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CEĻAVĀRDI GRĀMATAI  
„SENĀTS LASA SATVERSMI”

Godātais lasītāj!
2022.gadā aprit pirmais gadsimts kopš Latvijas valsts pamatlikuma – Latvijas 

Republikas Satversmes – pieņemšanas un spēkā stāšanās. Satversmes simtgade 
nav viens notikums, bet vesels gads, kura ietvaros notiek daudzi tam veltīti 
pasākumi ar vienotu kodolu – tās ir pārdomas par Satversmes lomu mūsu dzīvē 
un darbā. 

Augstākā tiesa šajā simtgades gadā akcentē savu devumu Satversmes 
pamatvērtību – demokrātijas un tiesiskuma – stiprināšanā un personas 
pamattiesību nodrošināšanā.

Ir tapusi grāmata „Senāts lasa Satversmi” – par Satversmi Senāta atziņās. 
Aicinām grāmatas lasīšanu sākt ar Latvijas Senāta atziņām par Satversmes 
piemērošanu. Tas ļaus ielūkoties vēsturē un saskatīt juridiskās domas mantojumu 
šodienas Senāta nolēmumos. 

Satversme citastarp noteic tiesības uz taisnīgu tiesu. Tas nozīmē arī, ka tiesai 
ir pienākums rīkoties tiesiski, tai skaitā nepieciešamības gadījumā tieši piemērot 
Satversmi. Kasācijas instance ne vien veido vienveidīgu tiesu praksi, bet arī 
uzrauga tiesām noteikto varas robežu (kompetences) ievērošanu, ārkārtas 
gadījumos iejaucoties ex officio, ja to acīmredzami prasa Latvijas valsts un 
sabiedrības augstākās intereses. 

Šajā grāmatā esam apkopojuši Senāta atziņas par Satversmes normu 
piemērošanu un interpretāciju. Jo īpaši vērtīgas ir tās, kurās Senāts risinājis 
tiesiskos strīdus, tieši atsaucoties uz Satversmi, tādējādi labojot normatīvajā 
regulējumā atklātos trūkumus. 

Augstākā tiesa nav tikai Senāts kā kasācijas instance. Tie visupirms ir cilvēki, 
kas ikdienā līdzdarbojas sabiedrībā būtiskos procesos. Satversmes simtgades 
gadā senatori un tiesas darbinieki iesaistās vairākos projektos – gan Augstākās 
tiesas rīkotajā diskusijā „Satversme tiesneša rokās” un starptautiskā konferencē 
par Augstāko tiesu lomu konstitūcijas vērtību stiprināšanā, gan piedalās citu 
institūciju ideju realizēšanā – izsakot savas pārdomas esejās par Satversmes 
pamatjēdzieniem, ierunājot Satversmi videofilmā, dodoties uz skolām kā 
Satversmes vēstneši, uzstājoties konferencēs un piedaloties diskusijās. 

Novēlu līdz Satversmes spēkā stāšanās simtgades jubilejas dienai – 2022.gada 
7.novembrim – atvēlēt laiku pārdomām par Satversmes nozīmi Jūsu ikdienā, 
izmantojot šo grāmatu kā ieskatu par un ap Satversmi Senātā.  

Aigars STRUPIŠS
Augstākās tiesas | Senāta priekšsēdētājs 

2022.gada maijā





 Dr.iur. Jānis PRIEKULIS
 Doc. Dr.iur. Jānis PLEPS

LATVIJAS SENĀTA 
ATZIŅAS

PAR LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMI:
TIESU PRAKSES APKOPOJUMS

(1918–1940)
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IEVADS
Latvijas Senāts tika izveidots ar 1918.gada 6.decembra Pagaidu nolikumu par 

Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību kā 1918.gada 18.novembrī proklamētās 
Latvijas Republikas augstākā – kasācijas instances – tiesa. Atbilstoši pagaidu 
nolikuma 7.pantam, kā arī Tiesu iekārtas likumiem un 1921.gada 4.marta 
Likumam par administratīvām tiesām Latvijas Senāta sastāvā darbojās Civilais 
kasācijas departaments, Kriminālais kasācijas departaments un Administratīvais 
departaments, kā arī Apvienotā sapulce, tajā likumā paredzētos jautājumus 
izlemjot visiem Senāta senatoriem kopā.1 

Latvijas Senāts izlēma arī konstitucionālo tiesību jautājumus, skatot 
jautājumus par Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) (pirms 
tam arī pirmās un otrās pagaidu satversmes2) iztulkošanu un piemērošanu. 
Latvijas Senāts faktiski īstenoja konstitucionālās kontroles funkciju Latvijas 
tiesiskajā sistēmā, rezervējot sev tiesības pārbaudīt konkrētā lietā piemērojamo 
normatīvo tiesību aktu satversmību.3 Latvijas Senāta veiktajiem Satversmes 
iztulkojumiem bija nozīmīga loma turpmākā Satversmes normu piemērošanā. 
Kā tolaik uzsvēris viens no Satversmes autoriem Arveds Bergs, „mūsu Satversme 
ir tas, kas ir rakstīts, plus tas, kā Senāts to iztulkojis. Runājot paradoksi, varētu 
teikt, ka Senāta paskaidrojumi ir Satversmes sastāvdaļa”.4 

Latvijas Senāta spriedumi ir joprojām izmantojami tiesību praksē kā nozīmīgs 
tiesību palīgavots.5 Nenovērtējamu darbu Latvijas Senāta prakses apzināšanā 
un popularizēšanā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas paveicis 
profesors Dītrihs Andrejs Lēbers.6 Viņš uzsvēris, ka „Senāta spriedumi ir ņemami 
vērā, ja tie noder kā pamatojums Latvijas likumu piemērošanā. Bez tam Senāta 
spriedumi lietojami tiktāl, cik tajos ietverti „tiesību vispārējie principi”. [..] Senāta 
spriedumi veido Latvijas tiesību sastāvdaļu”.7

1 Plašāk sk.: Rumpēters A. Atskats uz Senātu Latvijas tiesu sistēmā. Latviešu Juristu Raksti, 
Nr.12, 1973, 1.–26.lpp.

2 Sk.: Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: 
Tiesu Namu Aģentūra, 2017, 82.–87.lpp. 

3 Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 118.–122.lpp. Sk. arī: 
Vīksna E. Normatīvo tiesību aktu satversmības kontrole Latvijā (1918–1934). Jurista 
Vārds, Nr.31(833), 12.08.2014. 

4 Latvijas Republikas II Saeimas IX sesijas 20.sēdes 1928.gada 6.jūnijā stenogramma. 
Grām.: Latvijas Republikas II Saeimas stenogrammas. IX sesija. 1928.gads. Rīga: Latvijas 
Republikas Saeimas izdevums, 1928, 799.sl.

5 Plašāk sk.: Vainovskis M., Poga E. Piezīmes par Latvijas Senāta prakses apkopošanu un 
publicēšanu. Jurista Vārds, Nr.44(639), 02.11.2010.

6 Levits E. Intervija ar Dītrichu Andreju Lēberu. Grām.: Baltijas valstis likteņgriežos. 
Politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskās sadarbības problēmas uz XXI gadu 
simteņa sliekšņa. Rakstu krājums Dr. Tālava Jundža redakcijā. Rīga: Latvijas Zinātņu 
akadēmija, 1998, 29.–31.lpp.

7 Lēbers D.A. Latvijas Senāts viņdienās un mūsdienās. Latvijas Vēstnesis, Nr.387, 29.12.1998.
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Dītrihs Andrejs Lēbers tieši Satversmi minējis kā piemēru, kad iespējama 
Latvijas Senāta spriedumu izmantošana, proti, kad „lietas izšķiršanai 
piemērojams likums, kas ir spēkā ne tikai tagad, bet kas bijis spēkā arī laikā, kad 
darbojās Senāts”.8 Tāpat konstitucionālo tiesību jomā svarīga Latvijas Senāta 
spriedumos veiktā vispārējo tiesību principu konkretizācija, kad „spēkā esošajos 
likumos trūkst tieši piemērojamas normas. Šādos gadījumos likums prasa, lai 
tiesnesis vadās no vispārējiem tiesību principiem. Senāta spriedumos, kā minēts, 
bieži vien ietverti šādi principi”.9

Latvijas tiesiskajā sistēmā šobrīd atsauces uz Latvijas Senāta spriedumiem 
Satversmes iztulkošanas jautājumos kļuvuši par ierastu normalitāti. Tiesību 
praksē kā pirmie uz Latvijas Senāta lemto Satversmes piemērošanā atsaucās 
Satversmes tiesa.10 Savukārt tiesību zinātnē metodoloģisku piemēru Latvijas 
Senāta spriedumu izmantošanā sniedzis pats Dītrihs Andrejs Lēbers.11

Šajā tiesu prakses apkopojumā sistematizētas Latvijas Senāta atziņas, kas 
skar atsevišķu Satversmes normu iztulkošanu vai vispārējo tiesību principu 
konkretizāciju konstitucionālo tiesību jomā. Autori katrai atziņai pievienojuši 
īsus paskaidrojumus par konkrētās lietas būtību, attiecīgās atziņas kontekstu un 
pielietojamību mūsdienās. Latvijas Senāta spriedumu atlase veikta, izmantojot 
līdz šim publiski pieejamās Senāta spriedumu kopojumu vai atsevišķu spriedumu 
publikācijas. 

8 Turpat.
9 Turpat.
10 Sk. Satversmes tiesas 1999.gada 1.oktobra sprieduma lietā Nr.03-05 (99) secinājumu 

daļas 1.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.325/327, 05.10.1999.
11 Sk.: Lēbers (Loeber) D.A., Bišers I. Ministru kabinets. Komentārs Latvijas Republikas 

Satversmes IV nodaļai „Ministru kabinets”. Rīga: Tiesiskās informācijas centrs, 1998.
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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Suverēnās varas avots un nesējs  
 (Satversmes 2.pants)

„Pats suverēnās varas subjekts ir radies un reāli pastāvēja (un pastāv) 
valstīs ar monarhistisku iekārtu, kur ar šo jēdzienu tiek nozīmēta vara, kura ir 
juridiski neierobežota un neierobežojama, tas ir, vara, kura stāv pāri likumam 
(tiesībām). Šī vara stāv pāri visiem citiem tiesību subjektiem valstī un nevar 
tikt ne savā darbībā, ne gribas izteiksmē no likumiem saistīta vai ierobežota. 
Pat konstitucionālā monarhijā, kur šīs varas funkcijas zināmā nozarē 
(likumdošanā) tiek deleģētas zināmai pilsoņu grupai, monarha vara paliek 
visumā pēc idejas nedalīta un izpaužas monarha tiesībā pēc sava ieskata 
atlaist likumdošanas iestādi, tas ir, monarhs joprojām turpina skaitīties par 
suverēnu valsts varas orgānu visā pilnībā. Republikāniskas iekārtas valstīs 
suverenitātes jēdziens gan nav izzudis, bet tas turpina pastāvēt vienīgi idejā-
fikcijā, deklarējot, ka suverēnā vara pieder tautai, jeb, kā to atzīst modernas 
valsts tiesības – likumam, resp. tiesībām. [..]

Satversmes sapulce 1922.g. 15.februārī pieņēma likumu par Latvijas 
Republikas Satversmi, kuras 2.pants noteic, ka Latvijas valsts suverēna vara 
pieder Latvijas tautai. Par suverēnās varas nesēju nekas Satversmē nav minēts, 
no tā izriet, ka ar Latvijas Republikas Satversmi vienīgi Latvijas tauta atzīta par 
suverēnās varas avotu un nesēju. Tauta, būdama nereāla, iekšējās attiecībās 
neuzstājas kā tiesību subjekts, un tādēļ viņai piederošā augstākā (suverēnā) 
vara pastāv tikai idejā, kā fikcija.

Kā Saeima, tā Valsts prezidents un Ministru kabinets, tāpat ministri, Valsts 
kontrole, tiesas, pēc Latvijas Republikas Satversmes būtības ir nevis ārpus 
likuma stāvoši (suverēni) orgāni, bet gan tie darbojas likuma (Satversmes) 
robežās un padoti likumam (Satversmei), kamdēļ tie uzskatāmi vienīgi par 
valsts varas augstākiem orgāniem, bet nevis par tādiem orgāniem, kuri stāvētu 
pāri tiesībām, kas nepieciešams elements suverēnās varas jēdzienam.” 12

PAR LIETAS BŪTĪBU

Latvijas Senāta Apvienotajā sapulcē tieslietu ministra uzdevumā vērsās Senāta 
virsprokurors ar lūgumu Latvijas apstākļos iztulkot bij. Krievijas 1903.gada  
Sodu likumu 100. un 128.pantu, kur bija paredzēta atbildība par necieņu pret 
augstāko varu un vardarbīgu apdraudējumu gāzt valsts augstākos varas orgānus. 

12 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1929.gada 15.marta spriedums. LVVA 1533.fonds, 
1.apraksts, arhīva lietas Nr.634, 103op., 104op.lpp. Publicēts krievu valodā: Определение 
Общаго Собрания Латвиского Сената отъ 15 марта 1929 г. о сущности Верховной 
Власти. Законъ и судъ, 1929, №1, c.12–14.
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Attiecīgais jautājums bija aktuāls diskusijās par iespējām piemērot šīs Sodu likumu 
normas demokrātiskajā Latvijas Republikā.13

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce savā spriedumā veikusi plašu analīzi 
par augstākās varas un augstākās varas orgānu izpratni Krievijas impērijas 
valststiesībās, aplūkojusi situāciju pēc Februāra revolūcijas attiecībā uz Krievijas 
Pagaidu valdību, kā arī izskatījusi suverenitātes idejas attīstību Latvijas pagaidu 
satversmēs un Satversmē.

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce atzina, ka „saskaņā ar Latvijas Republikas 
satversmi augstākā (suverēnā) vara pieder Latvijā vienīgi Latvijas tautai, un 
Satversmē nav paredzēti nekādi reāli valsts varas orgāni, kuriem šāda vara 
piederētu Sodu likumu 100.p. paredzētā nozīmē” un „Sodu likuma 128.p. 
minētais jēdziens „augstākā vara” bija attiecināms uz Krievijas valstī pastāvošiem 
reāliem tiesību subjektiem ar šādas varas tiesībām, kādi reāli subjekti Latvijas 
demokrātiskā republikā nepastāv.”14 

KOMENTĀRS
Latvijas Senāta Apvienotā sapulce pamatoti norādījusi, ka konstitucionālo 

tiesību jēdzieni citos likumos (konkrētajā lietā – no bijušās Krievijas pārņemtajos 
Sodu likumos) iztulkojami atbilstoši Satversmei: „[..] pie jautājuma izšķiršanas, 
kas īsti atzīstams par suverēno varas orgānu (nesēju) Latvijā, nevar ņemt par 
izšķirošu aprādīto speciālo Sodu likumu tekstu, bet gan šis jautājums izšķirams 
vienīgi saskaņā ar Latvijas pamatlikumu noteikumiem (Satversmi).”15

Pagaidu satversmju analīzē Latvijas Senāta Apvienotā sapulce par augstākās 
(suverēnās) varas orgāniem atzina Latvijas Tautas padomi un Latvijas 
Satversmes sapulci. „Ar 1918.g. 18.novembra Latvijas valsts proklamēšanas aktu 
Latvijā nodibinājusies, kā augstākās (suverēnās) varas nesēja, Latvijas Tautas 
padome, un tanī pat dienā pieņemtajā Latvijas Tautas padomes platformā bija 
noteikts, ka suverēnās varas Latvijā pieder Tautas padomei līdz Satversmes 
sapulces sanākšanai. [..] Sanākot 1920.g. 27.maijā Satversmes sapulcei, tika 
pieņemta deklarācija par Latvijas valsti, noteicot, ka Latvijas valsts suverēnā vara 
pieder Latvijas tautai. Tā paša gada 1.jūnijā Satversmes sapulce izdeva pagaidu 
noteikumus, ka Latvijas valsts suverēnās varas nesēja ir Satversmes sapulce”.16 
Līdzīgi secinājumi ir izdarīti arī Latvijas tiesību zinātnē.17

13 Plašāk sk.: Mincs P. Augstākās varas orgāni pēc Sodu Likuma 100.panta. Jurists, Nr.5, 
1928, 135.–138.sl.; Dišlers K. Pie jautājuma par valsts augstākās varas orgāniem pēc sodu 
likuma 100.panta. Jurists, Nr.7, 1928, 193.–198.sl.

14 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1929.gada 15.marta spriedums. LVVA 1533.fonds, 
1.apraksts, arhīva lietas Nr.634, 105.lpp.

15 Turpat, 104.lpp.
16 Turpat.
17 Plašāk sk.: Ījabs I., Levits E., Paparinskis M., Pleps J. Satversmes 2.pants. Grām.: Latvijas 

Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2014, 240.–242.lpp.
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Arī mūsdienās ir pamatots Latvijas Senāta Apvienotās sapulces secinājums, 
ka atbilstoši Satversmes 2.pantam Latvijas tauta ir gan suverēnās varas avots, 
gan tās vienīgais nesējs.18 Nozīmīgs arī ir Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 
sniegtais Latvijas valsts varas orgānu – Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru 
kabineta, tiesu un Valsts kontroles – raksturojums, to darbību paredzot tikai 
tiesību, resp., Satversmes ietvaros. Spriedumā atspoguļota tiesiskai valstij 
atbilstoša suverenitātes izpratne, sasaistot visus valsts varas orgānus ar 
pienākumu ievērot likumu un tiesības.19 Kā secinājusi Satversmes tiesa, „neviena 
konstitucionālā institūcija, arī tauta, realizējot tai piešķirtās tiesības, nav tiesīga 
pārkāpt Satversmi.”20 Tādā ziņā Latvijas Senāta Apvienotajai sapulcei bijusi ļoti 
moderna suverenitātes izpratne, jo tā akceptējusi tiesību suverenitātes ideju, ka 
suverēnā vara tiesiskā valstī faktiski pieder likumam, resp., tiesībām.21

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce Latvijas tautu kā suverēnās varas avotu un 
nesēju nav skatījusi tikai kā Latvijas pilsoņu kopumu, kuram Satversmē piešķirtas 
noteiktas valsts varas orgāna tiesības. Spriedumā atspoguļota koncepcija, ka 
Latvijas tauta kā suverēns aptver visas vēsturiskās Latvijas tautas paaudzes – 
tās, kuru vairs nav, tās, kuras vēl būs, kā arī šodienas paaudzi. Tādā ziņā Latvijas 
tauta patiešām ir fikcija un nav reāls subjekts, kurš uzstājas valsts iekšienē, jo tās 
vārdā rīkojas Latvijas pilsoņu kopums.22 

2. Varas dalīšanas princips  
 (šobrīd – Satversmes 1. pants)

„Kā vecā, tā arī modernā valsts teorija atzīst, ka ir trīs valsts funkcijas: 
likumdošanas, jurisdikcijas un administratīvā (izpildu) funkcijas. Kas attiecas 
uz pēdējo, tad tā aptver katru valsts darbību, izņemot likumdošanas un 
jurisdikcijas darbību. Valsts administratīvā darbība [..], kura maz attīstītās 
valstīs ir samērā primitīva, kulturālās valstīs ir komplicēta un dažāda, jo, 
valstij attīstoties, viņas priekšā nostājas daudzi neatliekami uzdevumi, līdz ar 
ko attīstās valsts funkcijas šo uzdevumu veikšanai.” 23

18 Plašāk sk.: Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Trešais izdevums ar 
Daiņa Īvāna priekšvārdu. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2021, 85.–86.lpp.

19 Turpat, 87.–88.lpp.
20 Sk. Satversmes tiesas 2012.gada 19.decembra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā 

Nr.2012-03-01 18.3.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.200, 20.12.2012.
21 Sk.: Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. 

Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2017, 32.lpp.
22 Sk.: Ījabs I., Levits E., Paparinskis M., Pleps J. Satversmes 2.pants. Grām.: Latvijas 

Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2014, 252.–253.lpp. Plašāk sk.: Grimm D. Sovereignty. The Origin and Future of 
a Political and Legal Concept. New York: Columbia University Press, 2015, pp.39–46.

23 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1935.gada 18.decembra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 293.–298.lpp.
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PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietā aplūkojamais jautājums bija tāds, vai valsts autonomo uzņēmumu 
akti un citi dokumenti darījumos ar valsts iestādēm un valsts uzņēmumiem 
(neautonomiem) atzīstami par atbrīvotiem no zīmognodevas. Nodokļu 
departaments uzskatīja, ka zīmognodeva nav maksājama, bet Valsts kontrole – 
ka ir jāmaksā. Valsts kontrole uzraudzības kārtībā vērsās tiesā ar lūgumu atcelt 
Nodokļu departamenta lēmumu, ar kuru atzīts, ka zīmognodeva konkrētajā 
gadījumā nav maksājama. Lai izlemtu attiecīgo jautājumu, Senāta Apvienotā 
sapulce atzina, ka izlemjams tas, vai valsts autonomie uzņēmumi atzīstami par 
valsts iestādēm, jo saskaņā ar likumu starp valsts iestādēm veiktie darījumi 
atbrīvojami no zīmognodevas. Tika atzīts, ka attiecīgā likuma izpratnē valsts 
autonomie uzņēmumi atzīstami par valsts iestādēm.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces atziņas pēc savas būtības (ar pāris 
atšķirībām) izmantojamas arī mūsdienās. Attiecībā uz atziņu, ka „ka vecā, 
tā arī modernā valsts teorija atzīst, ka ir trīs valsts funkcijas: likumdošanas, 
jurisdikcijas un administratīvā (izpildu) funkcijas”, jāpaskaidro, ka mūsdienās 
šis iedalījums uzskatāms nevis par valsts funkciju iedalījumu, bet gan par 
valsts varas funkcionālo iedalījumu. Atbilstoši Satversmes tiesas praksei no 
Satversmes 1.panta izriet varas dalīšanas princips, kurš „izpaužas valsts varas 
sadalījumā likumdošanas, izpildu un tiesu varā”.24 „Visa valsts darbība pēc savas 
būtības funkcionāli ir iedalīta trijos darbības veidos jeb valsts varas funkcionālos 
atzaros – likumdošanas varā, izpildvarā un tiesu varā”.25 Savukārt valsts funkcijas 
ir vairāk, tātad to uzskaitījums ir plašāks.26

Mūsdienās ne tiesu praksē, ne tiesību doktrīnā vairs neizmanto jēdzienu 
„administratīvā vara” – tā vietā tiek izmantots jēdziens „izpildvara”. Reti tiek 
izmantots arī jēdziens „jurisdikcijas vara”. Mūsdienās vairāk lieto jēdzienu 
„tiesu vara”. Savukārt pilnībā precīzi Latvijas Senāts ir skaidrojis to, kādas valsts 
darbības piekrīt izpildvarai – tas atbilst arī mūsdienu izpratnei. Piemēram, Valsts 
prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija ir atzinusi: „izpildvaras darbības ir 

24 Sk. Satversmes tiesas 1999.gada 1.oktobra sprieduma lietā Nr.03-05 (99) 1.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.325/327, 05.10.1999.

25 Sk. Satversmes tiesas 2013.gada 18.decembra sprieduma lietā Nr.2013-06-01 11.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.250, 20.12.2013. Sk. arī: Grigore-Bāra E., Kovaļevska A., Liepa L., 
Levits E., Mits M., Rezevska D., Rozenvalds J., Sniedzīte G. Satversmes 1.pants. Grām.: 
Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: 
Latvijas Vēstnesis, 2014, 194.lpp. 

26 Sk.: Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga: Tieslietu Ministrijas 
Vēstneša izdevums, 1925, 23.lpp.
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visas tās valsts darbības, kas nav nedz likumdošana, nedz tiesas spriešana”.27 
Līdzīgi skaidrots arī Satversmes komentāros. Proti: „visprecīzāko izpildvaras 
definīciju gan iespējams sniegt tikai negatīvā formā: izpildvaras darbības ir visas 
tās valsts darbības, kas nav ne likumdošana, ne arī tiesas spriešana”.28

3. Tiesiskas valsts princips  
 (šobrīd – Satversmes 1. pants)

„Kā Valsts augstākā centrālā iestāde, Saeima ir publisko tiesību juridiska 
persona; [..]. Bet šāds Saeimas stāvoklis, kā publisko tiesību juridiskās 
personas, saprotams, neizslēdz, ka viņa nevarētu rīkoties un uzstāties arī kā 
privāttiesisks, privātsaimniecisks subjekts, tāpat kā kura katra valsts centrālā 
iestāde un arī pati valsts kā tāda. Jo, ja Saeimai ir sava saimniecība, ja viņa, 
piem., savas kancelejas vajadzībām iegādā iestāžu iekārtu, saimniecības 
piederumus, zinātnes priekšmetus, apģērbus, apavus un veļu [..], tad Saeima 
(caur savu kanceleju) slēdz tīri privāttiesiskus darījumus, t.i. tai pašā laikā, 
šai ziņā, rīkojas un uzstājas arī kā privāttiesisks subjekts, kā privāttiesību 
un saistību nesēja. Līdz ar to viņa bauda arī partu spēju un šai ziņā padota 
civiltiesai, ja pret viņu, kā privāttiesisko saistību nesēju, ceļ privāttiesisku strīdu. 
Tamdēļ, pretēji Apgabaltiesas domām, ar to, ka Saeimai piekrīt likumdošanas 
funkcijas, nemaz nav izslēgts, ka viņa nebūtu tai pašā laikā arī partu spējīga 
un privātsaimnieciskas tiesības un saistības subjekts vai nesēja, un ka viņas 
vārdā noslēgtie juridiskie darījumi nebūtu viņai saistoši. Latvijas valsts ir 
tiesiska valsts. Tāpēc nav domājams, ka Saeima, kā likumdošanas orgāns, 
būtu izdevusi likumu par to, ka viņas vārdā, viņas budžeta robežās noslēgtie 
juridiskie darījumi nav viņai saistoši [..]. Nupat aprādītās domas vispār nav 
apspriežamas Senātā.” 29

PAR LIETAS BŪTĪBU

Privātpersona cēlusi prasību tiesā pret Latvijas Republikas Saeimu un 
Zemkopības ministriju par noteiktu priekšmetu aprādīšanu – to priekšmetu 
aprādīšanu, kurus lielinieki ir pārveduši no prasītāja piederošā dzīvokļa uz bijušo 
bruņinieku namu, kuru ieņem Saeima. Lietā aplūkojamais jautājums bija par 
27 Sk.: Konstitucionālo tiesību komisija: Viedoklis par Valsts prezidenta funkcijām Latvijas 

parlamentārās demokrātijas sistēmas ietvaros, 17. punkts. Latvijas Vēstnesis, Nr.74, 
13.05.2011.

28 Sk.: Grigore-Bāra E., Kovaļevska A., Liepa L., Levits E., Mits M., Rezevska D., Rozenvalds J., 
Sniedzīte G. Satversmes 1.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. 
I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 194.lpp.

29 Senāta Civilās kasācijas departamenta 1926.gada 25.novembra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 10.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1926–1927). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 3820.–3823.lpp.
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„Saeimas partu spēju”, proti, vai Saeima var būt lietas dalībnieks civillietā. Senāta 
Civilās kasācijas departaments atzina, ka Saeima var būt atbildētājs civillietā.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta atziņa, ka „Latvija ir tiesiska 
valsts”, pēc būtības nozīmē, ka Latvijā pastāv tiesiskas valsts princips, un šo atziņu 
Latvijas Senāts izmantoja, lai pamatotu, kāpēc Saeimai ir saistoši tās noslēgtie 
privāttiesiskie līgumi. Šī atziņa ir pilnībā izmantojama arī mūsdienās. Latvija ir 
tiesiska valsts, un tas atgādināts ne vien Satversmes ievada ceturtajā rindkopā, bet 
arī ticis atzīts Satversmes tiesas praksē. Proti, Satversmes tiesa ir atzinusi, ka no 
Satversmes 1.panta izriet tiesiskas valsts princips.30 Tiesiskas valsts principam, 
patiesi, neatbilstu tāda situācija, kad privāttiesisks līgums, kuru noslēgusi valsts 
institūcija valsts vārdā, nebūtu saistošs valstij, kuras vārdā rīkojusies attiecīgā 
valsts institūcija – pat ja tā ir Saeima. Viena no neatņemamām tiesiskas valsts 
principa sastāvdaļām ir tāda, ka likums un tiesības ir saistošas ikvienam. Ja valsts 
ar tās institūciju starpniecību uzņemas saistības uz privāttiesiska līguma pamata, 
šīs saistības ir saistošas un ievērojamas arī valstij.

Vienlaikus mūsdienās vairs nebūtu izmantojama atziņa, ka „Saeima ir publisko 
tiesību juridiskā persona” un ar to cieši saistītās atziņas. Atbilstoši mūsdienu 
izpratnei Saeima ir viens no valsts varas orgāniem, un tas atzīts arī Satversmes 
tiesas praksē.31 Kā viens no valsts varas orgāniem Saeima rīkojas sākotnējās 
publisko tiesību juridiskās personas – Latvijas Republikas – vārdā. Mūsdienās ir 
pieņemts, ka Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona 
ir juridiska aksioma, kuru nav nepieciešams pamatot.32 Attiecīgi Saeima nav 
publisko tiesību juridiskā persona un Saeima nevar būt atbildētājs ne vispārējās 
jurisdikcijas tiesā, ne arī administratīvajā tiesā. Atbildētājs tiesā par rīcību, kuru 
veikusi Saeima, ir Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā 
persona, un jautājums var būt par to, kāda institūcija ir pieaicināma atbildētāja 
pusē.

Tāpat atbilstoši mūsdienu izpratnei Saeima, kura saskaņā ar Satversmes 
5.pantu sastāv no simts tautas priekšstāvjiem, neslēdz privāttiesiskus līgumus. 
Proti, Saeimas sēdēs netiek balsots par privāttiesisku līgumu noslēgšanu vai 
nenoslēgšanu. Pamatā šādus līgumus slēdz Saeimas administrācija, kas ir 
30 Sk. Satversmes tiesas 2014.gada 9.janvāra sprieduma lietā Nr.2013-08-01 6.punktu. 

Latvijas Vēstnesis, Nr.8, 13.01.2014.
31 Sk. Satversmes tiesas 2006.gada 20.decembra sprieduma lietā Nr.2006-12-01 6.2. 

punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.98, 19.05.2017. Spriedumā lietots jēdziens „valsts varas 
konstitucionālā institūcija”, bet šajā pētījumā lietots jēdziens, kuru izmantojis arī Kārlis 
Dišlers, proti, „valsts varas orgāns”. K.Dišlers līdztekus šim jēdzienam izmantoja arī 
jēdzienu „valsts orgāns”. Piemēram, sk.: Dišlers K. Latvijas valsts orgāni un viņu funkcijas 
(turpinājums). Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 01.11.1924., Nr.11. 

32 Sk.: Danovskis E., Briede J. Publisko tiesību subjektu civiltiesiskais statuss. Jurista Vārds, 
14.02.2012., Nr.7(706), 6.lpp.
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Saeimas apkalpojošā iestāde33 vai arī Saeimas prezidijs34, kas ir Saeimas iekšējs 
organizatorisks veidojums (kas sastāv no Saeimas deputātiem), un tie abi rīkojas 
Latvijas Republikas kā sākotnējās publisko tiesību juridiskās personas vārdā.

4. Tiesību normu kolīziju atrisināšana  
 (šobrīd – Satversmes 1. pants)

 4.1. Jauna un vecāka tiesību norma
„Lai gan 1930.gada 2.decembra likumā par dienesta gaitu armijā un flotē 

in fine nav tiešu aizrādījumu, ka ar šā pēdējā likuma izdošanu ir atcelts 
agrākā 1922.g. 24.marta likuma par algas izmaksu apsardzības resora brīva 
līguma darbiniekiem 4.pants, tad ievērojot tomēr, ka šajā pēdējā likumā [..] 
438. pantā ir runa par to pašu priekšmetu, par kuru bija runa arī agrākā – 
1922.g. 24.marta likumā [..], un sekojot principam lex posterior derogat lex 
priori jāatzīst, ka pēdējais likums atvieto agrāko. Tādēļ arī nevar būt šaubu, 
ka visiem apsardzības resora brīva līguma darbiniekiem, saskaņā ar lik. par 
dienesta gaitu armijā un flotē 438.panta nosacījumiem, amata likvidēšanas 
vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumos alga izmaksājama par trim 
mēnešiem uz priekšu, kā tas expressis verbis izteikts pašā minētā likumā.” 35

PAR LIETAS BŪTĪBU
Lietā aplūkojamais jautājums bija tāds, pēc kura likuma izmaksājama alga 

noteiktiem darbiniekiem, kas atlaisti no dienesta amata likvidēšanas vai 
darbinieku skaita samazināšanas dēļ.

KOMENTĀRS
Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces izteiktā atziņa, ka lex posterior derogat 

lex priori, kas no latīņu valodas pēc būtības nozīmē, ka pretrunu gadījumā starp 
vienāda juridiska spēka tiesību normām piemērojama jaunākā tiesību norma, 
pilnībā ir izmantojama arī mūsdienās. Proti, šī atziņa atspoguļo vienu no tiesību 
normu kolīziju atrisināšanas metodēm un tā atbilst mūsdienu tiesību izpratnei. 

Šāda tiesību normu kolīziju atrisināšanas metode ir atspoguļota normatīvajos 
aktos.36 Tomēr pat tad, ja tā nebūtu atspoguļota normatīvajos aktos, tā būtu 
33 Sk.: Priekulis J. Valsts varas orgānu apkalpojošās iestādes. Satversmē nostiprināto vērtību 

aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. Latvijas Universitātes 77.starptautiskās 
zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 468.–480.lpp.

34 Saeimas kārtības ruļļa 184.panta pirmais teikums noteic: „Par Saeimas saimniecību lemj 
Prezidijs”.

35 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1932.gada 12.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 234.–236.lpp.

36 Piemēram, sk. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta sestās daļas 
3.punktu un Administratīvā procesa likuma 15.panta astoto daļu.
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piemērojama tāpēc, ka tiesību normu kolīziju atrisināšanas metodes kā vienas 
no tiesību piemērotāja rīcībā esošajām juridiskajām metodēm ir vispārējie 
tiesību principi. „Ar vispārējiem tiesību principiem saprot tādus priekšrakstus, 
kas noteic institūcijām, kuras piemēro tiesību normas, kā eventuāli piemērojamā 
tiesību norma jāmeklē, jāpārbauda, jāinterpretē utt. – tās ir visas juridiskās 
metodes”37 Kā viens no piemēriem, kas ir juridiskās metodes, tiesību doktrīnā 
minētas tieši tiesību normu kolīziju atrisināšanas normas.38

 4.2. Vispārēja un speciāla tiesību norma
„Pēc vispārīga tiesiska principa katrs speciāls likums izslēdz vispārējā 

likuma piemērošanu šajā speciālajā likumā paredzētajā apjomā.” 39

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietā aplūkojamais jautājums bija par to, vai pensijas izmaksa privātpersonai 
pārtraukta pamatoti. Privātpersonai bija piešķirta pensija kā lielā pasaules 
kara invalīdam. Tās izmaksa tika pārtraukta, kad privātpersona tika 
notiesāta krimināllietā. Neskaidrs bija jautājums, vai ir piemērojams pensijas 
pārtraukšanas pamats, kas nav minēts 1924.gada 20.februāra likumā par cietušo 
karavīru un ģimenes locekļu pensijām, bet ir minēts citā likumā, kas vispārīgi 
regulē jautājumus, kas nav tikai saistīti ar cietušo karavīru un ģimenes locekļu 
pensijām, bet arī cita veida pensijām. Senāts atzina: „likumdevējs, izdodot minēto 
speciālo (atsevišķo) likumu par pensijām bij. kara invalīdiem, šādu pensiju 
tiesību atņemšanu pašiem invalīdiem ir noteicis tikai tieši šajā likumā uzskaitītos 
gadījumos [..], un ar nodomu nav minējis citus gadījumus, kur šādu tiesību 
atņemšana pēc vispārējiem likumiem paredzēta. [..]. Tādā kārtā, pasvītrojot 
pašā likumā gadījumus, kad kara invalīdiem atņemamas tiesības uz šajā likumā 
minētās pensijas saņemšanu [..], un ar nolūku noklusējot visus pārējos pensijas 
tiesību atņemšanas pamatus, likumdevējs ar to pašu izteicis, ka ārpus šajā pantā 
minētiem gadījumiem, pensijas atņemšana kara invalīdiem nav paredzēta”.40

37 Par to sk.: Rezevska D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. 2.izdevums. 
Rīga: Daigas Rezevskas izdevums, 2015, 31.–33.lpp.

38 Turpat. Sk. arī: Rezevska D., Ziemele I. Administratīvā procesa likuma 14.pants. Grām.: 
Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 
244.lpp.

39 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1932.gada 15.augusta spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 4.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1931–1935). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 1407.–1408.lpp.

40 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1932.gada 15.augusta spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 4.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1931–1935). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 1407.–1408.lpp.
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KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta atziņa atbilst mūsdienu tiesību 
izpratnei un ir pilnībā izmantojama arī mūsdienās. Tāpat kā iepriekš aplūkotajā 
spriedumā, šī atziņa atspoguļo vienu no tiesību normu kolīziju atrisināšanas 
metodēm. Mūsdienās šāda tiesību normu kolīziju atrisināšanas metode ir 
atspoguļota normatīvajos aktos,41 un Senāts ir atzinis, ka „speciālās normas 
ir vispārīgās normas paveidi jeb vispārīgās normas konkrēti gadījumi, tāpēc 
šajā normu konkurences gadījumā ir pamats runāt par normu konkurenci pēc 
apjoma. Šādā gadījumā priekšroka dodama speciālajai normai (lex specialis 
derogat generali)”.42

5.  Juridiskās obstrukcijas aizlieguma princips  
 (šobrīd – Satversmes 1. pants)

„Nepilngadīgie, kuri notiesāti uz ieslodzījumu pārmācības namā, nezaudē 
tiesību kalpot armijā vai flotē un tā tad iesaucami kara dienestā [..]. Tā kā 
no vienas puses Kriminālproc. lik. 1190.p. uzliek civīlresorsa krimināltiesai 
pienākumu noteikt karavīru kārtas noziedziniekiem sodu pēc kara sodu 
likumiem, bet no otras puses attiecībā uz ieslodzījuma pārmācības namā bez 
tiesību zaudēšanas pārvēršanu kara sodu likumos nekādi norādījumi nav 
atrodami, tad rodas grūtības izpildīt sodu pie tādām personām, kuras pēc tam, 
kad viņām piespriests pārmācības nams bez tiesību ierobežojuma, iesauktas 
kara dienestā. [..]. Apsverot ierosināto jautājumu, ar kādu sodu atvietojams 
ieslodzījums pārmācības namā bez tiesību zaudēšanas kara vīriem, kuriem 
ar tiesas spriedumu tāds sods uzlikts saskaņā ar Sodu lik. [..] un ņemot vērā 
augšā aprādīto likumu nesaskanību un nepilnību šajā jautājumā, Senāts atrod, 
ka pēdējais atrisināms izejot no pastāvošo likumu vispārējās izpratnes un 
likumu piemērošanas pēc analoģijas. [..]. [..] karavīriem, saskaņā ar 1903.g. 
Sodu lik. 57.p. 4.pkt., piespriestais ieslodzījums pārmācības namā bez tiesību 
atņemšanas atvietojams ar ieslodzījumu disciplinārās daļās uz to pašu laiku ar 
sekām, kas paredzētas Kara sodu likumu 49., 50. un 52.p.” 43

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietā aplūkojamais jautājums bija tāds, ar kādu sodu ir atvietojams pārmācības 
nams bez tiesību ierobežošanas nepilngadīgajiem, kuriem ar tiesas spriedumu 
41 Piemēram, sk. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta sestās daļas 

2.punktu un Administratīvā procesa likuma 15.panta septīto daļu.
42 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2015.gada 16.novembra lēmums lietā 

Nr.SKK-542/2015.
43 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1928.gada 9.marta spriedums. Grām.: Latvijas Senāta 

spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: Latvijas 
Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 176.–177.lpp.
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tāds sods uzlikts, ja nepilngadīgie tiek iesaukti militārajā dienestā. Likumos šajā 
sakarā nebija doti nekādi sīkāki norādījumi – vien noteikts pienākums karavīram 
noteikt sodu saskaņā ar Kara sodu likumu.

KOMENTĀRS
Latvijas Senāta Apvienotā Sapulce konstatēja, ka lietā aplūkojamā jautājumā 

pastāv regulējuma nepilnība – nepastāv normatīvais regulējums, kas atrisina šo 
jautājumu. Tika atzīts, ka minētā nepilnība aizpildāma „izejot no pastāvošo likumu 
vispārējās izpratnes un likumu piemērošanas pēc analoģijas”. No šī sprieduma 
izriet viena būtiska atziņa par Satversmi, kas pilnībā atbilst arī mūsdienu tiesību 
izpratnei, tātad ir pielietojama arī mūsdienās – tiesību piemērotājam ir pienākums 
aizpildīt konstatēto nepilnību konkrētās lietas ietvaros, ja tas izdarāms ar 
tiesību piemērošanas metodēm. Faktiski tas nozīmē, ka Latvijas Senāts atzina 
juridiskās obstrukcijas aizlieguma principu, kurš nozīmē, ka iestāde un tiesa 
nedrīkst atteikties izlemt kādu jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums 
nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu.44 No Satversmes tiesas 
prakses izriet, ka Satversmei atbilstoša tiesību normu piemērošana ietver arī 
tiesību tālākveidošanu,45 un tiesību tālākveidošana ir juridiskā metode, ar kuru 
tiek aizpildītas regulējuma nepilnības – likuma robi.

6.  Labvēlīga noteikuma atpakaļejoša spēka princips  
 krimināltiesībās (šobrīd – Satversmes 1. pants un   
 92.panta otrais teikums)

„Pēc vispārēja principa gan nevienam soda likumam nav atpakaļejoša 
spēka, bet šis vispārējais princips pēc Krievijas likumiem attiecas tikai uz 
tiem gadījumiem, kur jaunais soda likums nosaka sodu, vai stingrāku sodu 
par tādiem nodarījumiem, kuri pēc agrākā likuma vai nemaz nebija sodāmi, 
vai kuriem bija paredzēts daudz mīkstāks sods. Turpretim, ja jaunā likumā 
paredzētais sods ir mīkstāks par agrāk par to pašu padarījumu paredzēto 
sodu, tad tādam likumam ir katrā ziņā atpakaļejošs spēks.” 46

44 Piemēram, sk. Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu un Augstākās 
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 27. marta sprieduma lietā 
Nr.SKA-173/2012 13.punktu.

45 Sk. Satversmes tiesas 2020.gada 30.decembra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā 
Nr.2020-08-01 13.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.1, 04.01.2021.

46 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1921.gada 26.janvāra spriedums. 
Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā 
departamenta spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 
Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 466.–468.lpp. Faktiski identiska atziņa izteikta 
arī citā Senāta spriedumā. Sk.: Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1922.gada 
11.janvāra spriedums. Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta 
Administratīvā departamenta spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā 
tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 513.–514.lpp.
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PAR LIETU BŪTĪBU

Pirmajā lietā iekšlietu ministrs sodīja privātpersonu par slepenu degvīna 
izmantošanu ar 3 mēnešiem cietumā, bet otrajā – par spekulācijām ar cukura 
cenu. Viens no abās lietās aplūkojamiem jautājumiem bija tāds, vai privātpersona 
pamatoti sodīta, pamatojoties uz likumu, kas stājās spēkā tikai pēc noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas. Senāts abās lietās secināja to, ka iekšlietu ministrs 
pamatoti piemēroja sodu saskaņā ar jauno likumu, jo tajā ir paredzēts mīkstāks 
sods un tādēļ jaunajam likumam ir atpakaļejošs spēks. 

Pirmajā lietā tika secināts, ka „pēc 1920.g. 16.aprīļa „Sodu likumi par akcīzes 
noteikumu pārkāpumiem” 8.panta – vainīgie bija sodāmi par slepenu degvīna 
izgatavošanu ar cietuma sodu un naudas sodu, kurpretim pēc jaunā likuma – vai 
ar vienu jeb otru no minētiem sodiem, vai arī ar abiem kopā. Tādējādi tagadējā 
likumā paredzētais sods uzskatāms par mīkstāku par agrāko sodu, un aiz šā 
iemesla tagadējam likumam piešķirams atpakaļejošs spēks”.47 Savukārt otrajā 
lietā tika secināts, ka „pirms 1921.g. 14.jūlija likuma bija spēkā 1920.g. 13.augusta 
likums par spekulācijas apkarošanu, kurā paredzētais sods bija stingrāks par 
1921.g. 14.jūlija likumā paredzēto sodu, jo pēc pirmā likuma vainīgie katrā ziņā 
bija sodāmi ar naudas sodu un cietumu, turpretim pēc jaunā likuma var arī uzlikt 
tikai naudas sodu.”48

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta spriedumos izteiktās atziņas 
ir pilnībā izmantojamas arī mūsdienās. Proti, ja pēc noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanas pieņemts likums, kura noteikumi ir labvēlīgāki apsūdzētajam (piem., 
paredz mazāku kriminālsodu vai vispār vairs neparedz kriminālatbildību par 
attiecīgo darbību), tas ir piemērojams apsūdzētajam pat tad, ja tas nebija spēkā 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī. 

Labvēlīga noteikuma atpakaļejoša spēka princips krimināltiesībās izriet no 
Satversmes 1.panta un 92.panta otrā teikuma kopsakarā, un šāds princips ir 
ierakstīts arī Krimināllikuma 5.panta otrajā daļā. Satversmes tiesa ir atzinusi: 
„Personai labvēlīga noteikuma atpakaļejoša spēka princips krimināltiesībās 
ir atvasināms no tiesiskuma principa, jo šis princips ietver arī to, ka uz katru 
sodāmu darbību ir jāattiecina tāds sods, kuru likumdevējs uzskata par piemērotu 
soda noteikšanas brīdī. Tātad personai labvēlīga noteikuma atpakaļejoša spēka 

47 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1921.gada 26.janvāra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 466.–468.lpp.

48 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1922.gada 11.janvāra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 513.–514.lpp.
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princips krimināltiesībās nosaka: ja pastāv atšķirības starp noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas laikā spēkā bijušo likumu, kas paredz kriminālatbildību, un likumu, 
kas pieņemts pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas, tad tiesām jāpiemēro tas 
likums, kura noteikumi ir labvēlīgāki apsūdzētajam. [..]. [..] Satversmes 1.pants 
un 92.panta otrais teikums to kopsakarā ietver personai labvēlīga noteikuma 
atpakaļejoša spēka principu krimināltiesībās, kas piemērojams arī gadījumā, kad 
konkrētais nodarījums atzīts par krimināli nesodāmu”.49

7.  Atpakaļejoša spēka neesība likumam  
 (šobrīd – Satversmes 1.pants)

„Saskaņā ar vispārējo tiesisko principu, katrs jaunizdotais likums attiecas 
tikai uz nākotni un tā attiecināšana uz pagājušu laiku pielaižama tikai 
gadījumos, ja tas jaunā likumā paredzēts”.50 „Pēc vispār pieņemta un atzīta 
noteikuma, likumam un noteikumam nav atpakaļejoša spēka, ja tikai tas nav 
paredzēts pašā likumā vai noteikumā.” 51

PAR LIETU BŪTĪBU

Pirmajā lietā Iekšlietu ministrija nolēma piedzīt no privātpersonas pasu 
nodevu par dzīvošanu ar notecējušu ārzemes pasi laikā no 1923.gada 1.jūlija līdz 
1927.gada 11.novembrim. Likums, pamatojoties uz kuru no privātpersonas tika 
piedzīta pasu nodeva, stājās spēkā 1927.gada 22.martā. Senāts atzina, ka „tādā 
kārtā piemērojot šo likumu nodarījumam, pastrādātam līdz 1927.g. 22.martam, 
Iekšlietu ministrija devusi šim likumam atpakaļ ejošu spēku, resp. rīkojusies 
pievestiem likumu un Latvijas republikas Satversmes noteikumiem, kāpēc viņas 
lēmums nav atstājams spēkā”.52 Attiecīgi lēmums tika atcelts.

Otrajā lietā privātpersona saukta pie atbildības par to, ka tā ierīkojusi un 
atvērusi bez attiecīgas atļaujas galdnieku darbnīcu. Ar apgabaltiesas spriedumu 
privātpersona attaisnota, par ko prokurors iesniedza kasācijas protestu, uzskatot, 
49 Sk. Satversmes tiesas 2021.gada 19.februāra sprieduma lietā Nr.2020-23-01 21.4.punktu. 

Latvijas Vēstnesis, Nr.36, 22.02.2021.
50 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1928.gada 24.septembra spriedums. Grām.: 

Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 1085.lpp.

51 Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1936.gada 19.decembra spriedums. 
Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 16.sējums. Senāta Kriminālās kasācijas 
departamenta spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora 
Augusta Lēbera fonds, 1997, 6164.–6165.lpp.

52 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1928.gada 24.septembra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 1085.lpp.
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ka viņai bija pienākums saņemt atļauju pirms galdnieku darbnīcas atvēršanas. 
Senāts konstatēja, ka tikai 1922.gada 12.janvāra Noteikumi par rūpniecības 
uzņēmumu ierīkošanu un atvēršanu nosaka, ka šādu uzņēmumu ierīkošanai 
un atvēršanai nepieciešams saņemt atļauju, un „konkrētajā lietā apgabaltiesa ir 
konstatējusi, ka [..] uzņēmums pastāv jau no 1913.gada un pastāv uz to noteikumu 
pamata, kas bija spēkā viņa atvēršanas laikā. 1922.gada 12.janvāra noteikumi 
nenosaka, ka arī pastāvošiem uzņēmumiem būtu izprasāma šinīs noteikumos 
minētā atļauja. Tikai Lik. par rūpniecības un amatniecības uzņēmumiem [..] 
prasa, lai arī pastāvošie uzņēmumi šādu atļauju izprasītu, bet šis pēdējais likums 
uz šo gadījumu nav attiecināms, jo viņš izdots pēc šīs lietas uzsākšanas. [..] 
prokuratūras protests atstājams bez ievērības”.53

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta un Kriminālās kasācijas 
departamenta atziņas atbilst mūsdienu tiesību izpratnei un ir izmantojamas 
arī mūsdienās. Proti, ja no paša likuma vai cita ārējā normatīvā akta neizriet, ka 
tiesību normai ir atpakaļejošs spēks, tad tiesību normai nav atpakaļejoša spēka, 
un pats tiesību piemērotājs nav tiesīgs piešķirt tiesību normai atpakaļejošu spēku. 
Šāda prasība pēc būtības izriet no Satversmes 64.panta un tiesiskās noteiktības 
principa – atpakaļejošu spēku ir tiesīgs piešķirt tikai ārējā normatīvā akta 
pieņēmējs, kas ir likumdevējs vai likumdevēja pilnvarota institūcija. Atpakaļejošu 
spēku var identificēt gan tad, ja tas tieši norādīts likumā vai citā ārējā normatīvajā 
aktā, gan tad, ja tas nav tieši norādīts likumā vai citā ārējā normatīvajā aktā, 
bet tiesību normas atpakaļejošs spēks izriet no tiesību normas interpretācijas. 
Kā pareizi norādīts tiesību doktrīnā, atpakaļejoša spēka konstatēšanai nav 
nepieciešama īpaša norāde tiesību normā.54 Šāda norāde var atvieglot tiesību 
piemērotājam darbu, bet tās neesības gadījumā nevar automātiski pieņemt, ka 
tiesību normai nav atpakaļejoša spēka.

8.  Procesuālās tiesību normas piemērojamība  
 (šobrīd – Satversmes 1.pants)

„Jauns procesuāls likums gan ir piemērojams tūliņ pēc viņa spēkā stāšanās, 
ja arī prāvnieku materiālās juridiskās attiecības būtu nodibinājušās un strīds 
sakarā ar šām attiecībām būtu izcēlies pirms jauna procesuāla likuma spēkā 
stāšanās; no šī principa tomēr nebūt neizriet, ka jaunam procesuālam likumam 

53 Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1936.gada 19.decembra spriedums. 
Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 16.sējums. Senāta Kriminālās kasācijas 
departamenta spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora 
Augusta Lēbera fonds, 1997, 6164.–6165.lpp.

54 Sk.: Onževs M. Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2016, 63.–69.lpp.
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būtu it kā atpakaļejošs spēks tai ziņā, ka viņš būtu attiecināms arī uz tādiem 
procesuāliem aktiem, kuriem bija jānotiek vecā likuma pastāvēšanas laikā; 
taisni otrādi, katrs procesuāls akts apspriežams tikai pēc tiem likumiem, kuri 
bija spēkā šā akta izpildīšanas laikā.” 55

PAR LIETAS BŪTĪBU

Privāttiesisks strīds starp divām privātpersonām. Prasītāja lūgusi Tiesu 
palātu atbildētāja iesniegto apelācijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas uz tā 
pamata, ka atbildētājs neesot ievērojis septiņu dienu termiņu nodokļa nomaksai. 
Tiesas lēmums paziņots 1927.gada 9.maijā, bet nauda saņemta tikai 1927.
gada 18.maijā. Tiesu palāta šo lūgumu noraidījusi, paskaidrojot, ka par naudas 
saņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad prasītājs nodevis pastam naudas 
pārvedumu – 1927.gada 14.maijs. Senāts atcēla Tiesu palātas spriedumu, 
paskaidrojot, ka šajā sakarā ir piemērota nepareiza procesuālā tiesību norma. 
Tiesu palāta piemēroja to procesuālo tiesību normu, kura stājās spēkā pēc 
termiņa, kādā bija izdarāma procesuālā darbība. Tomēr no Senāta sprieduma 
izriet, ka piemērojama tā procesuālā tiesību norma, kura bija spēkā laikā, kādā 
bija veicama attiecīgā procesuālā darbība. Piemērojot šo procesuālo tiesību 
normu, izriet, ka privātpersona ir nokavējusi tai nolikto septiņu dienu termiņu 
tiesas nodokļa samaksai.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta atziņa atbilst mūsdienu tiesību 
izpratnei un ir izmantojama arī mūsdienās. Proti, mūsdienās pastāv izpratne, ka 
jāpiemēro tā procesuālā tiesību norma, kura ir spēkā konkrētās darbības veikšanas 
brīdī (piem., tiesas procesa ietvaros), ciktāl likumā vai citā ārējā normatīvajā aktā 
nav noteikts citādi.56 Tas pats par sevi nenozīmē, ka likumā vai citā ārējā normatīvajā 
aktā nedrīkstētu noteikt citādu procesuālās tiesību normas piemērošanas kārtību, 
tomēr tas ir no tiesiskās noteiktības principa izrietošs pamatprincips, kurš ir 
ievērojams gan normatīvo aktu jaunradē, gan tiesību normu piemērošanā. Šo 
pamatprincipu ir atzinusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa57 un Satversmes tiesa.58

55 Senāta Civilās kasācijas departamenta 1929.gada 25.oktobra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 11.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1928–1929). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 4328.–4329.lpp.

56 Par procesuālās tiesību normas piemērojamību sk. arī: Onževs M. Tiesību normu laika 
aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016, 60.–61. lpp., un 
Danovskis E. Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas 
Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015, 86.lpp.

57 Sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1997.gada 19.decembra sprieduma lietā Nr.26737/95 
„Brualla Gomez de la Torre v. Spain” 35.punktu.

58 Sk. Satversmes tiesas 2010.gada 7.oktobra sprieduma lietā Nr.2010-01-01 16.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.161, 12.10.2010.
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9.  Pārbaude par tiesību normu atbilstību Satversmei
„Lieki apstāties pie jautājuma apspriešanas par to, vai Latvijas tiesām ir vai 

nav tiesība pārbaudīt Latvijas likumu vai Latvijas Satversmes 81.p. kārtībā 
izdoto noteikumu likumību vai to saskaņu ar Latvijas Satversmi.” 59

PAR LIETAS BŪTĪBU

Doma baznīca cēla prasību pret Doma vācu draudzi par tās izlikšanu no 
Doma baznīcas telpām un dzīvokļiem līdz ar visām no atbildētājas atkarīgām 
amatpersonām, kalpotājiem, iestādēm un organizācijām, kā arī mantām. 
Apgabaltiesa apmierinājusi celto prasību. Par šo spriedumu kasācijas sūdzību 
iesniedza Doma vācu draudze. Kasācijas sūdzībā cita starpā norādīts, ka spriedumā 
piemērotie Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi ir pretrunā ar Satversmi, 
tādēļ apgabaltiesas pienākums bija pārbaudīt to atbilstību Satversmei. Senāts, 
izvērtējot kasācijas sūdzībā ietvertos iebildumus, atzina tos par nepamatotiem, 
un līdz ar to atstāja spēkā spriedumu, ar kuru Doma vācu draudze izlikta no 
Doma baznīcas telpām un dzīvokļiem līdz ar visām no atbildētājas atkarīgām 
amatpersonām, kalpotājiem, iestādēm un organizācijām, kā arī mantām.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāts savā praksē pārbaudījis kasācijas sūdzību argumentus par 
to, vai lietā piemērojamie Ministru kabineta pagaidu rīkojumi ir spēkā esoši un 
atbilst 1919.gada 16.jūlija Likumam par Ministru kabineta tiesību izdot pagaidu 
rīkojumus.60 Šajās lietās faktiski veikta piemērojamo Ministru kabineta pagaidu 
rīkojumu konstitucionālā kontrole, pārbaudot to izdošanas atbilstību spēkā 
esošajai pagaidu satversmei.61 

Pēc Satversmes spēkā stāšanās Latvijas Senāts kādā lietā norādīja, ka 
„jautājums par to, vai šāds likums [..] bija izdodams Latv. Rep. Satversmes 81.p. 
59 Senāta Civilās kasācijas departamenta 1933.gada 27.septembra spriedums. Grām.: 

Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 12.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1930–1933). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 4966.–4972.lpp.

60 Sk.: Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1920.gada 21.oktobra spriedums. 
Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā 
departamenta spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora 
Augusta Lēbera fonds, 1997, 444.–447.lpp.; Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 
1921.gada 26.janvāra spriedums. Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940).  
2. sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas 
Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 466.–468.lpp.; Latvijas 
Senāta Administratīvā departamenta 1923.gada 23.oktobra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 584.–586.lpp.

61  Plašāk sk.: Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 119.–121.lpp.
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kārtībā, nepiekrīt Senāta, kā administratīvās tiesas, apspriešanai”.62 Tomēr šī 
Senāta Civilās kasācijas departamenta 1933.gada 27.septembra sprieduma atziņa 
vedina secināt, ka attiecīgais jautājums līdz galam noliedzoši nebija izšķirts.

Latvijas Senāta atziņa varētu mudināt domāt, ka Senāts atsacījās izvērtēt to, vai 
Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi ir atbilstoši Satversmei. Patiesi, 
Latvijas Senāts to tieši neizvērtēja, tomēr Senāts pēc būtības izvērtēja kasācijas 
sūdzībā ietvertos argumentus, atzīstot šos argumentus par nepamatotiem. Tātad 
netieši tika atzīts, ka Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi atbilst 
Satversmei.

Latvijas Senāta atziņa vairs neatbilst mūsdienu tiesību izpratnei un tādēļ nav 
pielietojama mūsdienās. Latvijas tiesām ir pienākums veikt pārbaudi par ikvienas 
lietā piemērojamās vai piemērotās tiesību normas atbilstību augstāka juridiskā 
spēka tiesību normām – gan procesuālās tiesību normas, gan materiālās tiesību 
normas. Tiesu rīcībā ir arī instrumenti, kā rīkoties, kad tiesa uzskata, ka lietā 
piemērojamā vai piemērotā tiesību norma neatbilst augstāka juridiskā spēka 
tiesību normai. Piemēram, ja administratīvā tiesa uzskata, ka lietā piemērojamā 
vai piemērotā pašvaldību saistošo noteikumu vai Ministru kabineta noteikumu 
norma neatbilst likumam, tai ir pienākums attiecīgo normu nepiemērot.63 
Savukārt, ja tiesa uzskata, ka lietā piemērojamā vai piemērotā tiesību norma 
neatbilst Satversmei64, tai ir pienākums vērsties Satversmes tiesā, kura izvērtē 
tiesību normas atbilstību Satversmei, un neatbilstības gadījumā atceļ to.65

62 Senāta Administratīvā departamenta 1931.gada 19.janvāra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 4.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1931–1935). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 1304.–1305.lpp.

63 Sk. Administratīvā procesa likuma 104.panta trešo daļu.
64 Sk. Administratīvā procesa likuma 104.panta otro daļu un Kriminālprocesa likuma  

478.panta pirmo daļu.
65 Satversmes 85.panta otrais teikums noteic: „Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā 

neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas”.
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2. SAEIMA UN LIKUMDOŠANA

10. Deputāta statuss un padotība likumam  
 (Satversmes 1. un 5.pants)

„Nekādas atsevišķas pilsoņu šķiras privilēģijas likums S.S. locekļiem nepiešķir, 
un tāpēc viņi atzīstami par līdzīgiem visiem citiem Latvijas pilntiesīgiem 
pilsoņiem likuma priekšā, ciktālu atsevišķs likums nerada izņēmumus. [..] 
S. sapulce, iznesot lēmumu par sava locekļa izdošanu saukšanai pie tiesas 
atbildības, arī nevar taisīt vēl kādu citu, likumos noteikto tiesas darbību 
ierobežojošu lēmumu, piem., par S. sapulces locekļa apcietināšanas aizliegumu, 
jo arī Satv. sap. lēmumiem ir jāturas pastāvošo likumu robežās. Satv. sapulcei 
gan ir tiesība likumus atcelt, tos grozīt un izdot jaunus likumus, bet pastāvošos 
likumus neievērot arī Satv. sapulce nevar.” 66

PAR LIETAS BŪTĪBU

Latvijas Satversmes sapulce 1922.gada 10.maijā saskaņā ar 1920.gada 1.jūnija 
Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu 10.pantu bija izdevusi tiesas atbildībai 
Satversmes sapulces locekli Vili Dermani.67 Pēc izdošanas tiesas atbildībai Vilis 
Dermanis tika apcietināts un viņa dzīvoklī izdarīja kratīšanu.68

Tā kā radās šaubas par Satversmes sapulces locekļa imunitātes apjomu, Senāta 
virsprokurors lūdza Latvijas Senāta Apvienoto sapulci sniegt skaidrojumu par to, 
„vai tiesa var apcietināt no Satversmes sapulces tiesai nodotu un no līdzdalības 
sēdēs atstādinātu Satversmes sapulces locekli un izdarīt pie viņa kratīšanas”.69

Izšķirot šo tiesību jautājumu, Latvijas Senāta Apvienotā sapulce nolēma, ka 
„no Satversmes sapulces saukšanai pie tiesas atbildības izdoto Satversmes 
sapulces locekli tiesa var apcietināt un izdarīt pie viņa kratīšanu bez atsevišķa 
priekš tam Satversmes sapulces lēmuma.”70 Šādu secinājumu Latvijas Senāta 
Apvienotā sapulce pieņēma, izšķiroties tikai par 1920.gada 1.jūnija Latvijas 
valsts iekārtas pagaidu noteikumu 10.panta piemērošanu, kur bija paredzēta 
Satversmes sapulces locekļa izdošana tiesas vajāšanai. Savukārt 1919.gada 
16.jūlija Likumu par Tautas padomes locekļu neaizskaramību, kas paredzēja 
parlamenta piekrišanu arī deputāta apcietināšanai un kratīšanai, Latvijas Senāta 
66 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1922.gada 26.maija spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta nolēmumu atziņas: vēsturiskais mantojums. Rīga: Augstākā tiesa, 2019, 104., 
106. lpp.

67 Latvijas Satversmes sapulce. Valdības Vēstnesis, Nr.104, 11.05.1922.
68 Dermaņa apcietināšana. Latvis, Nr.206, 12.05.1922.
69 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1922.gada 26.maija spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta nolēmumu atziņas: vēsturiskais mantojums. Rīga: Augstākā tiesa, 2019, 104.lpp.
70 Turpat, 106.lpp.
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Apvienotā sapulce atzina par nepiemērojamu un pilnībā atvietotu ar Latvijas 
valsts iekārtas pagaidu noteikumu 10.pantu.71

Spriedumam pievienotas senatora Fridriha Vesmaņa atsevišķās domas, 
kurās viņš paudis nostāju, ka arī Satversmes sapulces locekļa apcietināšanai 
un kratīšanai nepieciešama Latvijas Satversmes sapulces piekrišana, pat ja 
Satversmes sapulces loceklis jau būtu izdots saukšanai pie tiesas atbildības. 
Viņš uzskatīja par vienlaikus piemērojamiem gan Latvijas valsts iekārtas 
pagaidu noteikumu 10.pantu, gan arī Likumu par Tautas padomes locekļu 
neaizskaramību, kurš tika attiecināts arī uz Satversmes sapulces locekļiem ar 
atsevišķu Satversmes sapulces lēmumu.72

KOMENTĀRS

Attiecīgās lietas galvenais tiesību jautājums bija nozīmīgs pagaidu satversmju 
periodā, nosakot Latvijas Satversmes sapulces locekļu imunitātes apjomu. Pēc 
Satversmes spēkā stāšanās Saeimas deputātu imunitāti nosaka Satversmes 29. un 
30.pants, par kuru tvērumu bijis cits Latvijas Satversmes sapulces Apvienotās 
sapulces skaidrojums.73

Tajā pašā laikā arī pēc Satversmes spēkā stāšanās joprojām ir piemērojamas 
Latvijas Senāta Apvienotās sapulces atziņas par parlamenta deputātu kā tautas 
priekšstāvju privilēģiju neesamību, ja vien pretējais nav noteikts ar likumu, kā arī 
parlamenta padotību likumam un tiesībām.

Līdzīgi Latvijas Senāta Apvienotajai sapulcei arī Satversmes tiesa ir 
secinājusi, ka „likums un tiesības ir saistošas ikvienai valsts varas institūcijai, arī 
likumdevējam pašam. Personas, kuru rokās nodota likumdošanas vara, pēc tam, 
kad tās noteiktā kārtībā sapulcējušās un radījušas likumus, pašas tiek pakļautas 
šo likumu darbībai [..]. Demokrātiskā republikā parlamentam ir jāievēro 
konstitūcija un citi likumi, arī tie, ko pieņēmis pats parlaments.”74

Savukārt Satversmes 5.pants paredz katram Saeimas deputātam brīvo 
pārstāvības mandātu, ar kuru saistīta virkne Saeimas deputātam piešķirto tiesību, 
kas nodrošina Saeimas deputāta kā tautas priekšstāvja pienākumu īstenošanu.75 

71 Turpat, 104.–106.lpp.
72 F.Vesmaņa atsevišķās domas jautājumā par Satv. sap. locekļu izdošanu tiesāšanai. Grām.: 

Latvijas Senāta nolēmumu atziņas: vēsturiskais mantojums. Rīga: Augstākā tiesa, 2019, 
106.lpp.

73 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1928.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 177.–181.lpp.

74 Satversmes tiesas 1999.gada 1.oktobra sprieduma lietā Nr.03-05 (99) secinājumu daļas 
1.punkts. Latvijas Vēstnesis, Nr.325/327, 05.10.1999.

75 Sk. Satversmes tiesas 2019.gada 23.decembra sprieduma lietā Nr.2019-08-01 11.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.258, 27.12.2019.
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Tāpat Satversme paredz virkni parlamentāro privilēģiju, kas nepieciešamas 
Saeimas deputāta kā tautas priekšstāvja pienākumu veikšanai, tostarp deputāta 
imunitāti (neaizskaramību, Satversmes 29. un 30.pants).76 Saeimas deputātam 
kā tautas priekšstāvim tiesības un privilēģijas var tikt piešķirtas ar Satversmi 
un likumiem, bet tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams parlamenta autonomijas 
un netraucētas darbības nodrošināšanai.77 Tāpat Saeimas deputātam kā tautas 
priekšstāvim ir noteikti amata pienākumi, uz ko precīzi norāda Satversmes 
18.pantā ietvertā Saeimas deputāta svinīgā solījuma teksts.78

11. Saeimas pilnvaru termiņš  
 (Satversmes 10., 12. un 13.pants)

„Kas attiecas uz Saeimu, tad pēc Satversmes noteikumiem Saeimu ievēl 
uz trim gadiem (l0.pants) un tās pilnvaras izbeidzas tikai ar jaunievēlētās 
Saeimas sanākšanu uz pirmo sēdi (12.p.). Šāds trīsgadīgs leģislātūras laiks 
Saeimai ir paredzēts, pastāvot normāliem apstākļiem, kad jauno Saeimu 
ievēl saskaņā ar satversmes 11.p. noteikumiem un kad jaunievēlētā Saeima, 
saskaņā ar satversmes 12.p. noteikumiem, sanāk uz pirmo sēdi. Ja, turpretim, 
Saeimu, saskaņā ar satversmes 48.p., uz valsts prezidenta ierosinājumu, tautas 
nobalsošanā atlaiž, tad šis trīsgadīgais leģislātūras laiks var būt īsāks vai 
garāks par trim gadiem atkarībā no tā, pēc cik ilgas darbības Saeimu atlaiž: 
īsāks par trim gadiem šis pilnvaru laiks būs tad, ja jaunievēlētā Saeima uz pirmo 
sēdi sanāk pirms atlaistās Saeimas trīs gadu leģislātūras laika notecējuma. 
Turpretim, garāks par trim gadiem šis pilnvaru laiks būs tad, ja Saeimu atlaiž 
pēdējos divi mēnešos pirms trīs gadu leģislātūras laika notecējuma (13., 48., 
49.p.). Bez tam satversmē ir vēl paredzēts, ka atlaistā Saeima ir tiesīga sanākt 
uz sēdēm, ja valsts prezidents to sauc (49.p.). Tas nozīmē, ka ir iespējams arī 
tāds stāvoklis, kad pat atlaistā Saeima pēc satversmē paredzētā trīsgadīgā 
leģislātūras laika ir tiesīga izpildīt savas funkcijas Valsts Prezidenta noteiktās 
dienas kārtības izlemšanai. Tas norāda, ka satversmes 10.p. noteikumiem ir 
tikai tā nozīme, ka tajos noteikts Saeimas funkciju parastais ilgums normāliem 
apstākļiem pastāvot, bet šis laiks var būt īsāks vai pat garāks par trim 
gadiem. Bez tam satversmē ir pateikts, ka Saeimas pilnvaras izbeidzas tikai 
jaunievēlētās Saeimas sanākšanas dienā, bet nav teikts, ka tās izbeigtos tieši 
ar triju gadu laika notecējumu. Tādā kārtā satversmē ir nepārprotami izteikts 
princips, lai Saeimas pilnvaru laikā starp iepriekšējo un jaunievēlēto Saeimu 
nebūtu pārtraukuma, un lai nerastos tāds stāvoklis, kad Latvijas valsts būtu 

76 Sk. Satversmes tiesas 2002.gada 22.februāra sprieduma lietā Nr.2001-06-03 secinājumu 
daļas 5.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.31, 26.02.2002.

77 Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Trešais izdevums ar Daiņa Īvāna 
priekšvārdu. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2021, 418.lpp.

78 Sk.: Rodiņa A., Kļaviņa I., Plepa D. Satversmes 18.pants. Grām.: Latvijas Republikas 
Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020, 309.–315.lpp.
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uz kādu laiku bez darbības spējīga likumdošanas organa – Saeimas. Tādēļ 
jāatzīst, ka visos gadījumos Saeimas pilnvaras izbeidzas tikai ar jaunievēlētās 
Saeimas sanākšanu.” 79

PAR LIETAS BŪTĪBU

Pēc Otrā pasaules kara trimdā tika mēģināts organizēt „trimdas valdību”, kas kļūtu 
par centru turpmākai cīņai par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Uz potenciālo 
vadību pretendēja dažādi politiskie spēki.80 Viens no šiem spēkiem bija 1943.gada 
13.augustā Latvijā okupācijas apstākļos dibinātā Latvijas Centrālā padome, kas savu 
darbību turpināja arī trimdā. Latvijas Centrālā padome tika veidota uz Satversmes 
pamata kā leģitīma pēdējā atbilstoši Satversmei ievēlētā parlamenta – IV Saeimas 
– darba turpinātāja. Tās vadībā tika iesaistīts Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš 
un abi viņa biedri – Kārlis Pauļuks un Jāzeps Rancāns. Latvijas Centrālā padome 
uzskatīja, ka Satversme ir spēkā esoša un atbilstoši tai joprojām palikušas spēkā IV 
Saeimas pilnvaras kā pēdējam atbilstoši Satversmei ievēlētajam parlamentam. Pēc 
Latvijas Centrālās padomes ieskata, IV Saeimas deputāti joprojām leģitīmi pauda 
Latvijas tautas gribu un IV Saeimas priekšsēdētājs un viņa biedri bija augstākās 
valsts amatpersonas, kuru pilnvaras nebija izbeigušās.81

Pēc Paula Kalniņa nāves Jāzeps Rancāns 1945.gada 27.augustā pārņēma 
Latvijas Centrālās padomes vadību Vācijā. Ne visi trimdā atzina IV Saeimas 
deputātu pilnvaru turpināšanos un Jāzepa Rancāna pretenzijas uz valsts 
augstākās amatpersonas statusu. Lai šajā jautājumā iegūtu juridisku vērtējumu, 
Jāzeps Rancāns vērsās pie trimdā esošajiem Latvijas Senāta senatoriem ar lūgumu 
sniegt atbildes uz diviem jautājumiem: „1) vai Latvijas 1922.gada Satversme ir 
spēkā un, apstiprinošā gadījumā, 2) kādi Latvijas Satversmē paredzētie valsts 
orgāni tiesiski un faktiski pastāv vēl tagad.”

Latvijas Senāta senatoru atzinumu sagatavoja četri senatori – Jānis Balodis, 
Rūdolfs Alksnis, Pēteris Stērste un Maksis Ratermanis, savukārt senators 
Augusts Rumpeteris atzinumam pievienojies rakstiski. Tāpat savu piekrišanu 
atzinumā izdarītajiem secinājumiem paudis senators Mintauts Čakste. No 
trimdā esošajiem Latvijas Senāta senatoriem par to neizteicās vienīgi senators 
Aleksandrs Gubens.82

79 Senatoru atzinums. Latvju Ziņas, Nr.29, 17.04.1948.
80 Plašāk sk.: Deksnis E.B. Latvian Exile Government Proposals. Latvijas Universitātes 

žurnāls „Juridiskā zinātne”/Journal of the University of Latvia „Law”, No.9, 2016, pp.78–
90.

81 Sk.: Pleps J. Role of the Latvian Central Council’s Practice in Interpretation of the 
Constitution of Latvia. Latvijas Universitātes žurnāls „Juridiskā zinātne”/Journal of the 
University of Latvia „Law”, No.9, 2016, pp.128–130.

82 Lēbers D.A. Komentārs. Grām.: 4.maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par 
Neatkarības deklarāciju. Dr.habil. Tālava Jundža redakcijā. Rīga: LU žurnāla „Latvijas 
Vēsture” fonds, 2000, 385.lpp.
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Atzinumā Latvijas Senāta senatori secināja, ka Latvijas Republika, neraugoties 
uz tās okupāciju, joprojām juridiski turpina pastāvēt kā starptautiski atzīta 
neatkarīga valsts. Viņi arī atzina Satversmes spēkā esamību, kā arī IV Saeimas 
deputātu pilnvaru spēkā esamību un Jāzepa Rancāna kā Valsts prezidenta un 
Saeimas priekšsēdētāja vietas izpildītāja tiesības.

Latvijas Senāta senatoru atzinums trimdā raisīja polemiku, un ne visi to atzina 
par juridiski saistošu un pamatotu.83

KOMENTĀRS

Satversme paredz noteiktu Saeimas pilnvaru termiņu – atbilstoši Satversmes 
10.pantam tas šobrīd ir četri gadi (senatoru atzinuma sastādīšanas laikā – trīs 
gadi). Tajā pašā laikā Satversmes 12. un 13.pants paredz, ka Saeimas pilnvaras 
izbeidzas tikai ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu. Kamēr jauna Saeima nav 
atbilstoši Satversmei ievēlēta un sanākusi uz pirmo sēdi, tikmēr savu darbu 
turpina iepriekšējā Saeima. 

Satversmē ir ietverts leģislatūru kontinuitātes princips, atsakoties no 
starpleģislatūru periodiem valsts dzīvē, kad iepriekšējā parlamenta pilnvaras 
jau ir izbeigušās, bet jaunais parlaments vēl nav sanācis.84 „Valsts nepaliek nekad 
bez sava vadošā valsts varas orgāna; parlamenti, kā teikts, nepārtrauktā virknē 
sadodas roku rokās; parlaments, lai gan periodiski atjaunojas savā sastāvā, ir 
kļuvis par permanentu iestādi valsts reālajā dzīvē, ne vairs tikai teorijā vien.”85 
Kārlis Dišlers Satversmē ietverto vērtēja kā jaunu konstitucionālu risinājumu, 
jo iepriekš citu valstu konstitūcijas tradicionāli pieļāva starpleģislatūru periodu. 
„Ja modernajās parlamentārajās valstīs parlaments ir kļuvis par vadošo valsts 
varas orgānu, tad atstāt starpleģislatūru periodus, kuros šī vadošā varas orgāna 
faktiski nav, ir praktiski neērti un teorētiski neattaisnojami.”86

Leģislatūru kontinuitātes princips kļūst īpaši nozīmīgs ārkārtējos apstākļos, 
kad nepieciešams nodrošināt valsts rīcībspēju, saskaroties ar ārēju vai iekšēju 
apdraudējumu. Ja Saeimas vēlēšanas šādos apstākļos nav iespējams sarīkot, 
esošās Saeimas pilnvaras turpinās, kamēr var sanākt atbilstoši Satversmei 
ievēlētā jaunā Saeima. Latvijas Senāta senatoru atzinumā detalizēti izskaidrots 
leģislatūru kontinuitātes principa atspoguļojums Satversmes normu sistēmā, 
kas ir aktuāls arī šobrīd (gan ņemot vērā Satversmes 1997.gada 4.decembra 
grozījumu, ar kuru Saeimas pilnvaru termiņš pagarināts no trim uz četriem 
gadiem).

83 Sk.: Feldmanis J. Satversmes jautājums. Latvju Vārds, Nr.42, 02.06.1948.
84 Plašāk sk.: Kārkliņa A. Satversmes 10.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes 

komentāri. II nodaļa. Saeima. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020, 197.–198.lpp. 
85 Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: 

Tiesu Namu Aģentūra, 2017, 156.lpp.
86 Turpat.
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Savā atzinumā Latvijas Senāta senatori analizējuši IV Saeimas pilnvaru termiņa 
jautājumu, kas ir bijis pietiekami specifisks gadījums. 1931.gada 3. un 4.oktobrī 
ievēlētās IV Saeimas darbību pārtrauca 1934.gada 15.maija apvērsums. Savukārt 
pēc Latvijas okupācijas 1940.gadā PSRS varas kontrolē tika sarīkotas „leļļu 
parlamenta” – „Tautas Saeimas” – vēlēšanas, kas neatbilda Satversmes prasībām. 
Senatoru atzinumā sniegts šo abu faktu juridisks novērtējums kontekstā ar 
Satversmes spēkā esamību un IV Saeimas deputātu pilnvarām.

Latvijas Senāta senatori, atzīstot Satversmes spēkā esamību, attiecīgi 
piemēroja Satversmes 11. un 12.pantu un pamatoti secināja, ka IV Saeimas 
pilnvaras nav izbeigušās, jo nav sanākusi atbilstoši Satversmei ievēlētā jaunā 
Saeima. Juridiski pamatoti var atzīt, ka „IV Saeimas pilnvaras turpinājās gan 
autoritārā režīma laikā, gan okupācijas periodā un beidzās brīdī, kad 5. Saeima 
sanāca uz savu pirmo sēdi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.”87

Latvijas Senāta senatori apzinājās sarežģītību atjaunot reālu Saeimas darbu 
okupācijas apstākļos, taču vienlaikus uzsvēra katra Saeimas deputāta pienākumu 
atbilstoši savām iespējām šajā laikā rīkoties Latvijas interesēs: „Ir cits jautājums, 
vai 1931.gadā ievēlētai Saeimai trimdas apstākļos un svešā zemē ir faktiski 
iespējams sanākt un pie tam satversmē paredzētā kvorumā. Tas neizslēdz, 
ka tagad ārpus okupācijas varas ietekmes esošie Saeimas locekļi nevarētu 
aizstāvēt Latvijas intereses, kā savā laikā likumīgi ievēlētie brīvās Latvijas tautas 
pārstāvji.”88

Pēc neatkarības atjaunošanas pārejas laika parlaments – Augstākā padome – 
apstiprināja leģislatūru kontinuitātes principu, atbilstoši Satversmei nosakot 
5.Saeimas vēlēšanas 1993.gada 5. un 6.jūnijā. Izsludinot 5.Saeimas vēlēšanas, 
konsekventi tika ievērots princips, ka 1940.gada tā sauktā „Tautas Saeima” 
nav leģitīma un turpināma pirms okupācijas aizsāktā Saeimu numerācija.89 Ar 
5.Saeimas sanākšanu 1993.gada 6.jūlijā atbilstoši Satversmes 12. un 13.pantam 
juridiski izbeidzās IV Saeimas pilnvaru termiņš.90

12. Saeimas prezidija pilnvaru termiņš  
 (Satversmes 16. un 17. pants)

„Tāds pats tiesisks stāvoklis ir arī Saeimas priekšsēdim, resp. viņa vietniekam, 
kuram ir pienākums nepārtraukti darboties pa visu Saeimas pilnvaru laiku 

87 Plepa D. Satversmes 12. un 13.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri.  
II nodaļa. Saeima. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020, 219.lpp.

88 Senatoru atzinums. Latvju Ziņas, Nr.29, 17.04.1948.
89 Kusiņš G. Latvijas parlamentārisma apskats. Rīga: Latvijas Republikas Saeima, 2016, 

57.lpp.
90 Sk.: Lazdiņš J., Lerhis A., Pleps J., Ziemele I. Legal and Historical Elements of Latvia’s 

Restoration of Independence. Baltic Yearbook of International Law, Vol. 19, 2021, p.60.
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(16.p.) un, bez tam – atklāt jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi (17.p.). Tā kā 
saskaņā ar iepriekš teikto 1931.gadā ievēlētās Saeimas pilnvaras ir vēl spēkā, 
tad jāsecina, ka arī Saeimas priekšsēdim vai viņa vietniekam ir spēkā viņu 
pilnvaras līdz 17.p. paredzētā pienākuma izpildīšanai.” 91

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietas būtība izklāstīta iepriekš pētījumā.92 Latvijas Senāta senatori, atzīstot 
IV Saeimas pilnvaru spēkā esamību, bija piesardzīgi par praktiskām iespējām 
atsākt reālu Saeimas darbu okupācijas apstākļos, tomēr uzsvēra katra Saeimas 
deputāta pienākumu rīkoties savu iespēju robežās Latvijas interesēs. Tas 
visupirms tika attiecināts uz Saeimas priekšsēdētāja otro biedru kā augstāko 
Saeimas amatpersonu, kurš tajā brīdī atbilstoši Satversmei pildīja arī Valsts 
prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja pienākumus.

KOMENTĀRS

Atbilstoši Satversmes 16.pantam, kamēr nav izbeigušās Saeimas pilnvaras, 
savus pienākumus nepārtraukti pilda arī Saeimas prezidijs. Latvijas Senāta 
senatoru atzinumā pareizi konstatēts Saeimas priekšsēdētāja pienākums atklāt 
jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi. Leģislatūru kontinuitātes princips nozīmē, ka 
Saeimas prezidijs turpina pildīt savus pienākumus nepārtraukti visu attiecīgās 
Saeimas darbības laiku, proti, līdz jaunievēlētās Saeimas sanākšanai.

Valsts rīcībspējas nodrošināšanai ārkārtējos apstākļos būtiski ir tieši Saeimas 
priekšsēdētāja un viņa biedru loma, jo viņiem saskaņā ar Satversmes 52.pantu ir 
pienākums izpildīt arī Valsts prezidenta vietu. Faktiski leģislatūru kontinuitātes 
princips nodrošina iespēju Saeimas priekšsēdētājam (viņa prombūtnes gadījumā 
Saeimas priekšsēdētāja biedram) kļūt par valsts augstāko amatpersonu, 
kuras konstitucionāls pienākums ir atjaunot valsts iekārtas normālu darbību 
un nodrošināt Satversmes prasībām atbilstošās vēlēšanās ievēlētas Saeimas 
sanākšanu.93

IV Saeimas darbības kontekstā tas nozīmē, ka gan Saeimas priekšsēdētājs Pauls 
Kalniņš, gan Saeimas priekšsēdētāja biedrs Jāzeps Rancāns Valsts prezidenta un 
Saeimas priekšsēdētāja vietu pildīja no pienākumu uzņemšanās brīža līdz savai 
nāvei. 

91 Senatoru atzinums. Latvju Ziņas, Nr.29, 17.04.1948.
92 Sk. 11.punktu (par Saeimas pilnvaru termiņu)
93 Pleps J. Role of the Latvian Central Council’s Practice in Interpretation of the Constitution 

of Latvia. Latvijas Universitātes žurnāls „Juridiskā zinātne”/Journal of the University of 
Latvia „Law”, No.9, 2016, pp.133–134.
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13. Saeimas deputātu neaizskaramība  
 (Satversmes 29. un 30.pants)

„Satversmes 30.pants nosaka funkciju, kāda pieder Saeimai pie deputāta 
vajāšanas par noziedzīgu nodarījumu; viņa dod vienīgi atļauju vajāšanas 
uzsākšanai un deputāta vajāšanai, ja tā būtu uzsākta bez Saeimas piekrišanas, 
nav tiesiska spēka [..] No Satversmes 30.panta teksta loģiska iztulkojuma (per 
argumentum e contrario) slēdzams, ka Saeimai pēc tam, kad viņa izpildījusi 
likumā paredzēto funkciju, kas pastāv vienīgi atļaujas došanā deputāta 
vajāšanas uzsākšanai, nepiekrīt izpildīt nekādas funkcijas, kas ietilpst tālākā 
gaitā, t.i. pašā vajāšanas procedūrā vai ir savienotas ar to (pretējais būtu 
nosakāms expressis verbis un nav prezumējams); šīs funkcijas izpildīt piekrīt 
attiecīgiem tiesu varas orgāniem procesuālos likumos noteiktā kārtībā un 
robežās. [..]

Satversmes 29.pantā norādītā Saeimas sevišķa piekrišana deputāta 
apcietināšanai, kratīšanu izdarīšanai pie viņa vai citādai personas brīvības 
aprobežošanai izprasāma tikai tādā gadījumā, kad Saeima vēl nav taisījusi 
lēmumu par deputāta izdošanu vajāšanas uzsākšanai.” 94

PAR LIETAS BŪTĪBU

Saeima 1928.gada 4.maijā, pamatojoties uz Satversmes 30.pantu, bija 
izdevusi tiesāšanai Saeimas deputātu Jāni Goldmani.95 Pēc šā Saeimas lēmuma 
izmeklēšanas tiesnesis 1928.gada 10.maijā apcietināja Jāni Goldmani, jo viņš 
nevarēja iemaksāt pieprasīto drošības naudu, neprasot Saeimas iepriekšēju 
piekrišanu deputāta apcietināšanai.96

Jāņa Goldmaņa apcietināšana raisīja plašas diskusijas par Saeimas deputāta 
neaizskaramības apjomu. Saeimā valdīja uzskats, ka Jāņa Goldmaņa apcietināšana 
bez iepriekšējas Saeimas piekrišanas uzskatāma par Satversmes 29.panta 
pārkāpumu.97

Jautājuma noskaidrošanai tieslietu ministra uzdevumā Senāta virsprokurors 
vērsās Latvijas Senāta Apvienotajā sapulcē, lūdzot Latvijas Senāta atbildi par to, 

94 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1928.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 178., 180.lpp.

95 Latvijas Republikas II Saeimas IX sesijas 3.sēdes 1928.gada 4.maijā stenogramma. Grām.: 
Latvijas Republikas II Saeimas stenogrammas. IX sesija (22 sēdes) (no 1928.gada 1.maija 
līdz 1928.gada 8.jūnijam). Rīga: Latvijas Republikas Saeimas izdevums, 1928, 45.–48.sl.

96 Saeimas dep. J. Goldmanis apcietināts un atkal atsvabināts. Latvis, Nr.1971, 12.05.1928.
97 Sk.: Saeima uzdeva 2 komisijām noskaidrot, vai Goldmaņa apcietināšana nav pretrunā 

ar valsts satversmi. Jaunākās Ziņas, Nr.106, 12.05.1928.; Goldmaņa apcietināšanas lieta 
Saeimas frakciju birojā. Sociāldemokrāts, Nr.106, 12.05.1928.; Uzskatu pretestības par 
deputāta neaizskaramību. Brīvā Zeme, Nr.106, 12.05.1928.
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„vai tiesu varas orgāni bez Saeimas sevišķas piekrišanas var apcietināt pirms 
tiesas sprieduma un arī pēc tā ar Saeimas lēmumu tiesāšanai izdotu un no 
Saeimas sēdēm atstādinātu Saeimas locekli, kā arī izdarīt pie viņa kratīšanas.”98 

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce izvērstā spriedumā 1928.gada 18.maijā 
atbildēja apstiprinoši uz uzdoto jautājumu, uzskatot, ka šajā gadījumā Satversmes 
29.pants nav piemērojams, jo deputāts jau ticis izdots tiesāšanai, pamatojoties uz 
Satversmes 30.pantu. „Lietas stadija, kad tiek vesta izziņa vai izdarīta iepriekšēja 
izmeklēšana par noziedzīga nodarījuma notikumu līdz lēmuma sastādīšanai par 
vajāšanas uzsākšanu [..], lietas šajā stadijā deputātu apcietināt, izdarīt pie viņa 
kratīšanu, vai citādi aprobežot viņa brīvību var tikai ar Saeimas piekrišanu. [..] 
lietas stadija, kad jau sastādīts lēmums par deputāta vajāšanas uzsākšanu un 
Saeima uz to devusi savu piekrišanu – lietas šajā stadijā darbojas tiesu varas 
aparāts tā pilnvarojuma robežās, kādu viņam piešķir procesuālie likumi.”99 

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce norādīja, ka Satversmes 29. un 30.pantam 
„ir procesuāla nozīme: tie aizsargā deputātu no dažām administratīvām 
un kriminālprocesuālām represijām un vajāšanas par izdarītu noziedzīgu 
nodarījumu, pielaižot tādas represijas un vajāšanu tikai ar Saeimas piekrišanu. 
[..] ja tautas pārstāvis izdarījis kādu citu noziedzīgu nodarījumu, viņa atbildība 
neatkrīt, tas nes atbildību vienlīdzīgi ar citiem pilsoņiem, tikai attiecīgie orgāni 
nevar uzsākt pret deputātu tiesas vai administratīvu vajāšanu, ja Saeima nav 
devusi piekrišanu (30.p). Saeimas piekrītošais lēmums ir deputāta vajāšanas 
uzsākšanas nepieciešamais priekšnoteikums. Šāds Saeimas votums izbeidz 
deputāta neatbildības stāvokli – tāds ir loģisks slēdziens no paša vajāšanai 
izdošanas fakta – un ar to brīdi, kad Saeima pieņēmusi lēmumu, ar kuru atļauts 
uzsākt pret deputātu vajāšanu – atkrīt likumā paredzētais formālais šķērslis 
deputāta saukšanai pie atbildības, iedarbojas tiesu varas aparāts ar visām šim 
aparātam piederošām varas funkcijām pilnā to apjomā”.100

Savā spriedumā Latvijas Senāta Apvienotā sapulce palika tajās pozīcijās, kuras 
iepriekš formulētas lietā par Satversmes sapulces locekļa imunitātes apjomu.101 
Latvijas Senāta Apvienotās sapulces skaidrojums izraisīja konstitucionālo 
konfliktu, jo Saeimas vairākums nepiekrita Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 
spriedumam un uzskatīja, ka Jāņa Goldmaņa apcietināšanai bija nepieciešama 

98 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1928.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 177.lpp.

99  Turpat, 181.lpp.
100  Turpat, 178.lpp.
101  Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1922.gada 26.maija spriedums. Grām.: Latvijas Senāta 

nolēmumu atziņas: vēsturiskais mantojums. Rīga: Augstākā tiesa, 2019, 104.–106.lpp.
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Saeimas iepriekšēja piekrišana un nav ticis ievērots Satversmes 29.pants.102

Lai novērstu Latvijas Senāta sniegtā Satversmes iztulkojuma sekas, Saeimas 
vairākums 1928.gada 6.jūnijā pieņēma Satversmes 29. un 30.pantu paskaidrojošus 
grozījumos kriminālprocesa likumos, paredzot, ka „visos gadījumos, kad uz šo 
likumu pamata nākas izdarīt pie Saeimas deputāta kratīšanu, viņu apcietināt 
vai citādi aprobežot viņa personas brīvību, šī rīcība pielaižama tikai ar Saeimas 
piekrišanu tās nosacītās katrā atsevišķā gadījumā robežās.”103 

Valsts prezidents Gustavs Zemgals 1928.gada 13.jūnijā lūdza pieņemtā 
likuma otrreizēju caurlūkošanu, uzsverot, „ka tas, ierobežodams tiesas orgānu 
darbību tiem krim. proc. likumos noteiktās funkcijās, šinī ziņā paplašina 
Saeimas deputātu neaizskaramību tādā mērā, kā tas Satversmē nav paredzēts 
(Satv. 30.p.). Ar to šis jaunais pants pēc būtības aizskar Satversmi, bet pēdējo 
šādā ceļā, t.i., ar vienkāršu likumu, nevar grozīt vai papildināt (Satv. 76. p.). Tādēļ 
šo papildinājumu kriminālprocesa likumos neatrodu par iespējamu publicēt.”104

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces spriedumam pretēja pozīcija tomēr 
tika ietverta 1929.gada 17.maijā pieņemtajos kriminālprocesa likumu 
papildinājumos, paredzot iepriekšējas Saeimas piekrišanas nepieciešamību 
drošības līdzekļu piemērošanai un brīvības atņemšanas soda izpildei. Tādā veidā 
Saeimas vairākums spēja koriģēt Latvijas Senāta Apvienotās sapulces sniegto 
Satversmes iztulkojumu, turpmākā Satversmes 29. un 30.panta piemērošanas 
praksē uzturot savu relevanto Satversmes normu iztulkojumu.105

Pēc Satversmes darbības atjaunošanas Saeima ar 1998.gada 7.oktobra 
likumu grozīja Saeimas kārtības ruļļa 17.pantu, tā otrajā daļā paredzot: „Ja 
Saeima piekrīt kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Saeimas locekli, [..] Šajā laikā 
prokuratūrai un tiesai ir tiesības piemērot attiecīgajam Saeimas loceklim visus 
kriminālprocesuālajos likumos noteiktos piespiedu līdzekļus.” Tādā veidā pēc 
Saeimas deputāta Ilmāra Bišera priekšlikuma pati Saeima akceptēja Latvijas 
Senāta Apvienotās sapulces sniegto iztulkojumu, proti, ja Satversmes 30.pantā 
paredzētajā kārtībā Saeimas deputāts izdots kriminālvajāšanai, par turpmākām 
procesuālām darbībām vairs nav nepieciešams atsevišķi prasīt Saeimas 
piekrišanu Satversmes 29.panta kārtībā.106 
102 Plašāk sk.: Pleps J. Parlaments pret tiesu, prezidents pret parlamentu. Deputāta Jāņa 

Goldmaņa imunitātes lieta. Jurista Vārds, Nr.14(609), 06.04.2010.; Pleps J. Zemgala veto: 
konstitucionāls konflikts un Satversmes sargātājs. Jurista Vārds, Nr.32(1194), 10.08.2021.

103 Latvijas Republikas II Saeimas IX sesijas 20.sēdes 1928.gada 6.jūnijā stenogramma. Grām.: 
Latvijas Republikas II Saeimas stenogrammas. IX sesija (22 sēdes) (no 1928.gada 1.maija 
līdz 1928.gada 8.jūnijam). Rīga: Latvijas Republikas Saeimas izdevums, 1928, 776.–806.sl.

104 Latvijas Republikas III Saeimas I sesijas 3.sēdes 1928.gada 13.novembrī stenogramma. 
Grām.: Latvijas Republikas III Saeimas stenogrammas. I sesija. 1928.gads. Rīga: Latvijas 
Republikas Saeimas izdevums, 1928, 42.sl.

105 Plašāk sk.: Kaņeps A. Deputātu neaizskaramības institūts. Jurista Vārds, Nr.29(432), 
25.07.2006.

106 Turpat.
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Šobrīd spēkā esošā Saeimas kārtības ruļļa 17.panta redakcija arī balstās uz to 
Satversmes 29. un 30.panta iztulkojumu, kuru sniegusi Latvijas Senāta Apvienotā 
sapulce.107

14. Saeimas deputātu neatbildība  
 (Satversmes 28.pants)

„[Satversmes 28.pants], kā materiālu tiesību norma, izslēdz tautas pārstāvju 
atbildību par dažos sodu likumu pantos paredzētu darbību un tādā kārtā atzīst, 
ka šāda darbība, ja to izdarījis deputāts, izpildot savu amatu, nav uzskatāma 
kā noziedzīgs nodarījums.” 108

KOMENTĀRS
Lietas būtība izklāstīta iepriekš pētījumā.109 Attiecīgā Latvijas Senāta 

Apvienotās sapulces atziņa īsi raksturo Satversmes 28.pantu. 
Deputāta neatbildība par deputāta pienākumu pildīšanu nozīmē tā neatbildību 

ārpus parlamenta atrodošos valsts iestāžu priekšā. „Par to, ko deputāts darījis 
parlamentā (vai arī parlamenta uzdevumā ārpus parlamenta) pie savu pienākumu 
izpildīšanas, viņš atbild vienīgi parlamenta priekšā.”110

Deputāta neatbildība ir viena no parlamenta privilēģijām, kas nodrošina 
parlamenta autonomiju un netraucētu tā darbību.111 Pēc Satversmes darbības 
atjaunošanas tās 28.pants nav grozīts, līdz ar to attiecīgais Latvijas Senāta 
skaidrojums ir izmantojams. 

15. Zvejas tiesības ministru prezidentam  
 (Satversmes 32.pants)

„Sūdzētāja [..] norādījums uz to, ka Taurenes ezera zvejas tiesības iznomātas 
ministru prezidentam Hugo Celmiņam un pretēji Ministru kabineta iekārtas 
likuma 29.p. [..] noteikumiem, nepelna ievērību aiz tā iemesla, ka – pirmkārt, 
saskaņā ar lietas datiem, zvejas tiesības minētā ezerā iznomātas ne ministru 

107 Sk.: Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K., Bebers K. Satversmes 29. un 30.pants. Grām.: 
Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 
2020, 484.–487., 508.lpp.

108 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1928.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 178.lpp.

109 Sk. 13.punktu (par Saeimas deputātu neaizskaramību).
110 Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: 

Tiesu Namu Aģentūra, 2017, 169.lpp.
111 Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Trešais izdevums ar Daiņa Īvāna 

priekšvārdu. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2021, 417.–418.lpp.
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prezidentam, bet pilsonim Hugo Celmiņam, un, otrkārt, minētā lik. 29.p. 
noteikumi, kuri gan noliedz Ministru kabineta locekļiem ieņemt amatu vai 
piedalīties personīgi vai caur trešām personām privātos uzņēmumos, ja šie 
uzņēmumi saņem koncesijas vai pabalstus no valsts, vai valsts garantijas vai 
pasūtījumus no valsts uzņēmumiem, vai kredītus tieši no valsts vai Latvijas 
bankas, nebūt nenoliedz Ministru kabineta locekļiem stāties līguma attiecībās 
ar valsts iestādēm vispār, bet gan tikai minētā likumā paredzētos gadījumos, un 
tā kā šajā gadījumā valstij piederošo zvejas ūdeņu iznomā nav konstatējams, 
ka Hugo Celmiņam būtu ar to piešķirta kāda koncesija vai valsts pabalsts vai 
pasūtījums, tad jānāk pie atziņas, ka iznomājot zvejas tiesības Celmiņam [..] 
Centrālā zemes ierīcības komiteja nav pārkāpusi Ministru kabineta iekārtas 
likuma 29.panta nosacījumus.” 112

PAR LIETAS BŪTĪBU

Centrālā zemes ierīcības komiteja pieņēmusi lēmumu, ar kuru piešķīrusi 
Taurenes ezera zvejas tiesības Hugo Celmiņam, kurš tobrīd bija ministru 
prezidents. Cita privātpersona, kura arī vēlējās, lai viņai tiktu piešķirtas zvejas 
tiesības Taurenes ezerā, nebija ar to apmierināta, un pārsūdzēja attiecīgo 
lēmumu tiesā, norādot, ka zvejas tiesības ministru prezidentam nemaz nevarēja 
tikt piešķirtas. Senāts atzina, ka ministru prezidentam Hugo Celmiņam varēja 
piešķirt zvejas tiesības Taurenes ezerā.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvais departaments interpretēja Ministru kabineta 
iekārtas likuma 29.panta otro daļu, kurā ir noteikts: „Ministru kabineta locekļi 
nevar ieņemt amatu nedz piedalīties personīgi vai caur trešām personām 
privātos uzņēmumos vai iestādēs, ja minētie uzņēmumi vai iestādes saņem 
koncesijas vai pabalstus no valsts, vai valsts garantijas, vai pasūtījumus no valsts 
vai autonomiem uzņēmumiem, vai kredītus tieši no valsts vai Latvijas bankas”.113 
Mūsdienās šāda norma vairs nav ietverta Ministru kabineta iekārtas likumā, un 
ministru prezidenta kā valsts amatpersonas darbības ierobežojumi galvenokārt 
izriet no likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 
Tomēr šajā spriedumā izteiktās atziņas var tikt aplūkotas Satversmes 32.panta 
kontekstā, kurš noteic: „Saeimas loceklis nevar pats, ne arī uz citas personas 
vārdu saņemt no valsts pasūtījumus un koncesijas. Šī panta nosacījumi attiecas 
uz ministriem, ja arī viņi nav Saeimas locekļi”. 

112 Senāta Administratīvā departamenta 1931.gada 16.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 4.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1931–1935). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 1316.–1317.lpp.

113 Sk.: Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā, 29.panta pārgrozījums. Likumu un Ministru 
kabineta noteikumu krājums, Nr.2, 21.02.1930.
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Satversmes 32.pants tādā redakcijā, kādā tas ir spēkā šobrīd, bija arī spēkā 
sprieduma pieņemšanas brīdī. Tomēr spriedumā nav ietverta atsauce uz 
šo Satversmes normu, un no sprieduma nekas neliecina, ka Latvijas Senāts 
interpretēja šo Satversmes normu. Tika interpretēta tobrīd spēkā esošā 
Ministru kabineta iekārtas likuma 29.panta otrā daļa. Tomēr atziņas, kas 
tika izteiktas, interpretējot šo normu, būtībā var izmantot arī Satversmes 
32.panta interpretācijā.114 Atziņa, no kuras izriet, ka ministru prezidentam nav 
liegts stāties līgumiskās attiecībās ar valsts iestādēm, ir pilnībā izmantojama 
arī Satversmes 32.panta kontekstā. Satversmes 32.pants neliedz Saeimas 
deputātam vai ministram stāties līgumiskās attiecībās ar valsts iestādēm, bet 
tikai saņemt valsts pasūtījumus un koncesijas. Taču atziņa, ka „zvejas tiesības 
minētā ezerā iznomātas ne ministru prezidentam, bet pilsonim Hugo Celmiņam” 
nevar tikt izmantota Satversmes 32.panta interpretācijā. Neatkarīgi no tā, kas 
līgumā ir ierakstīts, proti, ja līgums tiek noslēgts ar personu, kura ieņem ministru 
prezidenta amatu, līgums tiek noslēgts ar šādu personu. Proti, nevar izvairīties no 
Satversmes 32.pantā ietvertā aizlieguma, ierakstot līgumā vien fiziskās personas 
vārdu un uzvārdu, bet neierakstot, ka šī persona ir ministru prezidents. Turklāt 
privāttiesiskos līgumos parasti arī nemaz netiek minēts personas amats, tātad 
tas, ka persona ir ministru prezidents.

16. Saeimas tiesības dot uzdevumu Ministru kabinetam 
(Satversmes 1. un 57.pants)

„Latvijas Satversmes 64.pants nosaka, ka „likumdošanas tiesības pieder 
Saeimai, kā arī tautai, Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros”. Bet ka 
Saeimas funkcijas būtu ierobežotas tikai ar likumdošanu vien, neizriet nedz 
no pievestā 64.p. teksta, nedz arī no citiem Satversmes un pārējo likumu 
pantiem. Gluži otrādi. [..]. Tālāk – Satversmes 59.pants nosaka, ka ministru 
kabinets, kuram saskaņā ar Satversmes 58.pantu ir padotas visas valsts 
pārvaldes iestādes, par savu darbību ir atbildīgs Saeimas priekšā. Tā tad, ja 
ministru kabinetam ir jāatbild Saeimai par savu valsts pārvaldes darbību, 
tad arī ir skaidrs, ka Saeimai ir tiesība šinīs lietās no ministru kabineta tādu 
atbildību prasīt un dot viņam attiecīgus norādījumus un rīkojumus, kuriem nav 
likumdošanas raksturs un nozīme.” 115

114 Tiesību doktrīnā ir neprecīzi atreferēts šis spriedums. Sk.: Rozenfelds J., Kārkliņš J. 
Satversmes 32.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. 
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020, 530.–531.lpp.

115 Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 23.marta spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 903.–906.lpp. Šāda atziņa izteikta arī citā spriedumā, sk.: Senāta Administratīvā 
departamenta 1926.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–
1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 920.–924.lpp.
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PAR LIETU BŪTĪBU

Pirmajā lietā Saeima, pieņemot valsts budžetu, uzdevusi Ministru kabinetam 
pārbaudīt Rīgas Jūrmalas pilsētas līguma attiecības Jūrmalas spēļu iestādes 
(kazino) lietā un uzsākt kazino darbības izbeigšanu. Ministru kabinets pieņēma 
lēmumu anulēt koncesiju, kura izdota kazino ierīkošanai Jūrmalā. Par to paziņots 
Iekšlietu ministrijai, un iekšlietu ministrs devis rīkojumu attiecīgam ierēdnim 
izbeigt kazino visas spēles. Jūrmalas pilsēta vērsusies Senātā ar lūgumu atcelt 
iekšlietu ministra rīkojumu. Senāts secināja, ka jautājums par kazino slēgšanu ir 
izlemts jau Saeimā un Ministru kabinetā, un līdz ar to noskaidrojams jautājums 
„par Saeimas tiesībām taisīt lēmumus un dot rīkojumus valsts pārvaldes lietās, 
kā arī par to, ciktāl šādi Saeimas lēmumi un rīkojumi ir saistošo valsts pārvaldes 
orgāniem un kam piekrīt šādu lēmumu revīzija”.116 Senāts atzina, ka Saeimas un 
Ministru kabineta lēmumi nav pārsūdzami Senātam, un līdz ar to Senātā šāda 
lieta nemaz nav skatāma: „Latvijas Senātam [..] nedz Saeima, nedz ministru 
kabinets nekādā gadījumā nav padots un abu šo valsts iestāžu lēmumi Senātam 
nav pārsūdzami, kāpēc par viņu lēmumiem un rīkojumiem iesniegtās sūdzības 
nav no Senāta caurskatāmas. Šinī gadījumā [..] spēļu kazino slēgšanas jautājums 
pēc būtības galīgi izšķirts ar Saeimas [..] sēdē pieņemto pārejas formulu Nr.9. pie 
valsts 1925./26. gada budžeta un uz šī pamata taisīto ministru kabineta 1925.g. 
24.novembra lēmumu”.117

Otrajā lietā Saeima uzdevusi Ministru kabinetam izpildīt Saeimas lēmumu 
attiecībā uz totalizatora slēgšanu pie Rīgas hipodroma. Lēmums tāpat kā pirmajā 
lietā izpildīts, iekšlietu ministram dodot attiecīgu rīkojumu ierēdnim, kurš slēdzis 
visas totalizatora kases pie Rīgas hipodroma. Tāpat kā pirmajā lietā iekšlietu 
ministra rīkojums pārsūdzēts Senātā – sūdzību iesniedza Rīgas hipodroms –, 
un Senāts, pamatojoties uz tiem pašiem argumentiem, atzina, ka Saeimas un 
Ministru kabineta lēmumi nav pārsūdzami Senātam: „totalizatora slēgšanas 
jautājums pie Rīgas hipodroma pēc būtības galīgi izšķirts ar Saeimas [..] lēmumu 
un uz šī pamata taisītā ministru kabineta [..] lēmumu”.118

Šajās lietās Senāta Administratīvais departaments attīstījis Latvijas Senāta 
Apvienotās sapulces nostādni par Saeimas iespējām dot uzdevumus Ministru 

116 Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 23.marta spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 903.–906.lpp.

117 Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 23.marta spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 903.–906.lpp.

118 Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 920.–924.lpp.
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kabinetam. Izvērtējot Saeimas 1924.gada 12.decembra lēmumu uzdot kara 
ministram un iekšlietu ministram izmantot pret Andrievu Niedru viņiem ar 
Krievijas pagaidu valdības 1917.gada 2.augusta likumu piešķirtās tiesības,119 
Latvijas Senāta Apvienotā sapulce secināja: „Saeimas 1924.gada 12.decembra 
lēmums [..] nav uzskatāms kā lēmums vai rīkojums par Niedras apcietināšanu 
un tādēļ viņš pats par sevi nevar būt priekš Kaŗa un Iekšlietu ministriem par 
apcietināšanas pamatu, bet uzskatāms par uzdevumu valdības attiecīgiem 
locekļiem ņemt šo likumu vērā Niedras darbības apsvēršanai. Šāds lēmums 
saskan ar Latvijas Republikas satversmes 59.pantu, pēc kura Saeimai pieder 
kontroles tiesības pār izpildu varu, un līdz ar to tiesību aizrādīt uz vēlamo 
rīcību.”120 

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta atziņas atbilst mūsdienu tiesību 
izpratnei un ir izmantojamas arī mūsdienās. Latvija ir parlamentāra republika, 
kurā valdība saskaņā ar Satversmes 59.pantu ir atbildīga Saeimas priekšā.121 
Saeima var dot dažādus uzdevumus Ministru kabinetam, un tie var būt ietverti 
gan likumā (piem., līdz noteiktam datumam iesniegt Saeimā izvērtējumu par 
noteiktu jautājumu122 vai likumprojektus123 vai arī izdot Ministru kabineta 
noteikumus124), gan arī Saeimas lēmumā. Kārlis Dišlers savulaik uzsvēris, ka 
„parlaments ne vien kontrolē valdību, bet arī dod viņai vadošus norādījumus 
gan vispārīgā politiskā virziena ieturēšanā, gan arī atsevišķu resoru darbības 
nospraušanā. [..] Protams, ka parlamentam ir katrā laikā un gadījumā iespējams 
pieņemt arī speciālas rezolūcijas ar vairāk vai mazāk noteiktiem norādījumiem 
valdībai.”125

Saeimas tiesības ar lēmumu dot uzdevumus Ministru kabinetam ir atzinusi 
Satversmes tiesa, formulējot arī šo tiesību izmantošanas robežas.126

119 Sk.: Latvijas Republikas Saeimas VI sesijas 20.sēdes 1924.gada 12.decembrī stenogramma. 
Grām.: Latvijas Republikas Saeimas stenogrammas. VI sesija. 1924.gads. Rīga: Latvijas 
Republikas Saeimas izdevums, 1924, 750.–757.sl. 

120 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1925.gada 6.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 84.–89.lpp.

121 Sk. Satversmes tiesas 1999.gada 1.oktobra sprieduma lietā Nr.03-05(99) secinājumu daļas 
1.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.325/327, 05.10.1999.

122 Sk. Fizisko personu datu apstrādes likuma pārejas noteikumu 5.punktu.
123 Sk. Diasporas likuma pārejas noteikumu 12.punktu.
124 Sk. Ceļu satiksmes likuma pārejas noteikumu 45. un 49.punktu.
125 Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: 

Tiesu Namu Aģentūra, 2017, 203.lpp.
126 Sk. Satversmes tiesas 1999.gada 1.oktobra sprieduma lietā Nr.03-05 (99) secinājumu 

daļas 1.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.325/327, 05.10.1999.
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Jebkuram uzdevumam, kuru Saeima dod Ministru kabinetam, ir jāatbilst 
Satversmei – gan uzdevumiem, kuri tiek doti ar likumu, gan uzdevumiem, kuri 
tiek doti ar Saeimas lēmumu. Piemēram, Saeima nedrīkst ar lēmumu noteikt 
valsts iestāžu savstarpējās attiecības (piem., uzlikt par pienākumu Ministru 
kabinetam atbrīvot tās padotībā esošās iestādes vadītāju), jo atbilstoši Satversmes 
57.pantam valsts iestāžu savstarpējās attiecības nosakāmas ar likumu. Tāpat 
Saeima nedrīkst ar lēmumu uzdot Ministru kabinetam tādu uzdevumu, kurš 
ir pretrunā ar likumu (piem., uzlikt par pienākumu grozīt Ministru kabineta 
noteikumus, paredzot tajā tādu regulējumu, kas neatbilst likumdevēja ar likumu 
piešķirtajam pilnvarojumam).

Jebkura uzdevuma, kuru Saeima devusi Ministru kabinetam, neizpildīšanai 
ir izteikti politisks raksturs. Tas attiecas arī uz uzdevumiem, kurus Saeima 
dod Ministru kabinetam ar likumu. Pats par sevi saprotams, ka ikvienam (arī 
Ministru kabinetam) ir pienākums ievērot likumu, tomēr gadījumā, ja Ministru 
kabinets nav izpildījis Saeimas doto uzdevumu, tā izpildi nav iespējams panākt 
juridiskā ceļā. Saeima drīkst ar parlamentārās kontroles līdzekļiem censties 
panākt Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi (piem., uzdot jautājumus 
un pieprasījumus, lemt par neuzticības izteikšanu Ministru kabinetam vai 
atsevišķam Ministru kabineta loceklim).

17. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas  
 (Satversmes 26.pants)

„Satversmes 26.pants nosaka, ka Saeimai ir jāieceļ noteiktiem gadījumiem 
parlamentāriskas komisijas atsevišķu lietu izmeklēšanai, ja to pieprasa ne 
mazāk kā viena trešā daļa Saeimas deputātu. Tā tad atkal Saeimas kompetence 
tādās valsts darbības nozarēs, kurām nav tieša sakara ar likumdošanas darbu. 
Pie tam tādu komisiju darbība var aptvert bez izņēmuma visu parādību 
izmeklēšanu valstī. Tikai viņas nevar būt permanentas, visiem vēl nezināmiem 
gadījumiem, bet tās ir ievēlamas konkrētiem noteiktiem gadījumiem.” 127

KOMENTĀRS

Lietas būtība izklāstīta iepriekš pētījumā.128 Šīs atziņas izteiktas, aplūkojot 
jautājumu par Saeimas funkcijām – vai vienīgā Saeimas funkcija ir likumdošanas 

127 Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 23.marta spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 903.–906.lpp. Šāda atziņa izteikta arī citā spriedumā, sk.: Senāta Administratīvā 
departamenta 1926.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–
1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 920.–924.lpp.

128 Sk. 16.punktu (par Saeimas tiesībām dot uzdevumus Ministru kabinetam).
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funkcija. Mūsdienu tiesību izpratnei atbilst atziņa, ka Saeimai ir arī tādas 
funkcijas, kurām nav tieša saistība ar likumu pieņemšanu (piem., kreatīvā 
funkcija, ieceļot amatā amatpersonas, un parlamentārās kontroles funkcija, 
uzraugot Ministru kabineta darbību). Tāpat mūsdienu tiesību izpratnei atbilst 
atziņa, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas nav pastāvīgas komisijas. Tādā 
redakcijā, kādā bija Satversmes 26.pants sprieduma pieņemšanas brīdī, tādā 
redakcijā tas ir spēkā arī šobrīd – šī Satversmes norma līdz šim nav grozīta. 
No Satversmes 26.panta izriet, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas ir 
ieceļamas tikai „noteiktiem gadījumiem”, un šos gadījumus būtībā noteic ne 
mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu. Kā norādīts Satversmes komentāros, 
parlamentārās izmeklēšanas mērķis var būt visas izpildvaras vai tās atsevišķas 
institūcijas rīcībpolitikas analīze un ietekmēšana, kādas problemātiskas jomas 
apskats un izmeklēšana par kādu valdības neveiksmi vai jebkura aktuāla 
jautājuma apspriešana.129 Līdz ar to Latvijas Senāta izteiktās atziņas atbilst 
mūsdienu tiesību izpratnei un ir izmantojamas arī mūsdienās. 

18. Saeimas atbildība tautas priekšā  
 (Satversmes 2.pants)

„Par savu darbību un lēmumiem Saeima atbild vienīgi Latvijas tautai, 
kurai pieder valsts suverēnā vara Latvijā (satv. 2.p.) un kura Saeimu kā savu 
pilnvarnieci un priekšstāvi ievēlējusi. Nevienam citam Saeimai atbildība nav 
jādod un neviens cits valstī viņas lēmumus un rīkojumus nevar grozīt, ja viņa 
pati to nedara. [..]. Latvijas Senātam [..] nedz Saeima, nedz ministru kabinets 
nekādā gadījumā nav padoti un abu šo valsts iestāžu lēmumi Senātam nav 
pārsūdzami, kāpēc par viņu lēmumiem un rīkojumiem iesniegtās sūdzības nav 
no Senāta caurskatāmas.” 130

KOMENTĀRS

Lietas būtība izklāstīta iepriekš pētījumā.131 Latvijas Senāta izteiktās atziņas 
mūsdienās ir izmantojamas ierobežotā apjomā. Pēc būtības var tikt izmantota 
atziņa, ka „tauta ir ievēlējusi Saeimu kā savu pilnvarnieci un priekšstāvi” un 
„Latvijas Senātam nedz Saeima, nedz Ministru kabinets nekādā gadījumā nav 
129 Sk.: Balodis R. Satversmes 26.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. 

II nodaļa. Saeima. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020, 425.lpp.
130 Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 23.marta spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 903.–906.lpp. Šāda atziņa izteikta arī citā spriedumā, sk.: Senāta Administratīvā 
departamenta 1926.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–
1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 920.–924.lpp.

131 Sk. 16.punktu (par Saeimas tiesībām dot uzdevumus Ministru kabinetam).
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padoti”. Taču Latvijas Senāta izteiktās atziņas mūsdienās vairs nevar tikt saprastas 
tādējādi, ka nevar pastāvēt neviena institūcija, kura vērtē Saeimas rīcības 
tiesiskumu.132 Arī Saeimai ir saistošs tiesību virsvadības princips, un Saeimai 
ir pienākums ievērot likumus un tiesības. Mūsdienās tas atspoguļojas arī tajā, 
ka tiesām ir tiesības vērtēt Saeimas rīcības tiesiskumu, piemēram, Satversmes 
tiesai ir tiesības izvērtēt Saeimas pieņemto likumu atbilstību Satversmei un 
starptautiskajiem līgumiem133, bet administratīvajai tiesai – Saeimas izdoto 
administratīvo aktu atbilstību likumam un tiesībām.

19. Saeimas ekskluzīvā likumdošanas kompetence  
 (bijušais Satversmes 81.pants)

„[..] pēc 1919.gada 16.jūlija „Likuma par Ministru kabineta tiesību izdot 
pagaidu rīkojumus” §1. likumdevēja iestādei ir iesniedzami tikai tādi pagaidu 
rīkojumi, kuriem citādi vajadzīga likumdevējas iestādes piekrišana; ka 
pēc vispārējām valststiesībām tautas reprezentācijai starp citu nepiekrīt 
tādu rīkojumu izdošana, kuri negroza valsts orgānu satversmi un neuzliek 
iedzīvotājiem jaunus nodokļus (cf. Senāta 1920.g. 21.oktobra spriedums 
Zolomana Pila kontrabandas lietā.” 134

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietā bija strīds par Ministru kabineta 1920.gada 19.novembra rīkojuma 
„Par preču ievešanu no ārzemēm” spēkā esamību, jo Ministru kabinets pēc to 
izdošanas nebija iesniedzis attiecīgo rīkojumu apstiprināšanai likumdevēja 
iestādei.

Latvijas Senāts šajā lietā apstiprināja savu līdzšinējo praksi, ka atbilstoši 1919.
gada 16.jūlija Likumam par Ministru kabineta tiesību izdot pagaidu rīkojumus 
likumdevēja iestādei iesniedzami nevis visi Ministru kabineta izdotie pagaidu 
rīkojumi, bet tikai tādi, kuriem nepieciešama likumdevēja piekrišana.135

Atbilstoši Latvijas Senāta formulētajai likumdevēja iestādes kompetencei 
likumdošanas jomā lietā piemērojamais Ministru kabineta rīkojums bija tāds, 
132 Sk.: Priekulis J. Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 

2021, 100.–177.lpp.
133 Sk. Satversmes 85.pantu un Satversmes tiesas likuma 16.panta 1. un 6.punktu.
134 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1923.gada 23.oktobra spriedums. Grām.: 

Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 585.lpp.

135 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1920.gada 21.oktobra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 445.lpp.
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kuru obligāti nevajadzēja iesniegt apstiprināšanai likumdevēja iestādei. Tādēļ 
Latvijas Senāts uzskatīja par iespējamu attiecīgo Ministru kabineta rīkojumu 
piemērot konkrētajā lietā. 

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta atziņa attiecas uz pagaidu satversmju piemērošanas laiku. 
Šajā pagaidu satversmes iztulkojumā Latvijas Senāts ļoti šauri noteica tos 
jautājumus, par kuriem likumdošanas ceļā obligāti jālemj pašam likumdevējam 
(attiecīgi – Latvijas Tautas padomei vai pēc tam Latvijas Satversmes sapulcei). Ar 
abstraktu norādi uz „vispārējām valststiesībām” Latvijas Senāts par likumdevēja 
ekskluzīvajā kompetencē ietilpstošiem jautājumiem atzina tikai „valsts vai valsts 
orgānu satversmes grozīšanu” un „jaunu nodokļu noteikšanu”.136 Citus jautājumus 
Ministru kabinets varēja brīvi regulēt ar pagaidu rīkojumiem, un šādus rīkojumus 
tam nebija obligāts pienākums iesniegt apstiprināšanai likumdevēja iestādei. 
Iespējams, tik plašas likumdošanas kompetences atstāšana Ministru kabinetam 
bija saistīta ar sarežģītajiem Neatkarības kara apstākļiem.137

Satversmes 81.pantā Ministru kabineta tiesības izdot noteikumus ar likuma 
spēku tika ierobežotas ar nosacījumu, ka visi šādi noteikumi ar likuma spēku 
iesniedzami Saeimā. Tāpat Satversmes 81.pants paredzēja noteiktu jautājumu 
loku, par kuriem Ministru kabinets nebija tiesīgs izdot noteikumus ar likuma 
spēku. Papildu jautājumi, kurus Ministru kabinets nevarēja regulēt šādā veidā, 
tika atvasināti arī no citām Satversmes normām.138 Pēc Satversmes 81.panta 
izslēgšanas ar 2007.gada 3.maija likumu Ministru kabinetam liegtas tiesības 
izdot noteikumus ar likuma spēku.

Satversmes tiesa uzsvēra, ka pēc Satversmes 81.panta izslēgšanas tāpat paliek 
spēkā tajā ietvertā Saeimas kā likumdevēja ekskluzīvā kompetence. „Tas, ka 
81.pants no Satversmes ir izslēgts, nedod pamatu secinājumam, ka tajā minētie 
jautājumi tagad ietilptu Ministru kabineta kompetencē. Proti, arī pēc grozījumu 
izdarīšanas Satversmē un 81.panta izslēgšanas no tās, kompetence izlemt 
jautājumus, kas attiecas uz šajā pantā ietvertajām jomām, joprojām ekskluzīvi 
pieder tikai Saeimai un Ministru kabinetam nav tiesību izlemt tajā regulētos 
jautājumus.”139

136 Turpat.
137 Pleps J. Latvijas pagaidu satversmju iztulkošana (II). Likums un Tiesības, 11.sējums, 

Nr.3(115), 2009, 81.lpp.
138 Sk. Satversmes tiesas 2005.gada 16.decembra sprieduma lietā Nr.2005-12-0103 

13.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.203, 20.12.2005.
139 Sk. Satversmes tiesas 2009.gada 21.decembra sprieduma lietā Nr.2009-43-01 

30.1.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.201, 22.12.2009.
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20. Likumdošanas vara un kodifikācijas orgāni 
(Satversmes 64.pants)

„Likums zaudē spēku, ja tas ir atcelts ar jaunu likumu vai arī ja ir notecējis 
termiņš uz kuru likums ir izdots. Likumdošana un tā tad arī pastāvošo likumu 
atcelšana var notikt tikai kārtībā, kāda noteikta Republikas Satversmes 64.-
81.pantā. Likumu kodifikācijas orgāniem likumdošanas vara nepieder un viņi 
arī nevar nedz atcelt, nedz grozīt pastāvošos likumus pēc to būtības. Kāda 
panta izmešana no kodifikācijas izdevuma ne vienmēr nozīmē tās tiesiskās 
normas pilnīgu anulēšanu, kura šajā pantā ietverta, bet notiek nereti arī tādēļ, 
ka pants aiz zināmiem iemesliem attiecīgā izdevumā vairs nav vietā. Tikai 
panta atcelšana likumdošanas ceļā katrā ziņā līdzinās to noteikumu spēka 
zaudēšanai, kuri šajā pantā atrodami.” 140

PAR LIETAS BŪTĪBU

Kriminālprocesa likumā (1914.gada izdevumā) ietvertās normas noteica 
kārtību, kā izpildāms nāves sods personām, kuras notiesātas uz nāvi. 
Kriminālprocesa likumā (1926.gada izdevumā) attiecīgās normas vairs nav 
ietvertas. Radās jautājums, kā izpildāms nāves sods, kuru piespriedusi kara tiesa, 
un par to, vai likuma normas zaudē savu juridisko spēku ar to vien, ka tās vairs 
nav ietvertas likuma kodifikācijas izdevumā.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce jau iepriekš bija norādījusi, ka „pastāvošais 
likums uzskatāms par pārgrozītu vai atceltu ar jaunizdoto likumu, ja jaunizdotā 
likumā tieši noteikts, ka līdz ar viņa spēkā nākšanu pastāvošais likums pa daļai 
vai pavisam zaudē spēku, vai arī ja jaunizdotais likums pēc sava satura un 
iekšējās būtības pārgroza ar pastāvošo likumu normētās attiecības vai atstāj tās 
bez normējuma.”141 

Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces atziņas pēc būtības atbilst mūsdienu 
tiesību izpratnei un ir izmantojamas ar vienu nosacījumu – likums var zaudēt 
savu spēku arī tad, ja to ir atcēlusi Satversmes tiesa, atzīstot to par neatbilstošu 
Satversmei vai starptautiskajiem līgumiem. Kā secinājusi Satversmes tiesa, 
„saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem tiesību norma zaudē savu spēku, 
ja iestājies termiņš vai nosacījums, ar ko ierobežots normatīvā akta spēks 
laikā, ja tiesību norma tiek atcelta vai ja spēkā stājas tiesību norma ar tādu 

140 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1927.gada 25.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 152.–153.lpp.

141 Senāta Apvienotās sapulces 1923.gada 16.marta spriedums. Grām.: Latvijas Senāta 
spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: Latvijas 
Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 27.lpp.
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pašu vai augstāku juridisko spēku, kas regulē tos pašus jautājumus.”142

Satversmes 64.pants noteic, ka „likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī 
tautai šinī Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros”. Tas nozīmē, ka Latvijā tikai 
un vienīgi diviem valsts varas orgāniem pieder likumdošanas tiesības – Saeimai 
un tautai. Latvijas Republikas oficiālajam izdevējam („Latvijas Vēstnesis”) ir ar 
likumu noteikts pienākums sistematizēt tiesību aktus un nodrošināt to pieejamību 
tīmekļa vietnē www.likumi.lv.143 Pārfrāzējot Latvijas Senāta atziņu attiecībā uz 
mūsdienām – oficiālajam izdevējam „Latvijas Vēstnesis”, nodrošinot tiesību aktu 
sistematizāciju, nav likumdošanas varas tiesības, un tīmekļa vietnē www.likumi.
lv publicētā informācija nav oficiālā publikācija, jo publiski ticama un saistoša ir 
tikai oficiālā publikācija tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Tīmekļa vietne www.
likumi.lv izveidota cilvēku ērtības labad, lai būtu iespējams vienkāršā un ērtā 
veidā izsekot līdzi vispirms ārējiem normatīvajiem aktiem un to grozījumiem. Var 
izveidoties arī situācija, kad tīmekļa vietnē www.likumi.lv publicētā informācija 
ir neprecīza, tas ir, tā neatspoguļo oficiālajā publikācijā pieņemto informāciju 
(piem., nav iekodificēts pēdējais likuma grozījums vai nav iekodificēta viena 
likuma daļa). Taču tam nav juridiska nozīme un ar to vien savu juridisko spēku 
nezaudē Saeimā pieņemta likuma norma. Juridiska nozīme ir piešķirama tikai 
oficiālajā publikācijā publicētajai informācijai. Oficiālo publikāciju un tiesiskās 
informācijas likuma 16.panta otrā dala noteic: „sistematizētie tiesību aktu nav 
saistoši. Ja tiek konstatēta pretruna starp sistematizēto tiesību aktu un tiesību 
akta oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas”.

21. Naudas maksāšana politiskajai partijai  
 par ievēlēšanu Saeimā

„Tiesu palāta atzinusi, ka nosacījums, ar kuru naudas maksāšana nostādīta 
atkarībā no atbildētāja ievēlēšanas par Saeimas deputātu, uzskatāma par 
pretim runājošu Satversmei un labiem tikumiem. [..]. [..] Tiesu palāta pareizi 
aizrāda, ka Satversmes likums nodrošina ievēlētam deputātam vislielāko 
neatkarību un sirdsapziņas brīvību pat pret saviem vēlētājiem, noteicot, 
ka ievēlēto deputātu nevar atsaukt, un viņa ievēlēšanu nevar uzstādīt kā 
nosacījumu materiālām saistībām pret partiju. Aiz šiem iemesliem Tiesu palāta 
varēja atzīt, ka prāvnieku darījuma nosacījums turpis conditio un atkrīt [..] un 
līdz ar to atkrīt arī pats darījums.” 144

142  Sk. Satversmes tiesas 1997.gada 7.maija sprieduma lietā Nr.04-01(97) secinājumu daļas 
2.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.113, 08.05.1997.

143  Sk. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 14.panta otrās daļas 2.punktu.
144  Senāta Civilās kasācijas departamenta 1935.gada 24.maija spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta spriedumi (1918–1940). 13.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1934–1936). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 5154.–5155.lpp.
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PAR LIETAS BŪTĪBU

Viena privātpersona apņēmās par labu politiskajai partijai – Agrāko naudas 
noguldītāju un citu cietušo partijai – samaksāt naudas summu, ja viņu ievēlētu 
par Saeimas deputātu. Tas bija Jēkabs Kukainis, kuru ievēlēja 4.Saeimā no 
attiecīgās politiskās partijas saraksta. Tiesu palāta atzina, ka attiecīgs darījums 
nav spēkā, jo tas nonāk pretrunā ar labiem tikumiem un Satversmi. Tam piekrita 
Senāts, atstājot Tiesu palātas spriedumu spēkā.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Civilās Kasācijas departamenta spriedumā ir atzīts, ka 
pretrunā ar Satversmi ir situācija, kad naudas maksāšanai par nosacījumu izvirza 
personas kļūšanu par Saeimas deputātu. Jāsaka gan, ka spriedumā nav minēta 
konkrēta Satversmes norma, kurai šāda situācija ir pretrunā, vien norādot, ka 
tas ir saistīts ar to, ka Satversme „nodrošina ievēlētam deputātam vislielāko 
neatkarību un sirdsapziņas brīvību pat pret saviem vēlētājiem, noteicot, ka 
ievēlēto deputātu nevar atsaukt, un viņa ievēlēšanu nevar uzstādīt kā nosacījumu 
materiālām saistībām pret partiju”. Satversmes norma, kuru Latvijas pirmskara 
Senāts interpretēja spriedumā, varētu būt Satversmes 5.pants, kurš nemainīgi 
no tā spēkā stāšanās noteic: „Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem. No 
Satversmes 5.panta izriet, ka deputāta statusam imanents ir brīvais pārstāvības 
mandāts. Brīvā pārstāvības mandāta galvenais mērķis ir pasargāt deputātu 
no svešas ietekmes un ļaut valsts lēmumiem Saeimā veidoties autonomi. 
Deputāti pārstāv tautu savā kopībā, nevis katrs atsevišķi un individuāli. 
Brīvā pārstāvības mandāta princips rada priekšnoteikumus tam, lai deputāts 
vienotos ar citiem deputātiem par Saeimas lēmumu saturu, un tādējādi veicina 
Saeimas lemtspēju.145 Tādējādi varētu pieņemt, ka šāda nosacījuma neatbilstība 
Satversmei tika saskatīta apstāklī, ka tas varētu nepamatoti ietekmēt Saeimas 
deputāta sirdsapziņas brīvību un nepamatoti iejaukties lēmuma pieņemšanā 
Saeimā. Lai arī nav juridisku šķēršļu Latvijas Senāta atziņas izmantošanai arī 
mūsdienās, par tās pareizību ir iespējams debatēt, jo ir virkne lietu, kas realitātē 
var ietekmēt Saeimas deputāta sirdsapziņas brīvību (pat būšana politiskajā 
partijā). Šāda nosacījuma izvirzīšana nozīmē tikai un vienīgi to, ka personai ir 
pienākums samaksāt noteiktu naudas summu, ja šī persona kļūst par Saeimas 
deputātu. Tas neparedz automātiski rīkoties noteiktas personas interesēs (piem., 
balsot par noteiktu jautājumu vienā vai otrā veidā), kas gan pavisam noteikti 
būtu neatbilstošs Satversmes 5.pantam. 

145  Sk. Satversmes tiesas 2019.gada 23.decembra sprieduma lietā Nr.2019-08-01 11.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.258, 27.12.2019.
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22. Pašvaldības saistošo noteikumu likumīgums  
 (Satversmes 64.pants)

„Visos tanīs Sodu likuma pantu piemērošanas gadījumos, kur pamatā ir 
saistošu noteikumu pārkāpšana, tiesai ex officio un pirmā kārtā ir jāpārbauda 
un jānoskaidro, vai piemērojamie saistošie noteikumi ir likumīgi. Saistošo 
noteikumu likumības jēdziens ietver sevī sekošus priekšnoteikumus: 1) ka šos 
nosacījumus ir izdevis tāds varas orgāns, kurš uz to ir pilnvarots ar likumu; 
2) ka šie nosacījumi attiecas tieši uz tādiem priekšmetiem, par kuriem izdot 
nosacījumus ir tieši likumā izteikts pilnvarojums un ka šie nosacījumi nerunā 
pretim attiecīgam likumam; 3) ka šie noteikumi ir darīti zināmi tiem, uz kuriem 
viņi attiecas. [..]. Par saistošiem noteikumiem Sodu likuma izpratnē atzīstami 
tādi, kas attiecas uz nenoteiktu personu skaitu un uz visiem noteikumos 
minētiem gadījumiem.” 146

PAR LIETAS BŪTĪBU

Privātpersona sodīta par to, ka turējusi savā garāžā vairāk mucas ar eļļu, 
nekā tas atļauts Iekšlietu ministrijas rīkojumā. Lietā aplūkojamais jautājums – 
vai privātpersona pamatoti sodīta par attiecīgo pārkāpumu. Lai atbildētu uz 
šo jautājumu, bija nepieciešams arī noskaidrot to, vai Iekšlietu ministrijas 
rīkojums ir uzskatāms par saistošajiem noteikumiem un vai tie ir likumīgi, ja 
reiz privātpersona sodīta pēc tādas Sodu likuma normas, kura paredz atbildību 
par saistošo noteikumu pārkāpšanu (Soda likuma 156. un 251.panta pirmā 
daļa). Senāts atzina, ka Rīgas apgabaltiesa nebija izlēmusi attiecīgo jautājumu. 
Bez tam Rīgas apgabaltiesa nebija izlēmusi arī apsūdzētā lūgumu par lietpratēja 
pieaicināšanu, lai noskaidrotu, vai garāžā novietotā smērviela atbilst tām vielām, 
kas uzskaitītas Sodu likuma 256.panta pirmajā daļā, kā arī nebija norādījusi to, 
kādu Rīgas būvnoteikumu pantu apsūdzētais ir pārkāpis.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departaments šajā lietā ir formulējis 
būtisku atziņu – kādos gadījumos pašvaldības domes saistošie noteikumi 
ir likumīgi. No tās savukārt netieši izriet atziņa, ka tiesas, nolūkā pieņemt 
taisnīgu tiesas nolēmumu, ir tiesīgas vērtēt arī to, vai pašvaldības domes 
saistošie noteikumi atbilst likumam. Latvijas Senāta atziņas atbilst mūsdienu 
tiesību izpratnei un ir pielietojamas arī mūsdienās. Atbilstoši Satversmes 
64.pantam likumdošanas tiesības pieder tautai un Saeimai. Tomēr likumdevējs 
atsevišķu jautājumu izlemšanu var nodot arī pašvaldību kompetencē. Proti, arī 
pašvaldības domei pilnvarojuma robežās ir tiesības izdot saistošos noteikumus 
146  Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1937.gada 18.decembra spriedums. 

Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 16.sējums. Senāta Kriminālās kasācijas 
departamenta spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora 
Augusta Lēbera fonds, 1997, 6272.–6273.lpp.
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kā ārēju normatīvu aktu. Tomēr, tāpat kā Ministru kabineta noteikumu gadījumā, 
pašvaldības domes tiesības izdot ārējus normatīvus aktus sniedzas tiktāl, ciktāl 
tās piešķirtas ar likumu. Pilnvarojuma apjoms nosaka to, ciktāl pašvaldības dome 
var rīkoties, izstrādājot un izdodot saistošos noteikumus.147 Latvijas Senāts 
pareizi konstatējis arī to, ka pašvaldību saistošie noteikumi darāmi zināmi tiem, 
uz kuriem tie attiecas. Likumdevējs ir paredzējis, ka no 2022.gada 1.janvāra 
visi pašvaldību saistošie noteikumi tiks izsludināti oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”.148

23. Vai instrukcijas var grozīt likuma saturu 
 (Satversmes 64.pants)

„Pēc vispārēja tiesiska principa instrukcija var saturēt tuvākus nosacījumus 
likuma izvešanai dzīvē, bet šiem nosacījumiem jāsaskan ar likumu un nekādā 
ziņā tie nevar grozīt likuma saturu.” 149

PAR LIETU BŪTĪBU

Pirmajā lietā privātpersonai izsniegts automobiļu mēģinājumu numuru 
komplekts, kuru viņa atdevusi atpakaļ novēloti. Par kavējumu Iekšlietu ministrija 
uzrēķinājusi šai privātpersonai nodokli. Nodoklis uzrēķināts, pamatojoties 
uz Iekšlietu ministrijas instrukcijas normu, kura ir pretrunā ar likumu. Senāts 
atcēla Iekšlietu ministrijas lēmumu, norādot, ka „šādos apstākļos jāatzīst, ka [..] 
instrukcijas nosacījums, kā nesaskanošs ar Nodokļu lik. 449.p. nosacījumiem, 
nav uzskatāms par spēkā esošu, kādēļ arī Iekšlietu ministrijas lēmums par soda 
uzlikšanu, kā pamatots uz minētās instrukcijas noteikumiem, nav atstājams 
spēkā”.150

Otrajā lietā slimo kases dalībnieks aizvedis savu slimo meitu uz Vāciju 
ārstēšanai, kur viņa mirusi un tur arī apbedīta. Atteikums izmaksāt apbedīšanas 

147 Sk. Satversmes tiesas 2016.gada 12.februāra sprieduma lietā Nr.2015-13-03 14.1.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.31, 15.02.2016.

148 Sk. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma pārejas noteikumu 11.punktu.
149 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1936.gada 23.novembra spriedums. 

Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 5.sējums. Senāta Administratīvā 
departamenta spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 
Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 1812.–1813.lpp. Saturiski tāda pati atziņa ir 
izteikta arī citā spriedumā. Sk.: Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1936.gada 
27.oktobra spriedums. Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 5.sējums. Senāta 
Administratīvā departamenta spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā 
tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 1786.–1787.lpp.

150 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1936.gada 23.novembra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 5.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 1812.–1813.lpp.
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pabalstu, jo slimo kases dalībnieka ģimenes locekļa līdzdalība slimo kasē 
pārtraucas ar viņa izbraukšanu no Latvijas. Senāts atcēla lēmumu, ar kuru atteiks 
izmaksāt apbedīšanas pabalstu, norādot, ka „tam apstāklim, ka kases dalībnieka 
apgādājamā ģimenes locekle ir izbraukusi ārpus Latvijas un pie tam bez slimo 
kases atļaujas, nav nozīmes, jo, kā jau aizrādīts, slimo kases dalībnieka un viņa 
apgādājamās ģimenes locekles līdzdalība slimo kasē nav saistīta ar atrašanās 
vietu, it sevišķi, ja tiek pieprasīts tikai apbedīšanas pabalsts”.151 Atsakoties 
izmaksāt apbedīšanas pabalstu, Tautas labklājības ministrija bija atsaukusies arī 
uz instrukciju, kas bija par pamatu, lai atteiktos izmaksāt pabalstu.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta atziņa atbilst mūsdienu 
tiesību izpratnei un tā ir pielietojama arī mūsdienās. Latvijas tiesību sistēmā 
tikai noteiktām valsts institūcijām ir tiesības izdot ārējus normatīvus aktus – 
vispārsaistošus uzvedības priekšrakstus, kuru piemērošanu ir iespējams arī 
nodrošināt piespiedu kārtā. Atbilstoši Satversmes 64.pantam Latvijā ir divi 
likumdevēji – Saeima un tauta, kuras dabiskais pārstāvis ir pilsoņu kopums. 
Vispirms šīm divām institūcijām ir tiesības izdot likumus Satversmē paredzētajā 
kārtībā. Citām valsts institūcijām tiesība izdot ārējos normatīvos aktus ir tikai 
tiktāl, ciktāl šādas tiesības piešķirtas ar likumu. Tādas ir, piemēram, Ministru 
kabinets, pašvaldības, Latvijas Banka un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija. Instrukcijas ir iekšējs normatīvs akts, kuru var pieņemt ikviena valsts 
institūcija. Precīzāk sakot, instrukcija ir viens no iekšējā normatīvā akta veidiem, 
un instrukcija nav saistoša privātpersonām, bet gan pašai valsts institūcijai 
un tam padotajām institūcijām.152 Uz iekšēja normatīva akta pamata nevar 
tikt pieņemts privātpersonai nelabvēlīgs lēmums, un iestādei ir pienākums 
nepiemērot iekšēju normatīvu aktu, ja tas neatbilst ārējam normatīvajam aktam 
vai vispārējiem tiesību principiem.153 Citāda situācija būtu pretrunā ne vien 
Satversmes 64.pantam, bet arī likuma atrunas principam. „Iedalījums ārējos un 
iekšējos normatīvos aktos ir ikvienas tiesiskas valsts izplatītākais normatīvo aktu 
iedalījums. Tā pamatideja ir nošķirt normatīvos aktus, kuriem privātpersonām ir 
jāpakļaujas, no tiem, kuriem tai nav jāpakļaujas”.154

151 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1936.gada 27.oktobra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 5.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 1786.–1787.lpp.

152  Sk. Administratīvā procesa likuma 16.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu.

153 Sk. Administratīvā procesa likuma 16.panta sesto daļu.
154 Sk.: Pastars E., Novicka S., Priekulis J. Iestāžu vadlīnijas – labā prakse vai likuma atrunas 

principa pārkāpums. Jurista Vārds, 24.01.2017., Nr.4(958).
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24. Ministru kabineta tiesības izdot noteikumus    
 (Satversmes 64.pants)

„Sūdzētājas aizrādījums, ka Ministru kabinetam neesot bijušas tiesības 
noteikumos par pārstrādājamo iekšzemes un ārzemju rudzu samēriem ievietot 
3.pantu, kurš nosaka, ka vainīgos šo noteikumu pārkāpšanā zemkopības 
ministrs var sodīt ar naudas sodu [..] nepelna ievērības, jo noteikumu par maizes 
labības tirgus regulēšanu [..] 1.pants tieši paredz, ka Ministru kabinets var izdot 
saistošus noteikumus kā par samēriem, kādos jāpārstrādā dzirnavās iekšzemes 
un ārzemju, tā arī, ka vainīgos to pārkāpšanā zemkopības ministrs var sodīt ar 
naudas sodu [..], bet jautājums par to, vai šāds likums [..] bija izdodams Latv. 
Rep. Satversmes 81.p. kārtībā, nepiekrīt Senāta, kā administratīvās tiesas, 
apspriešanai.” 155

PAR LIETAS BŪTĪBU

Privātpersona sodīta par ārzemju miltu laišanu apgrozībā bez vietējo rudzu 
piepirkšanas. Lēmumu par tās sodīšanu pieņēma zemkopības ministrs, kurš, 
privātpersonas ieskatā, nav bijis tiesīgs pieņemt šādu lēmumu, jo Ministru 
kabinets nav bijis tiesīgs izdot noteikumus, paredzot, ka zemkopības ministrs 
var sodīt privātpersonas par ārzemju miltu laišanu apgrozībā bez vietējo rudzu 
piepirkšanas. Izvērtējot noteikumus par maizes labības tirgus regulēšanu 
(kuri izdoti Satversmes 81.panta kārtībā) un uz tā pamata izdotos noteikumus 
par pārstrādājamo iekšzemes un ārzemju rudzu samēriem, Senāts atzina 
privātpersonas uzskatu par nepamatotu – Ministru kabinets bija tiesīgs izdot 
pēdējos noteikumus, paredzot tajos zemkopības ministram tiesības piemērot 
naudas sodu privātpersonai par attiecīgo pārkāpumu. Iespēja zemkopības 
ministram piemērot naudas sodu bija paredzēta Noteikumu par maizes labības 
tirgus regulēšanu 8.pantā.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta atziņai par to, ka administratīvās 
tiesas nav tiesīgas pārbaudīt to, vai Ministru kabineta noteikumi bija izdodami 
Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā, nav juridiskas nozīmes mūsdienās, 
jo Satversmes 81.pants ir izslēgts un tas vairs nav spēkā. No sprieduma var 
secināt, ka Senāts, izvērtējot jautājumu par to, vai Ministru kabinets bija 
tiesīgs izdot noteikumus, izmantoja būtībā tādu pašu metodoloģiju, kāda tiek 
izmantota mūsdienās. Atbilstoši Satversmes 64.pantam likumdošanas tiesības 
pieder Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros. Tomēr 
likumdevējs, pašam likumdošanas procesā ar likumu izlemjot sabiedrībai 
155 Senāta Administratīvā departamenta 1931.gada 19.janvāra spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta spriedumi (1918–1940). 4.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1931–1935). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 1304.–1305.lpp.
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svarīgākās tiesiskās attiecības, ir tiesīgs pilnvarot Ministru kabinetu detalizētāku 
noteikumu un likuma ieviešanai dzīvē nepieciešamo tehnisko normu 
izstrādāšanai. Atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 
1.punktam Ministru kabinets var izdot ārējus normatīvos aktus – noteikumus – 
tikai tad, ja likumdevējs Ministru kabinetu tam īpaši pilnvarojis. Pilnvarojumā 
norāda tā galvenos satura virzienus.156 Soda noteikšana ir atzīstama par svarīgu 
un nozīmīgu sabiedriskās dzīves jautājumu, kas saistīts ar pamattiesībām un 
par kuru likumdevējam atbilstoši Satversmes 1. un 64.pantam ir jālemj pašam. 
Līdz ar to Ministru kabineta noteikumos noteikt sodu var tikai tad, ja likumā ir 
noteikts skaidrs deleģējums tam, turklāt likumdevējs pats ir izlēmis gan to, par 
ko personu var sodīt, gan arī to, kādus sodus var paredzēt.157

25. Valsts budžets  
 (Satversmes 66.pants)

„Saeima, saskaņā ar Satversmes 66. pantu, ikgadus lemj par valsts budžetu, 
pārbauda un apstiprina ministru kabineta iesniegtos pārskatus un norēķinus 
par budžeta izpildīšanu. Šādai Saeimai darbībai piemīt tīri saimniecisks un 
politisks, bet nevis tieši likumdošanas raksturs. Noteicot valsts ienākumus un 
izdevumus, atvēlot līdzekļus vieniem mērķiem un liedzot tos otriem, Saeima 
visspilgtākā kārtā rīko valsts politiku, valsts saimniecības un pārvaldes 
darbību.” 158

KOMENTĀRS

Lietas būtība izklāstīta iepriekš pētījumā.159 Tādā redakcijā, kādā bija 
Satversmes 66.pants sprieduma pieņemšanas brīdī, tādā redakcijā tas ir spēkā arī 
šobrīd – šī Satversmes norma līdz šim nav grozīta. Latvijas Senāta atziņa atbilst 
mūsdienu tiesību izpratnei un ir izmantojama arī mūsdienās. Satversmes tiesa ir 
atzinusi, ka „valsts budžets ir gan valsts saimniecības plāns, gan valsts politikas 
īstenošanas līdzeklis. Tādēļ valsts budžeta likums atspoguļo valsts politiskos 
lēmumus. [..]. [..] valsts budžeta likumam ir vairākas funkcijas: politiskā, finansiāli 

156 Sk. Satversmes tiesas 2020.gada 28.septembra sprieduma lietā Nr.2019-37-0103 
18.3.1.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.191, 02.10.2020.

157 Sk. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2017.gada 5.jūlija sprieduma lietā 
Nr.SKA-48/2017 9.punktu.

158 Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 23.marta spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi 
(1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 
1997, 903.–906.lpp. Šāda atziņa izteikta arī citā spriedumā, sk.: Senāta Administratīvā 
departamenta 1926.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–
1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 920.–924.lpp.

159 Sk. 16.punktu (par Saeimas tiesībām dot uzdevumus Ministru kabinetam).
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politiskā, saimnieciski politiskā un, visbeidzot, arī kontroles funkcija”.160 Valsts 
budžets ir valsts saimniecības plāns, kurā, pamatojoties uz spēkā esošajiem 
likumiem, paredzēti valsts ienākumi un izdevumi saimnieciskajam gadam. 
Nosakot valsts ienākumus un izdevumus, atvēlot līdzekļus vieniem mērķiem 
un liedzot tos citiem, Saeima visspilgtākā kārtā rīko valsts politiku, valsts 
saimniecības un pārvaldes darbību.161

26. Normatīvo aktu spēkā stāšanās termiņš  
 (Satversmes 69.pants)

„[..] pēc Republikas Satversmes juridiskas normas nodibināmas ar likumiem, 
Ministru kabineta noteikumiem, izdotiem Rep. Satv. 81.p. kārtībā, un ar 
noteikumiem, izdotiem pārvaldes kārtībā. [..] 

Par pamatu juridisku normu spēkā stāšanai noteicama normas izsludināšana 
oficiālā orgānā. Attiecībā uz likumiem Republikas Satversmes 69.p. noteic, ka 
Saeimas pieņemtais un Valsts Prezidenta izsludinātais likums stājas spēkā 
četrpadsmit dienas pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš. 
Kaut gan attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem, izdodamiem Republikas 
Satversmes 81.panta kārtībā, kā arī uz noteikumiem, izdodamiem pārvaldes 
kārtībā, izsludināšanas veids un noteikumu spēkā stāšanās laiks nav paredzēti, 
bet, ievērojot to, ka ar šādiem noteikumiem nodibinās iedzīvotājiem saistošas 
normas, jāatzīst, ka to spēkā stāšanai vajadzīgi tie paši priekšnoteikumi, kā 
likumiem, tas ir noteikumu sludināšana oficiālā izdevumā un 14 dienu termiņš, 
ja noteikumos vai rīkojumos nav paredzēts cits termiņš. [..]

Satversmes 69.p. [..] arī attiecināms uz Ministru kabineta Satversmes 
81.panta un pārvaldes kārtībā izdodamiem noteikumiem. [..] Ministru kabineta 
noteikumi, resp. rīkojumi, kas saistoši iedzīvotājiem, stājas spēkā 14 dienu laikā 
pēc to izsludināšanas „Valdības Vēstnesī”, ja tajos nav noteikts cits termiņš.” 162

PAR LIETAS BŪTĪBU

Senāta Administratīvais departaments bija lūdzis Senāta Apvienotās Sapulces 
skaidrojumu par vispārējo termiņu, kādā stājas spēkā Ministru kabineta 
noteikumi, ja pašos noteikumos nav īpaši noteikts to spēkā stāšanās termiņš.

Pagaidu satversmes regulējums paredzēja, ka visi likumi un iedzīvotājiem 

160 Sk. Satversmes tiesas 2020.gada 29.oktobra sprieduma lietā Nr.2019-29-01 16.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.213, 03.11.2020.

161 Sk. Satversmes tiesas 2012.gada 3.februāra sprieduma lietā Nr.2011-11-01 10.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.21, 07.02.2012.

162 Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces 1927.gada 25.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 152.–153.lpp.
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saistošie valdības rīkojumi nāk spēkā septītā dienā pēc to iespiešanas „Valdības 
Vēstnesī”.163 Savukārt pēc Satversmes spēkā stāšanās tās 69.pants paredz, ka 
likums stājas spēkā četrpadsmit dienas pēc tā izsludināšanas. 

Tā kā Satversmē nekas nav minēts par Ministru kabineta noteikumu vispārējo 
spēkā stāšanās termiņu, Senāta Administratīvais departaments lūdza sniegt 
skaidrojumu, vai Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās vispārējais 
termiņš būtu septiņas dienas, kā to paredzēja iepriekšējais regulējums, vai arī uz 
to būtu attiecināmas Satversmes 69.panta prasības. 

KOMENTĀRS

Senāta Apvienotā sapulce skaidrojusi nozīmīgu tiesību jautājumu par 
demokrātiskā tiesiskā valstī pieļaujamo starplaiku starp normatīvā tiesību akta 
publicēšanu un tā spēkā stāšanos (vacatio legis).164 

Satversmē attiecīgais jautājums atrisināts tikai attiecībā uz likumiem – tie 
stājas spēkā četrpadsmitā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts 
citādi (Satversmes 69.panta otrais teikums). Senāta Apvienotā sapulce 
spriedumā konstatēja, ka pēc analoģijas līdzīgs princips attiecināms arī uz 
citiem normatīvajiem tiesību aktiem (konkrētajā gadījumā – Ministru kabineta 
noteikumiem). Senāts savu secinājumu pamatoja ar apsvērumu, ka Latvijas 
tiesiskajā sistēmā „Ministru kabineta pārvaldes kārtībā izdoto noteikumu spēkā 
stāšanās priekšnoteikumi ir vienādi ar nosacījumiem par likumu spēkā stāšanās 
laiku. [..] saistošo valdības noteikumu izsludināšanas veids un spēkā stāšanās 
termiņš līdz Satversmes ievešanai ir bijuši pielīdzināti likumu izsludināšanas 
veidam un spēkā stāšanās termiņam.”165 Šis uzskatāms par gadījumu, kad veikta 
tiesību tālākveidošana Satversmes piemērošanā.166 

Senāta Apvienotā sapulce konstatēja, ka ārējs normatīvais akts obligāti ir 
izsludināms oficiālajā izdevumā, lai tas varētu stāties spēkā. Tāpat demokrātiskā 
tiesiskā valstī ir paredzams pietiekams starplaiks starp normatīvā akta 
publicēšanu un tā spēkā stāšanos, lai personas varētu sagatavoties jaunā likuma 
regulējumam. Tā ir obligāta tiesiskas valsts un labas likumdošanas principa 
prasība, no kuras nav iespējamas atkāpes.167 

163 Likums par likumu un valdības rīkojumu spēkā nākšanas laiku (15.12.1919.). Valdības 
Vēstnesis, Nr.90, 19.12.1919., Likums par likumu un valdības rīkojumu spēkā nākšanas 
laiku (15.03.1920.). Valdības Vēstnesis, Nr.67, 21.03.1920.

164 Skat arī:  Akmentiņš R. Likumu un rīkojumu spēkā nākšanas laiks Latvijā. Jurists, 1932, 
Nr.1, 145.–156.sl.

165 Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces 1927.gada 25.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 153.lpp.

166 Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 197.–199.lpp.
167 Sk. Satversmes tiesas tiesneses Daigas Rezevskas 2017.gada 2.novembra atsevišķo domu 

lietā Nr.2016-14-01 6.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.251, 18.12.2017.
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Spēkā esošais Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 7.panta 
otrās daļas pirmais teikums paredz, ka Ministru kabineta noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts 
cits tā spēkā stāšanās termiņš. To pašu paredzēja 1994.gada 8.jūnija likuma 
„Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto 
aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 
6.panta pirmā daļa. Šis regulējums būtu precizējams atbilstoši Senāta Apvienotās 
sapulces regulējumam, paredzot četrpadsmit dienas kā vispārējo spēkā stāšanās 
termiņu, ja pašos noteikumos nav noteikts cits termiņš.
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3. VALSTS PREZIDENTS

27.  Apžēlošanas tiesību apjoms  
 (Satversmes 45.pants)

„Kā pēc vispārējā principa par notiesāto apžēlošanu, tā arī [..] Latvijā 
izdotā likuma apžēlošanas apjoma robežas katrā atsevišķā gadījumā noteic 
pēc sava ieskata apžēlošanas tiesības subjekts, kurš par to sastāda lēmumu 
(apžēlošanas aktu), ar kuru attiecīgais tiesas spriedums tiek atvietots, to 
atceļot vai modificējot. Kādā apjomā izdarīta apžēlošana, vai notiesātam sods 
dzēsts pavisam vai tikai daļā un vai notikusi ar soda piespriešanu zaudēto 
un ierobežoto tiesību atdošana visumā vai daļā, - tas atkarājas no lēmuma 
formulējuma par notiesātā apžēlošanu, kādā lēmumā izpaužas apžēlošanas 
tiesības subjekta griba. Tomēr šai gribai ir vilktas robežas. Kā individuālie 
apžēlošanas akti, kurus izdarīt likums parasti pilnvaro valsts galvu (Latvijas 
Satversmes sapulces scilic. Valsts prezidents), tā arī atsevišķi likumi par 
noziedzīgu nodarījumu nodošanu aizmirstībai (amnestijas likumi) var pēc 
šo aktu būtības un mērķa attiekties tikai uz notiesātiem resp. noziedzīgo 
nodarījumu subjektiem, bet nekādā ziņā uz trešām personām – aizskarot šo 
personu iegūtās tiesības vai intereses.” 168 

PAR LIETAS BŪTĪBU 

Prasītājs cēlis prasību pret saviem bērniem un nelaiķa sievas mantojuma masu 
par īpašuma tiesību atgūšanu uz viņam piederējušo nekustamā īpašuma ideālo 
daļu, ko tas zaudējis pēc notiesājoša tiesas sprieduma. Prasība tika pamatota ar 
apsvērumu, ka pēc Latvijas Satversmes sapulces prezidenta 1921.gada 9.jūnija 
apžēlošanas lēmuma prasītājs atguvis visas savas ar tiesas spriedumu zaudētās 
tiesības un priekšrocības. Apgabaltiesa un Tiesu palāta bija apmierinājusi 
prasītāja prasību, uzskatot, ka ar apžēlošanas lēmumu notikusi prasītāja 
restitutio in integrum. 

Latvijas Senāta Civilais kasācijas departaments lūdza Latvijas Senāta 
Apvienotajai sapulcei skaidrot 1920.gada 14.septembra Likumu par apžēlošanu 
par to, vai apžēlošana nozīmē arī visu civiltiesisku aktu un darījumu atcelšanu 
ar atpakaļvērstu spēku, kas notikusi attiecībā uz notiesāto no notiesājoša tiesas 
sprieduma spēkā stāšanās līdz apžēlošanas brīdim.169

168 Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces 1926.gada 14.aprīļa spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 36.–40.lpp.

169 Senāta Civilās kasācijas departamenta 1926.gada 15.jūnija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 10.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1926–1927). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 3592.–3596.lpp.
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Latvijas Senāta Apvienotā sapulce atbildēja noraidoši uz uzdoto jautājumu, 
jo „tiesību restitūcijai nav absolūts raksturs un [..] notiesātās personas tiesību 
pilnīga restitutio in integrum izvedama tikai tur, kur ar tādu izvešanu netiek 
aizskartas trešo personu tiesības.” Jo īpaši Apvienotā sapulce vērsa uzmanību uz 
to, ka „[civillikumos] ir uzskaitīti visi īpašuma tiesību zaudēšanas veidi, bet, ka 
mantu varētu zaudēt uz Satversmes sapulces vai arī Valsts prezidenta lēmuma 
pamata tas, protams, civillikumos nav noteikts un nav arī noteikts Latvijas 
likumdošanas aktos.” Tas ļāva izdarīt secinājumu, ka „1920.g. 14.septembra 
likums nav piešķīris Satversmes sapulces prezidentam varu atņemt pilsonim 
tiesību uz mantu” un „ka Satversmes sapulces prezidenta lēmums, ar kuru viņš 
notiesāto atsvabinājis no piespriestā soda sekām, ir saprotams tā, ka notiesātam 
nav ar šo aktu atdotas tiesības uz mantu, kuru tas zaudējis sakarā ar piespiesto 
sodu un kuru ieguvušas trešās personas”.170 

Pamatojoties uz Latvijas Senāta Apvienotās sapulces skaidrojumu, Senāta 
Civilās Kasācijas departaments atcēla Tiesu palātas spriedumu un nodeva lietu 
izskatīšanai no jauna citā sastāvā.171 

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces spriedumā iztulkots 1920.gada 
14.septembra Likums par apžēlošanu, kas regulēja apžēlošanas tiesību 
īstenošanu pirms Satversmes spēkā stāšanās. Savukārt spēkā esošais 1998.gada 
16.jūnija Apžēlošanas likuma 1.pants precīzi paredz, ka apžēlošana ir notiesātās 
personas pilnīga vai daļēja atbrīvošana no kriminālsoda izciešanas, soda veida 
mīkstināšana vai sodāmības noņemšana. Līdz ar to praksē nevajadzētu rasties 
tādiem gadījumiem, kuru risinājusi Latvijas Senāta Apvienotā sapulce.

Tajā pašā laikā vērā ņemama Latvijas Senāta Apvienotās sapulces norāde, 
ka apžēlošanas apjomu nosaka Valsts prezidents, proti, atbilstoši Satversmes 
45.pantam viņam piešķirta plaša rīcības un novērtējuma brīvība apžēlošanas 
tiesību īstenošanā.172 Tāpat būtiska ir norāde, ka apžēlošanas tiesības nav 
neierobežotas, bet to īstenošanai pastāv Satversmē un likumos noteiktas robežas. 

170 Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces 1926.gada 14.aprīļa spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 38.–39.lpp.

171 Senāta Civilās kasācijas departamenta 1926.gada 15.jūnija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 10.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1926–1927). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 3592.–3596.lpp.

172 Sk.: Lodočkina E., Osipova S. Satversmes 45.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes 
komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2017, 292.lpp.
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28.  Apžēlošanas akta juridiskā daba  
 (Satversmes 45. pants)

„Pēc Republikas Satversmes tiesība apžēlot notiesātos pieder Valsts 
prezidentam. Izšķirot jautājumu par notiesāto apžēlošanu, Valsts prezidents 
darbojas jurisdikcijas sfairā, kā orgāns, kas gan nepārbauda tiesu iestāžu 
spriedumu pareizību, bet apsver vienīgi, vai nav kādi sevišķi apstākļi, kuri 
prasa pret notiesāto lielāku saudzību, kā to pielaiž likums, kādas saudzības 
piemērošana tā tad sniedzas pāri tiesu varas robežām (Kriminālproc. lik. 
811.p.). Apžēlošanas akts atvieto soda ziņā tiesas spriedumu, pēdējais zaudē 
savu spēku un tā vietā stājas Valsts prezidenta lēmums, kas vai nu pilnīgi 
atlaiž notiesātam sodu resp. tā sekas vai nosaka tiesas sprieduma vietā 
izpildāma soda veidu un mēru. Valsts Prezidenta lēmums par notiesātā likteņa 
atvieglošanu ir pielīdzināms tiesas iestāžu spriedumiem un ar apžēlošanas 
aktu uzliktā represija ir padota izpildīšanai līdzīgi tiesu iestāžu spriedumiem 
un tātad kvalificējama kā sods šā jēdziena tieši burtiskā izpratnē.” 173

PAR LIETAS BŪTĪBU

Latvijas Senāta Apvienotajai sapulcei šajā lietā pēc Senāta virsprokurora 
priekšlikuma tieslietu ministra uzdevumā vajadzēja izlemt jautājumu par 
pirmstermiņa atbrīvošanas nosacījumiem tām personām, kurām uzliktie sodi 
apžēlošanas ceļā samazināti. 

Spēkā esošie Krievijas noteikumi par nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu 
piemērošanu paredzēja iespēju pirms termiņa atbrīvot personu pēc tam, kad tā 
izcietusi ne mazāk kā pusi ar tiesas spriedumu uzliktā soda. Tiesību normā nekas 
nebija teikts par gadījumiem, kad notiesātam ar apžēlošanas aktu samazināts 
tiesas piespriestais sods. Senāta virsprokurors atzinumā norādīja arī, ka pēc 
apžēlošanas akta taisīšanas tiesas spriedums vairs nepastāv.

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce atzina, ka pirms termiņa iespējams atbrīvot 
arī tos notiesātos, kuriem ar apžēlošanas aktu samazināts sods. Šā mērķa 
sasniegšanai Latvijas Senāta Apvienotā sapulce norādīja, ka „Valsts prezidenta 
apžēlošanas akts, kas dots viņa jurisdikcijas sfairā, ir pielīdzināms spriedumam 
un tādēļ notiesātam [..] var piemērot soda pirmstermiņa nosacītu atlaišanu.”174 

Pēc Latvijas Senāta Apvienotās sapulces domām, apžēlošanas institūts pastāv 
neatkarīgi no pirmstermiņa atbrīvošanas institūta, tiem ir dažādi mērķi un tos 
abus var piemērot paralēli. Ja likuma iztulkošanas ceļā pirmstermiņa atbrīvošanas 
iespēju liegtu tiem notiesātiem, kuriem ar apžēlošanas aktu daļēji samazināts sods, 
tas pārvērstu apžēlošanu par odiozu privilēģiju, kas būtu pretēja apžēlošanas jēgai.
173 Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces 1930.gada 12.aprīļa spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 203.–205.lpp.

174 Turpat, 203.–205.lpp.
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KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces veiktā Valsts prezidenta apžēlošanas 
akta pielīdzināšana tiesas spriedumam skatāma konkrētajā lietā risinātā tiesību 
jautājuma kontekstā, ievērojot iztulkojamās likuma normas formulējumus. Lai 
personu varētu atbrīvot pirms termiņa, tai bija jāizcieš ne mazāk kā puse ar 
tiesas spriedumu piespriestā soda. Lai personu varētu atbrīvot pirms termiņa arī 
gadījumos, kad iepriekš Valsts prezidents ar apžēlošanas aktu bija samazinājis 
personai piespriesto sodu, Latvijas Senāta Apvienotā sapulce attiecīgajā likuma 
normā lietoto jēdzienu „tiesas spriedums” paplašināja, tajā ietverot arī Valsts 
prezidenta apžēlošanas aktu par soda samazināšanu. 

Mūsdienu Krimināllikumā attiecībā uz pirmstermiņa atbrīvošanu lietota 
precīzāka terminoloģija, aptverot arī tos gadījumus, kad ar apžēlošanas aktu 
piespriestais sods pirms tam ir samazināts. 

Kārlis Dišlers Valsts prezidentam piešķirtās apžēlošanas tiesības skatījis 
kā Valsts prezidenta jurisdiktīvo funkciju.175 Tomēr apžēlošanas tiesība būtu 
uzskatāma nevis kā Valsts prezidenta funkcija tiesu varas jomā, bet gan izpildvaras 
jomā, jo ar apžēlošanas aktu Valsts prezidents nevis atceļ tiesas spriedumu, bet 
atbrīvo notiesāto no tam piespriestā soda, ļaujot neizpildīt spēkā stājušos tiesas 
spriedumu.176 

29.  Valsts prezidenta vietas izpildīšana  
 (Satversmes 52. pants)

„No satversmes vēl redzams, ka Saeimas pr-dim starp citu ir pienākums 
izpildīt valsts prezidenta amatu, „ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežām vai 
citādi ir aizkavēts izpildīt savu varu” (52.p.). Bet notoriski ir zināms, ka Latvijas 
valsts prezidents ir kavēts izpildīt savu amatu, jo viņu Latvijas okupanti 
deportējuši. Tādos apstākļos valsts prezidenta amatu pienākas izpildīt 
Saeimas pr-dim, bet tā kā viņš ir miris, tad viņa biedram (sal. satversmes 21.p. 
un Saeimas kartības ruļļa 23.p.) un pie tam līdz tam laikam, kamēr Saeima 
ievēlēs jaunu valsts prezidentu vai arī tagadējo Saeimas pr-ža vietnieku aizstās 
jaunievēlētais Saeimas pr-dis. Minētam valsts prezidenta vietas izpildītājam ir 
atzīstamas visas satversmē paredzētās prezidenta tiesības.” 177

175 Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: 
Tiesu Namu Aģentūra, 2017, 236.–237.lpp.

176 Pastars E. Apžēlošana kā Valsts prezidenta tiesība. Likums un Tiesības, 5.sējums, Nr.1(41), 
2003, 15., 18.lpp.

177 Senatoru atzinums. Latvju Ziņas, Nr. 29, 17.04.1948.
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PAR LIETAS BŪTĪBU

Senatoru atzinuma tapšanas konteksts daļēji izklāstīts jau iepriekš pētījumā.178

Latvijas Centrālā padome uzskatīja Satversmi par spēkā esošu un attiecīgi 
atzina pēdējās atbilstoši Satversmei ievēlētās Saeimas priekšsēdētāju Paulu 
Kalniņu par valsts augstāko amatpersonu. Atsaucoties uz Satversmes 52.pantu, 
Pauls Kalniņš 1944.gada 8.septembrī atjaunoja Satversmes darbību un uzņēmās 
Valsts prezidenta vietas izpildīšanu.179

Pēc Paula Kalniņa nāves Jāzeps Rancāns 1945.gada 27.augustā pārņēma 
Latvijas Centrālās padomes vadību Vācijā. Tā kā nebija ziņu par Saeimas 
priekšsēdētāja pirmā biedra Kārļa Pauļuka likteni okupētajā Latvijā, sākotnēji 
jautājums par Valsts prezidenta vietas izpildīšanu netika risināts. Tikai 1947.
gada sākumā trimdā kļuva zināms, ka Kārlis Pauļuks ir miris jau 1945.gada 
21.janvārī. 

Pamatojoties uz Satversmes 16. un 52.pantu, Latvijas Centrālās padomes 
sesijā Eslingenē 1947.gada 26.aprīlī Latvijas Centrālo padomi veidojošo politisko 
spēku pārstāvji konstatēja, ka „Saeimas priekšsēža un Valsts prezidenta funkcijas 
pārgājušas uz Saeimas priekšsēdētāja otro biedru bīskapu Jāzepu Rancānu.”180 
Tam pievienojās arī Latvijas Centrālās padomes dalībnieki Zviedrijā, par ko tika 
publicēts kopīgs Latvijas Centrālās padomes paziņojums.181 

Ne visi trimdā atzina Jāzepa Rancāna pretenzijas uz valsts augstākās 
amatpersonas statusu. Lai šajā jautājumā iegūtu juridisku vērtējumu, Jāzeps 
Rancāns vērsās pie trimdā esošajiem Latvijas Senāta senatoriem atzinuma 
sniegšanai. Latvijas Senāta senatori apstiprināja, ka Satversme ir spēkā esoša 
un Jāzeps Rancāns atbilstoši tai atzīstams par Valsts prezidenta un Saeimas 
priekšsēdētāja vietas izpildītāju.

KOMENTĀRS

Pēc Satversmes darbības atjaunošanas dominēja viedoklis, ka Saeimas 
priekšsēdētājs personiski ir vienīgā amatpersona, kura ir tiesīga aizvietot Valsts 
prezidentu, un to nevar darīt neviena cita valsts amatpersona, arī Saeimas 
priekšsēdētāja biedrs Saeimas priekšsēdētāja prombūtnē.182 Lai arī atsevišķos 
gadījumos Saeimas priekšsēdētāja biedri, aizvietojot Saeimas priekšsēdētāju, 
178 Sk. 11.punktu (par Saeimas pilnvaru termiņu).
179 Plašāk sk.: Pleps J. Latvijas Centrālās padomes 8.septembra deklarācijas valststiesiskā 

nozīme. Jurista Vārds, Nr.36(1042), 04.09.2018.
180 Akts. Grām.: Bīskaps Jāzeps Rancāns. Dzīve un darbs. Dr. H.Tichovska redakcijā. [B.v.]: 

Astras apgāds, 1973, 187.–188.lpp.
181 Paziņojums par bīskapa J.Rancāna funkcijām. Latvju Ziņas, Nr. 42, 04.06.1947.
182 Par Valsts prezidenta vietas izpildīšanas kārtību. Saeimas Juridiskā biroja 1994.gada 

slēdziens Nr.6/2-4-57. Grām.: Saeimas Juridiskā biroja dokumenti. 1993–2013. Juridisku 
secinājumu kopojums atzinumos un vēstulēs. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 39.lpp.
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bija veikuši arī Valsts prezidenta pienākumus, tas sākotnēji netika uzskatīts par 
labu un veicināmu praksi.183

Latvijas Senāta senatoru atzinuma plašāka apzināšana deva iespēju 
izvērtējumam, vai Valsts prezidenta aizvietošana nebūtu risināma atbilstoši 
atzinumā konstatētajam, proti, ka arī Saeimas priekšsēdētāja biedri 
nepieciešamības gadījumā ir tiesīgi aizvietot Valsts prezidentu.184 Sākotnēji 
Latvijas Senāta senatoru atzinuma piemērojamība tika pieļauta tikai ārkārtējos 
apstākļos, kad ir apdraudēta valsts un konstitucionālās iekārtas pastāvēšana, 
parastos apstākļos saglabājot ierasto praksi, ka Valsts prezidentu var aizvietot 
tikai Saeimas priekšsēdētājs personiski.185 „No Satversmes gara un jēgas secināms, 
ka tādēļ izņēmuma gadījumos, kas nozīmīgi valsts pastāvēšanai un rīcībspējai 
un Valsts prezidenta vietu objektīvu apstākļu dēļ Saeimas priekšsēdētājs izpildīt 
nevar, Valsts prezidenta vieta būtu jāpilda Saeimas priekšsēdētāja aizstājējam 
vai citai Saeimas Prezidija amatpersonai kā suverēna ievēlētā likumdevēja 
pārstāvim”.186

2019.gadā pēc Valsts prezidenta vienošanās ar Saeimas priekšsēdētāju tika 
konsolidēta Satversmes 52.panta piemērošanas prakse. Valsts prezidents 
Egils Levits darīja zināmu: „Ja laikā, kad būšu plānojis atrasties ārpus valsts 
robežas, arī Saeimas priekšsēdētāja atradīsies prombūtnē, atbilstoši Satversmes 
52.pantam un Saeimas kārtības ruļļa 21.pantam izskatīšu iespēju uzdot izpildīt 
Valsts prezidenta vietu Saeimas priekšsēdētājas biedrei, kura šajā laikā pildīs 
Saeimas priekšsēdētājas pienākumus.”187 Pēc šā paziņojuma vairākas reizes 
Valsts prezidenta vietu atbilstoši Valsts prezidenta paziņojumam ir izpildījusi 
arī Saeimas priekšsēdētājas biedre, ja tajā laikā Saeimas priekšsēdētāja bijusi 
prombūtnē. Tādā veidā pilnībā akceptēta Latvijas Senāta senatoru atziņa, 
ka Saeimas priekšsēdētāja biedrs, Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā 
aizvietojot Saeimas priekšsēdētāju, ir tiesīgs izpildīt arī Valsts prezidenta vietu, 
ja tas ir nepieciešams.188 
183 Sk.: Lībiņa-Egnere I., Kārkliņa A. Satversmes 52.pants. Grām.: Latvijas Republikas 

Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Rīga: 
Latvijas Vēstnesis, 2017, 424.lpp.

184 Plašāk sk.: Pleps J. Bīskaps Rancāns un Satversme. Valsts prezidenta vietas izpildīšana. 
Jurista Vārds, Nr.9(552), 03.03.2009.

185 Sk.: Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Papildināts un pārstrādāts 
izdevums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 215.–218.lpp.

186 Lībiņa-Egnere I., Kārkliņa A. Satversmes 52.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes 
komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2017, 421.lpp.

187 Valsts prezidenta Egila Levita 2019.gada 5.augusta paziņojums Nr.3 „Par Latvijas 
Republikas Satversmes 52.panta piemērošanu”. Latvijas Vēstnesis, Nr.158, 06.08.2019.

188 Lībiņa-Egnere I. Satversmes 16.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri.  
II nodaļa. Saeima. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020, 269.–270.lpp.; Pleps J., Pastars E.,  
Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Trešais izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu. Rīga: 
Latvijas Vēstnesis, 2021, 334.–336.lpp.



66

LATVIJAS SENĀTA ATZIŅAS (1918–1940) 

Latvijas Senāta senatori savā atzinumā norādīja, ka Valsts prezidenta vietas 
izpildītājs var īstenot visas Valsts prezidenta pilnvaras. Pēc Satversmes darbības 
atjaunošanas praksē Valsts prezidenta vietas izpildītāja pilnvaru apjoms tika 
noteikts ierobežoti. „Satversmes burts neparedz īpašas Valsts prezidenta 
tiesības, kuras nevarētu izmantot Saeimas priekšsēdētājs, pildot Valsts 
prezidenta vietu viņa prombūtnes vai citāda aizkavējuma laikā. Tomēr praksē 
ir nostiprinājies princips, ka, Valsts prezidentam atstājot valsti, uz Saeimas 
priekšsēdētāju pāriet tikai tie pienākumi, kuri jāpilda obligāti (kur nav izvēles 
iespējas), bet pienākumi un tiesības, kuru izmantošana ir atkarīga no Valsts 
prezidenta brīvas gribas izpaušanas un brīvas izvēles izmantošanas, nepāriet.”189 
Lai arī bijuši mēģinājumi pamatot Valsts prezidenta vietas izpildītāja tiesības 
īstenot visas Valsts prezidenta pilnvaras,190 pārskatot pastāvošo praksi, tas nav 
guvis atbalstu.191 Kā savā paziņojumā norādījis Valsts prezidents Egils Levits, pēc 
Valsts prezidenta vietas izpildītāja noteikšanas „pats turpināšu pildīt visas Valsts 
prezidenta tiesības, kuras Satversme un pastāvošā konstitucionālā tradīcija ļauj 
Valsts prezidentam pildīt ārpus valsts robežas. Valsts prezidenta vietas izpildītāja 
šajā laikā īstenos Valsts prezidenta pienākumus, ja tas ir nepieciešams. Par Valsts 
prezidenta vietas izpildītājas pilnvaru apjomu, kamēr atradīšos ārpus valsts 
robežas, allaž vienošos ar Valsts prezidenta vietas izpildītāju atsevišķi.”192 

Līdz ar to parastos apstākļos, respektējot pastāvošo konstitucionālo tradīciju, 
Latvijas Senāta senatoru atzinums par Valsts prezidenta vietas izpildītāja pilnvaru 
apjomu nebūtu piemērojams. Taču tas paturams izmantošanai gadījumos 
ārkārtējos apstākļos, kad valsts saskaras ar ārēju vai iekšēju apdraudējumu. 
„Ārkārtējos apstākļos Satversme prasa, lai Valsts prezidenta vietas izpildītājs 
pārņemtu visas Valsts prezidenta funkcijas un sekmīgi novadītu valsti līdz 
situācijas normalizēšanai.”193

189 Zalāna L. Valsts prezidenta tiesības nosūtīt likumu otrreizējai caurlūkošanai. Jurista Vārds, 
Nr.21(279), 03.06.2003.

190 Levits E. Valsts prezidenta aizvietošana. Satversmes 52.pants. Jurista Vārds, Nr.5(908), 
02.02.2016.

191 Plašāk sk.: Lībiņa-Egnere I., Kārkliņa A. Satversmes 52.pants. Grām.: Latvijas Republikas 
Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Rīga: 
Latvijas Vēstnesis, 2017, 422.–426.lpp.; Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās 
tiesības. Trešais izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2021, 
338.–340.lpp.

192 Valsts prezidenta Egila Levita 2019.gada 5.augusta paziņojums Nr.3 „Par Latvijas 
Republikas Satversmes 52. panta piemērošanu”. Latvijas Vēstnesis, Nr.158, 06.08.2019.

193 Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Trešais izdevums ar Daiņa Īvāna 
priekšvārdu. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2021, 339.lpp.
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4. MINISTRU KABINETS

30. Ministru kabineta funkcijas
„[..] saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas 12.p. (Lik. un Min. kab. not. kr. 

1925.g. 60), Ministru kabineta kompetence noteikta Republikas Satversmē 
un attiecīgos likumos. No Republikas Satversmes 4.nodaļas ir redzams, ka 
Ministru kabineta kompetencē ietilpst valsts augstākās pārvaldes funkcijas 
un bez tam Satversmes 81.p. piešķir Ministru kabinetam pie minētā pantā 
aprādītiem apstākļiem tiesību izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. Tātad 
Ministru kabinets ar Republikas Satversmi ir pilnvarots pārvaldīt valsti un uz 
šā pilnvarojuma pamata Ministru kabinetam ir tiesība izdot noteikumus, kuri 
nerunā pretim pastāvošiem likumiem.” 194

KOMENTĀRS

Lietas būtība izklāstīta iepriekš pētījumā.195 Latvijas Senāta Apvienotā sapulce 
norādījusi, ka Ministru kabinets īsteno valsts augstākās pārvaldes funkcijas 
un uz Satversmes pamata pārvalda valsti. Tas raksturo Ministru kabineta kā 
konstitucionālā izpildvaras nesēja lomu, kuram nodota izpildvara.196

Ar Satversmes 2007.gada 3.maija grozījumu izslēgts Satversmes 81.pants, 
kurš deva tiesības Ministru kabinetam izdot noteikumus ar likuma spēku.

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce uzskatījusi, ka Ministru kabinets noteikumus 
pārvaldes kārtībā var izdot uz Satversmes pilnvarojuma pamata „pārvaldīt valsti”. 
Līdzīgs viedoklis bijis arī Kārlim Dišleram, kurš uzskatīja, ka „daļu no pārvaldes 
kārtībā izdotajiem noteikumiem Ministru kabinets izdod arī bez speciālas 
delegācijas; varētu teikt, ka šinīs gadījumos Ministru kabineta noteikumu pamatā 
meklējama no Satversmes gara atvedināta vispārīgā delegācija.”197

Pēc Satversmes darbības atjaunošanas tiesības šādi izdot Ministru kabineta 
noteikumus netiek atzītas un izmantotas. Ministru kabinets var izdot noteikumus 
pārvaldes kārtībā tikai tad, ja likumā ir ietverts speciāls pilnvarojums. Ministru 
kabineta iekārtas likuma 31.pants paredz tiesisko pamatu gadījumiem, kad 
Ministru kabinets var izdot noteikumus. Līdzīga norma iepriekš jau bija ietverta 
likuma „Par 1925.gada 1.aprīļa likumu „Ministru kabineta iekārta” atjaunošanu” 
194 Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces 1927.gada 25.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 152.lpp.

195 Sk. 26.punktu (par normatīvo aktu spēkā stāšanās termiņu).
196 Sk. Satversmes tiesas 2006.gada 16.oktobra sprieduma lietā Nr.2006-05-01 15.3.punktu. 

Latvijas Vēstnesis, Nr.169, 24.10.2006.
197 Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: 

Tiesu Namu Aģentūra, 2017, 257.–258.lpp.
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14.pantā. Satversmes tiesa īpaši uzsvērusi, ka Ministru kabinets ārējo normatīvo 
aktu var izdot tikai tādā gadījumā, ja likumdevējs likumā formulējis pilnvarojumu 
šāda akta izdošanai un noteicis pilnvarojuma robežas.198

31. Ministru kabineta kompetence
„Attiecībā uz pilsētu administratīvo robežu noteikšanas kārtību un apdzīvotu 

vietu pievienošanu pilsētu administratīvo robežu noteikšanas kārtību un 
apdzīvoto vietu pievienošanu pilsētām – Latvijā nav izdoti atsevišķi likumu 
noteikumi, kāpēc šos jautājumos atzīstami par Latvijas spēkā pastāvošiem 
agrākie Krievijas likumi un noteikumi; [..] apdzīvotu vietu pievienošana 
pilsētām notiek – a) uz iedzīvotāju lūguma vai b) uz augstākās valdības, t.i. 
cara apstiprināta ministru padomes lēmumu pamata; [..] agrākās Krievijas 
augstākās cara valdības orgāna vietā Latvijā pastāv ministru kabinets, kuram 
tā tad pieder tās pašas funkcijas, kā bija Krievijas valdības orgānam; [..] pilsētu 
administratīvo robežu noteikšana un apdzīvotu vietu pievienošana pilsētām, 
vai to pārdēvēšana par pilsētām vai miestiem likumdošanas varai bij. Krievijā 
nav bijušas uzdotas; [..] tādas funkcijas arī Latvijā neietilpst likumdevēja 
orgāna funkcijās; [..] Satversmes sapulce tai pašā 10.novembra sēdē ar 
pieņemto pārejas formulu uzdeva valdībai spert soļus Rīgas administratīvo 
robežu noteikšanai; [..] Latvijas likumdevēja iestāde, Satversmes Sapulce, 
atzinusi minēto jautājumu par piekrītošu valdības un nevis likumdevējas 
iestādes izšķiršanai.” 199

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietā aplūkojamais jautājums bija tāds, vai Kauguru un Karlovkas rajonu 
iedzīvotāju uzņemšana Valmieras pilsētas vēlētāju sarakstos ir atzīstama par 
pamatotu. Lēmumu par minēto rajonu pievienošanu Valmieras pilsētai pieņēma 
Ministru kabinets. Lai atbildētu uz lietā aplūkojamo jautājumu, bija nepieciešams 
noskaidrot, vai Ministru kabinets bija tiesīgs pieņemt lēmumu par Kauguru un 
Karlovkas rajonu pievienošanu Valmieras pilsētai. Senāts secināja, ka Ministru 
kabinets bija tiesīgs pieņemt attiecīgo lēmumu.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta spriedumā nav izteikta konkrēta 
ar Satversmes piemērošanu saistīta atziņa, kuru varētu izmantot mūsdienās. 

198 Sk. Satversmes tiesas 2005.gada 21.novembra sprieduma lietā Nr.2005-03-0306 9.–10.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.189, 25.11.2005.

199 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1922.gada 22.marta spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 535.–536.lpp.



69

LATVIJAS SENĀTA ATZIŅAS (1918–1940) 

Taču šajā spriedumā ir risināts jautājums par Ministru kabineta kompetenci, 
t.i., kā noteikt Ministru kabineta kompetencē esošos jautājumus. Latvijas Senāts 
konstatēja, ka likumdevējs bija uzdevis Ministru kabinetam risināt jautājumu par 
Rīgas administratīvo robežu noteikšanu, izdarot no tā secinājumu, ka Ministru 
kabinets ir tiesīgs lemt arī par Valmieras administratīvo robežu noteikšanu. Būtībā 
mūsdienās ir piemērojama tāda pati metodoloģija. Ministru kabinets apspriež vai 
izlemj visas lietas, kuras ietilpst tā kompetencē saskaņā ar Satversmi, starptautisko 
tiesību normām un likumiem.200 Ja ar ārēju normatīvu aktu Ministru kabinetam ir 
piešķirta kompetence izlemt noteiktu jautājumu, tad Ministru kabinets ir tiesīgs 
arī izlemt šo jautājumu. Tomēr Ministru kabineta noteikumu izdošanā zināmas 
robežas ievieš noteikums, ka likumdevējam pašam ir pienākums lemt par tādu 
svarīgu un nozīmīgu valsts un sabiedrības dzīves jautājumu reglamentāciju, kuros 
nepieciešama konceptuāla izšķiršanās un politiska diskusija, un šādu jautājumu 
izlemšanu nedrīkst uzticēt Ministru kabinetam.201 Taču tas nemaina pamatprincipu, 
ka gadījumā, ja ārējs normatīvs akts piešķir Ministru kabinetam kompetenci 
noteiktā jautājumā, tad Ministru kabinets arī ir tiesīgs izlemt šo jautājumu.

32. Ministru kabineta statuss  
 (Satversmes 58. un 61.pants)

„Ministru kabinets uzskatāms par visu ministriju resoru darbības 
apvienojošo orgānu (Latvijas valsts satversmes 58., 61.p.).” 202

PAR LIETAS BŪTĪBU

Privātpersona dzīvo dzīvoklī, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Finanšu 
ministriju. Finanšu ministrija cēla prasību pret privātpersonu par viņas izlikšanu 
no dzīvokļa, jo dzīvoklis nepieciešams valsts vajadzībām – Zemkopības ministrijai 
un Latgales zemes ierīcības daļām. Rīgas apgabaltiesa noraidījusi prasību. Senāts 
atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ņemot vērā, ka Rīgas apgabaltiesa nemaz 
nav apspriedusi Ministru kabineta rakstu, ar kuru Finanšu ministrijai paziņots 
par dzīvokļa nepieciešamību Zemkopības ministrijai un uzdots spert soļus 
dzīvokļa atbrīvošanai. Attiecīgā atziņa izteikta, lai pamatotu to, ka attiecīgais 
Ministru kabineta raksts ņemams vērā izskatāmajā lietā, jo tas apliecina dzīvokļa 
nepieciešamību valstij – proti, Ministru kabinets ir tiesīgs izteikt to, ka dzīvoklis 
nepieciešams Zemkopības ministrijai.

200 Sk. Ministru kabineta iekārtas likuma 3.pantu.
201 Sk. Satversmes tiesas 2011.gada 11.janvāra sprieduma lietā Nr.2010-40-03 10.1.punktu. 

Latvijas Vēstnesis, Nr.7, 13.01.2011.
202 Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1925.gada 3.septembra spriedums. Grām.: 

Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 9.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera 
fonds, 1997, 3551.–3552.lpp. 
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KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta atziņa atbilst mūsdienu tiesību 
izpratnei un tā ir pielietojama arī mūsdienās. Satversmes 58.pants noteic: 
„Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes”. Satversmes tiesa 
ir atzinusi, ka „izpildvaras funkciju īstenošana ir Ministru kabineta galvenais 
uzdevums, turklāt tik apjomīgs uzdevums, ka Ministru kabinets viens pats ar 
to nevar tikt galā. Tādēļ Satversme paredz, ka Ministru kabinets var izveidot 
pārvaldes iestādes un deleģēt tām daļu no savas kompetences, ar padotības 
mehānisma palīdzību paturot kontroli un atbildību par deleģēto uzdevumu 
izpildi [..]. Valsts pārvaldes iestādes īsteno izpildvaras administratīvās (valsts 
pārvaldes) funkcijas, kas kopā ar Ministru kabineta īstenotajām izpildvaras 
politiskajām funkcijām veido Ministru kabinetam ar Satversmi nodoto kompetenci 
izpildvaras jomā. Lai Ministru kabinets varētu uzņemties politisku atbildību par 
visas tam nodotās kompetences īstenošanu izpildvaras jomā, ir nepieciešama 
valsts pārvaldes padotība Ministru kabinetam”.203 Attiecīgi Ministru kabinetam ir 
padotas visas ministrijas un citas valsts pārvaldes institūcijas. Ministru kabinets 
īsteno padotību pār valsts pārvaldes organizāciju un pār valsts pārvaldes 
funkciju pildīšanu.204 Lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestāžu padotību Ministru 
kabinetam, valsts pārvaldei ir jābūt vienotai, proti, visām valsts pārvaldes 
iestādēm, neatkarīgi no to statusa, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu 
ir jābūt tieši vai ar citas institūcijas starpniecību institucionāli padotai Ministru 
kabinetam.205

33. Izņēmuma stāvoklis  
 (Satversmes 62.pants)

„Zem izņēmuma stāvokļa saprotamas izņēmuma tiesības, iekš kā tās arī 
nepastāvētu, kuras piešķiramas valdībai, kad rodas valsti apdraudoši ārēji 
vai iekšēji apstākļi. No tā izriet, ka likumiem, kuri valstī ieved tādu stāvokli, ir 
pagaidu raksturs. Tādi likumi, ja viņi runā pretī citiem likumiem, nevis atceļ tos, 
bet tikai aptur viņu funkcionēšanu uz to laiku, kamēr darbojas tādi pagaidu 
likumi; līdz ar pagaidu likuma atcelšanu automātiski sāk darboties normālie 
likumi. Valdības ārkārtējās tiesības var normēt ar likumdošanas aktiem jau 
uz nākotni, tādi, piemēram, Latvijā ir likumi par pastiprinātu apsardzību un 
kara stāvokli. Tādi likumi, saskaņā ar Latvijas republikas satversmes 62.pantu 
sāk funkcionēt tad, kad minētā likuma pantā paredzētā kārtībā izsludināts 

203 Sk. Satversmes tiesas 2006.gada 16.oktobra sprieduma lietā Nr.2006-05-01 11.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.169, 24.10.2006.

204 Sk. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta pirmo daļu.
205 Sk.: Danovskis E., Briede J. Satversmes 58.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes 

komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2017, 556.lpp. 
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izņēmuma stāvoklis, un viņu funkcionēšana turpinās līdz tam laikam, kamēr 
nav izbeidzies likums, resp. rīkojums par izņēmuma stāvokļa ievešanu. Bet, 
pats par sevi saprotams, likumdevējs var piešķirt ārkārtējas tiesības valdībai 
uz laiku ar atsevišķu likumu, kurš tad noteic izņēmuma tiesību saturu tagadnē 
un ad hoc.” 206

PAR LIETAS BŪTĪBU

Saeima 1924.gada 12.decembrī ar lēmumu uzdeva kara ministram un iekšlietu 
ministram izmantot pret Andrievu Niedru viņiem ar Krievijas pagaidu valdības 
1917.gada 2.augusta likumu piešķirtās tiesības.207 Izpildot Saeimas lēmumu, 
iekšlietu ministrs 1924.gada 12.decembrī un 13.decembrī ar savu lēmumu 
uzdeva Andrievu Niedru atstāt apcietinājumā līdz turpmākam rīkojumam. 
Par šo lēmumu Andrievs Niedra iesniedza sūdzību Senāta Administratīvajam 
departamentam.208

Senāta Administratīvais departaments vērsās Senāta Apvienotajā sapulcē 
ar vairākiem jautājumiem par Krievijas pagaidu valdības 1917.gada 2.augusta 
likuma spēkā esamību un piemērošanu. Atbildot uz šiem jautājumiem, Latvijas 
Senāta Apvienotā sapulce arī skaidroja izņēmuma stāvokļa juridisko dabu.209 

Ievērojot Senāta Apvienotās sapulces sniegtos skaidrojumus, Senāta 
Administratīvais departaments nolēmuma pārsūdzēto lēmumu atcelt.210

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce izņēmuma stāvokļa būtību saskatījusi 
īpašu pilnvaru piešķiršanā Ministru kabinetam iekšējā vai ārēja apdraudējuma 

206 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1925.gada 6.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 84.–89.lpp.

207 Sk.: Latvijas Republikas Saeimas VI sesijas 20.sēdes 1924.gada 12.decembrī stenogramma. 
Grām.: Latvijas Republikas Saeimas stenogrammas. VI sesija. 1924.gads. Rīga: Latvijas 
Republikas Saeimas izdevums, 1924, 750.–757.sl. 

208 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1925.gada 25.februāra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 736.–737.lpp.

209 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1925.gada 6.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 6.–10.lpp.

210 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1925.gada 25.februāra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 2.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1920–1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 741.–742.lpp.
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pārvarēšanai.211 Likums „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” paredz 
ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli kā īpašu tiesisko režīmu apdraudējumu 
pārvarēšanai, par kura izsludināšanu lemj Ministru kabinets, paredzot arī 
nepieciešamos pasākumus situācijas normalizēšanai. Atbilstoši Satversmē 
noteiktajam apdraudējumu pārvarēšanas vadība ar īpaša tiesiskā režīma 
palīdzību ir Ministru kabineta uzdevums.212

Tāpat Latvijas Senāta Apvienotā sapulce pamatoti norādījusi, ka iespējams 
laikus ar likumu noteikt Ministru kabineta pilnvaru apjomu izņēmuma stāvokļa 
gadījumam. Latvijas konstitucionālajā tradīcijā ir tikusi izmantota šī pieeja, jo 
izņēmuma stāvokļa noteikumu saturs un personas tiesību ierobežojumi tiesiskā 
valstī uzskatāmi par tik būtisku jautājumu, ka tas regulējams laikus ar vispārēju 
likumu.213 Starpkaru periodā tādi bija Pagaidu valdības 1919.gada 11.februāra 
Noteikumi par kara stāvokli, bet pēc neatkarības atjaunošanas – 1992.gada 
2.decembra likums „Par izņēmuma stāvokli”, kuru atvietojis 2013.gada 7.marta 
likums „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”.

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce arī atzinusi Saeimas kā likumdevēja tiesības 
nepieciešamības gadījumā pieņemt atsevišķus likumus konkrēta apdraudējuma 
pārvarēšanai, ar kuriem Ministru kabinetam varētu tikt piešķirtas konkrētas 
pilnvaras situācijas normalizēšanai. Piemēram, starpkaru periodā spēkā bija 
dažādi normatīvie akti, ar kuriem Ministru kabinetam bija piešķirtas papildu 
pilnvaras.214 

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce Ministru kabineta rīkojumu par izņēmuma 
stāvokļa izsludināšanu pielīdzinājusi likumam, kas nav korekti. Ministru kabinets 
izņēmuma stāvokli izsludina nevis ar normatīvu tiesību aktu, bet gan lēmumu 
(rīkojumu), kas nav ne ārējs, ne iekšējs normatīvs tiesību akts.215 Līdz ar to šādam 
Ministru kabineta lēmumam ir jāatbilst spēkā esošajiem likumiem un citiem 
normatīvajiem tiesību aktiem, un ar to nevar izlemt jautājumu par likumu un 
citu normatīvo tiesību aktu pagaidu nepiemērošanu.216

211 Pleps J. Satversmes 62.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. 
Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017, 617.lpp.

212 Sk. Valsts prezidenta Egila Levita 2020.gada 23.marta paziņojuma Nr.8 „Valsts 
konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā” 6.punktu. Latvijas 
Vēstnesis, Nr.58A, 23.03.2020.

213 Mucenieks P. Izņēmuma stāvoklis. Grām.: Latviešu konversācijas vārdnīca. Septītais 
sējums: I – Jelgava. Rīga: A.Gulbja apgādībā, 1931–1932, 13400.–13402.sl.

214 Sk.: Apsītis H. Izņēmuma stāvoklis valstī. Militāru rakstu krājums, Nr.2, 1926, 223.–244.lpp.
215 Sk. Satversmes tiesas 2.kolēģijas 2021.gada 27.oktobra lēmumu par atteikšanos ierosināt 

lietu (pieteikums Nr.189/2021). https://www.satv.tiesa.gov.lv/decisions/kolegijas-2021-
gada-27-oktobra-lemums-pieteikums-nr-189–2021/. Sk. arī: Pleps J. Satversmes 62.pants. 
Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. 
Ministru kabinets. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017, 634.–635.lpp.

216  Sk. arī: Pleps J. Latvijas Republikas Satversmē noteiktais izņēmuma stāvoklis un tā 
izsludināšanas kārtība (II). Likums un Tiesības, 6.sējums, Nr.2(54), 2004, 45.–47.lpp.
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34. Par ministru un tā atbildību  
 (šobrīd – Satversmes 1.pants un 91.panta  
 pirmais teikums)

„Vispār parakstot līgumus, jāņem vērā noteikumi par zīmognodokli, ka 
sakarā ar to par visām valstij nelabvēlīgām sekām atbild personas, kuras 
slēdz (t.i. paraksta) līgumus un ka arī ministri, kuri apstiprina viņiem priekšā 
liktos iesniegumus, nenovērojot pielaistos pie lietas iztirzāšanas pārkāpumus, 
nes to pašu atbildību, kā šīs personas, kas piedalījušās pie iesnieguma 
sastādīšanas. Izņēmumi, saprotams, pielaižami gadījumā, ja augstākā amata 
persona apzinīgi tikusi maldināta, vai ja notikusi falsifikācija, kuru – pēc lietas 
apstākļiem – augstākā persona nevarēja novērot.” 217

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietā aplūkojamais jautājums ir tāds, vai ministri atbild likuma priekšā 
par zīmognodokļa noteikumu neievērošanu, parakstot privāttiesisku līgumu. 
Konkrētajā lietā ministrs parakstīja privāttiesisku līgumu valsts vārdā, 
neievērojot zīmognodokļa noteikumus. Senāts atzina, ka „ministri un biedri 
par zīmognodokļa noteikumu neievērošanu, parakstot attiecīgo līgumu, tāpat 
atbildīgi likuma priekšā, kā līdzparakstītāji, departamentu direktori un nodaļu 
vadītāji”.218 Līdz ar to arī ministri var tikt sodīti par zīmognodokļa noteikumu 
neievērošanu.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce spriedumā sniegusi plašu pamatojumu 
ministra atbildības noteikšanai: „Ministrs ir ne vien „politiska persona”, bet pirmā 
rindā sava resora priekšnieks un pārstāvis, augstākais valsts administrācijas 
ierēdnis, kas sava resora robežās rīkojas valsts vārdā visos administratīvos aktos. 
Uz šādiem administratīviem aktiem attiecas arī visi dispozitīvie akti, kuri iz iet 
un tiek parakstīti no ministriem. Par šādu aktu saturu, tāpat kā arī par to formu 
un pārējiem valsts fiskālu interešu prasāmiem piederumiem, atbild pirmā rindā 
resora ministrs. Taisni ministra parakstā izteicas ārēji ministra atbildība. Katru 
aktu, ko paraksta ministrs, viņš līdz ar to pārvērš par administratīvu, no valsts 
izejošu un valsts vārdā taisītu aktu. Ja ne viens pilsonis nevar aizbildināties ar 
likuma nezināšanu, tad jo mazāk uz likuma nezināšanu var atsaukties valsts 
administrācijas augstākais ierēdnis, ministrs [..]. Nekrīt arī svarā, vai un cik tālu 
ministram būtu iespējams pārbaudīt parakstāmā akta materiālo vai formālo 
pareizību [..]. Likums katrā ziņā iziet no prezumpcijas, ka katrs no ministra 

217  Senāta Apvienotās sapulces 1923.gada 8.jūnija spriedums. Grām.: Latvijas Senāta 
spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: Latvijas 
Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 36.lpp.

218  Turpat, 36.lpp.
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parakstīts akts ticis pārbaudīts arī no ministra un ka tas viņam ir zināms; kādēļ 
arī par to, vai zināms akts būtu uzskatāms par izejošu no valsts, likums var spriest 
tikai pēc šāda akta ārējām pazīmēm, uz kurām pirmā rindā attie cas kompetentas 
amatpersonas paraksts. Tikai paraksts pārvērš aktu par tādu. Ja nu valsts vārdā 
izdotu un izrakstītu aktu patiesi parakstījis attie cīgs valsts ierēdnis, tad pēdējais 
taisni uz sava paraksta pamata atbild par to (subscriptio tenet subscribentem), 
pilnīgi neatkarīgi no tā, vai tas patiesi pārbaudījis aktu, respektīvi, viņam bijis 
faktiski iespējams to darīt. [..] Ministrim, kam nav iespējams ielaisties viņa 
parakstāmo aktu pārbaudīšanā, būtu uz sava riska šai ziņā jāpalaižas uz saviem 
departamentu direktoriem un jārūpējas par to, lai pēdējie atrastos viņu uzdevumu 
augstumā. Ka augstākais valsts ierēdnis atbild par viņam padoto zemāko ierēdņu 
rīcību un darbiem – to amata izpildīšanas robežās – ir viens no administratīvo 
tiesību pamatprincipiem.”219

Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces spriedumā nav tieši minēta konkrēta 
atziņa, kas būtu saistīta ar Satversmes piemērošanu. Tomēr netieši no šī sprieduma 
izriet atziņa, ka arī ministram ir pienākums ievērot likumus un, ja likums paredz 
juridisku atbildību par noteiktu rīcību, tad arī ministram var iestāties juridiskā 
atbildība. Attiecīgi ministram nav imunitātes no juridiskās atbildības, un pretēja 
situācija nonāktu pretrunā ar tiesiskas valsts principu un vienlīdzības principu – 
ar Satversmes 1.pantu un 91.panta pirmo teikumu. Mūsdienās tas, ka ministram 
var iestāties juridiskā atbildība, vislabāk atspoguļojas apstāklī, ka arī ministru 
var, piemēram, saukt pie kriminālatbildības vai administratīvās atbildības 
par noziedzīga nodarījuma vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanu. Tāpat 
ministram var iestāties arī civiltiesiskā atbildība, jo, tāpat kā ikviens, arī ministrs 
var pārkāpt līgumu vai izdarīt deliktu (piem., pārkāpt līgumu vai appludināt 
zemāka stāva dzīvokļa īpašumu).

Latvijas Senāta atziņai, ka „izņēmumi, saprotams, pielaižami gadījumā, ja 
augstākā amata persona apzinīgi tikusi maldināta, vai ja notikusi falsifikācija, 
kuru – pēc lietas apstākļiem – augstākā persona nevarēja novērot”, nav tiešas 
nozīmes Satversmes kontekstā, jo tā izteikta zīmognodokļa kontekstā un 
mūsdienās šāds nodoklis nav. Savukārt jautājums par to, kad ministru var saukt, 
piemēram, pie kriminālatbildības vai administratīvās atbildības, un vai pastāv 
atbildību izslēdzoši apstākļi, ir attiecīgi Krimināllikuma un Administratīvās 
atbildības likuma jautājums. 

219  Turpat, 35.–36.lpp. 
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35. Tiesu neatkarība no citām valsts varām  
 (Satversmes 83.pants)

„Latvijā pastāvošie likumi nostāda tiesu iestādes patstāvīgā un no 
likumdevējas, kā arī no izpildu varas neatkarīgā stāvoklī. Tiesu spriedumi 
taisāmi, sludināmi un izpildāmi Latvijas suverēnās tautas vārdā.” 220

KOMENTĀRS

Lietas būtība izklāstīta iepriekš pētījumā.221 Tiesu neatkarības princips bija 
viens no Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatprincipiem. Tiesu 
neatkarību zināmā mērā nodrošināja jau no bijušās Krievijas pārņemtie Tiesu 
iekārtas likumi, ko pastiprināja Satversmes 83.panta ietveršana Satversmē.222 
Latvijas Satversmes sapulce apzinājās, ka demokrātiskā tiesiskā valstī kā tiesību 
sargi ir nepieciešamas neatkarīgas tiesas.223 

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce spriedumā formulējusi tiesu neatkarības 
principu no tiesu varas perspektīvas. Lielā mērā tas sasaucas ar spēkā esošā 
likuma „Par tiesu varu” 1.panta konceptuālajām nostādnēm, ka  Latvijas 
Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara un 
ka tiesu varu īsteno atbilstoši tiesiskuma principam, bet tiesnesis ir neatkarīgs 
un pakļauts tikai likumam.224 

36. Tiesu ārējā neatkarība un tiesnešu iekšējā  
 neatkarība (Satversmes 83.pants)

„Saskaņā ar Satversmes 86.pantu, tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem 
šīs tiesības piešķir likums, un neviens cits orgāns, kuram likums tādu tiesību nav 
piešķīris, nevar izdarīt darbību, kurai no procesuālā viedokļa būtu piešķirams 
tiesu varas darbībai līdzīgs spēks. Satversmes 83.pants nosaka, ka tiesneši ir 

220 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1922.gada 26.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta nolēmumu atziņas: vēsturiskais mantojums. Rīga: Augstākā tiesa, 2019, 104.lpp.

221 Sk. 10.punktu (par deputāta statusu un padotību likumam).
222 Osipova S. Tiesu sistēmas izveide Latvijas Republikā starpkaru posmā. Grām.: Osipova 

S. Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu. Rakstu krājums. Rīga: Tiesu Namu 
Aģentūra, 2020, 400.–413.lpp.

223 Pleps J. Tiesu un politiķu attiecības starpkaru periodā. Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.9, 
2014, 17.lpp.

224 Sk. arī: Zvejniece R. Gvido Zemrībo: taisnība ir tikai viena, un tiesnesim jābūt tās kalpam. 
https://lvportals.lv/viedokli/241617-gvido-zemribo-taisniba-ir-tikai-viena-un-tiesnesim-
jabut-tas-kalpam-2011.
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neatkarīgi un vienīgi likumam padoti, tas nozīmē, ka tiesu vara ir patstāvīga, 
nav padota kādai citai varai (tiesas ārējā neatkarība) un ka šās varas orgāni 
savā darbībā, izdarot iepriekšējo vai tiesas izmeklēšanu, t.i., spriežot tiesu, 
vadās vienīgi no likuma un iekšējas pārliecības (tiesnešu iekšējā neatkarība). 
Tiesu varas orgānu rīcības pareizību pārbaudīt un šo orgānu lēmumus grozīt 
vai atcelt var tikai tiesu varas orgāni instanču vai uzraudzības kārtībā un 
nevienas citas varas orgāni, pēc spēkā esošo likumu izpratnes, tiesu varas 
orgānu lēmumus nevar atcelt vai grozīt.” 225

KOMENTĀRS

Lietas būtība izklāstīta iepriekš pētījumā.226 Šajā atziņā Latvijas Senāta 
Apvienotā sapulce izvērsti skaidrojusi tiesu neatkarības principu. Attiecīgās 
atziņas izmantojamas arī mūsdienās, jo atspoguļo galvenos tiesu varas 
neatkarības elementus. 

Likuma „Par tiesu varu” 1.panta trešā un ceturtā daļa paredz, ka tiesu vara 
Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai 
tiesai un Satversmes tiesai, bet izņēmuma stāvokļa vai kara laikā – arī karatiesām, 
kā arī to, ka nav pieļaujama speciālu (ārkārtēju) tiesu izveidošana, kuras neievēro 
ar likumu noteiktās procesuālās normas un aizstāj šā panta trešajā daļā minētās 
tiesas. Savukārt likuma „Par tiesu varu” 11.pantā formulēta nepieļaujamība 
iejaukties tiesas darbā. 

Līdzīgi Latvijas Senātam Satversmes tiesa abus tiesu neatkarības elementus 
ietvērusi taisnīgas tiesas jēdzienā, kas nodrošināma demokrātiskā tiesiskā valstī. 
„Interpretējot Satversmes 92.panta pirmo teikumu, Satversmes tiesa ir atzinusi, 
ka tajā minētais jēdziens „taisnīga tiesa” ietver divus aspektus, proti, „taisnīga 
tiesa” kā neatkarīga tiesu varas institūcija, kas izskata lietu, un „taisnīga tiesa” 
kā pienācīgs, tiesiskai valstij atbilstošs process, kurā lieta tiek izskatīta. Pirmajā 
aspektā šis jēdziens interpretējams kopsakarā ar Satversmes 6.nodaļu, otrajā – 
sasaistē ar tiesiskas valsts principu, kas izriet no Satversmes 1.panta.”227

225 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1928.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 178.lpp.

226 Sk. 13.punktu (par Saeimas deputātu neaizskaramību).
227 Satversmes tiesas 2014.gada 9.janvāra sprieduma lietā Nr.2013-08-01 6. punkts. Latvijas 

Vēstnesis, Nr.8, 13.01.2014.
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37. Tiesu rīcībā nepieciešamie instrumenti  
 tiesas spriešanā (Satversmes 83.pants)

„Likumdevējs [..] paredzējis arī aktīvā kara dienestā sastāvošo karavīru 
izaicināšanu civilresora tiesās liecību došanai un tomēr [..] nav taisījis nekādu 
izņēmumu attiecībā uz kara dienesta kareivjiem un virsniekiem. [..] šādi 
izņēmuma noteikumi nav izpalikuši aiz nejaušības [..]. [..]. Nodibinot neatkarīgas 
tiesas un dodot tām Krimināl- un Civilprocesa likumos plašas tiesības un 
iespēju patstāvīgi un neatkarīgi izpildīt savus uzdevumus, likumdevējs ne tiesu 
iekārtas, ne procesu likumos nav paredzējis neviena gadījuma, kad tiesnešiem 
vai koleģiālai tiesai būtu tiesība vai uzlikts pienākums deleģēt savas tiesnešu 
funkcijas citai varai, bet, otrādi – uzlicis par pienākumu katrai tiesu iestādei 
un amatpersonai pilnīgi patstāvīgi spert visus nepieciešamos soļus sava 
uzdevuma sasniegšanai [..]. Ka tas tā, norāda arī Kriminālproc. lik. 28. un 
1244.p.p., kuri aktīvā kara dienestā sastāvošo karavīru notiesāšanas gadījumos 
neuzliek civilresora tiesām par pienākumu nodot kara tiesu iestādēm lietas dēļ 
karavīriem pēc Sodu likumiem uzlikto sodu pārvēršanas kara sodu likumos 
paredzētos sodos, bet pieturoties pie tiesu neatkarības un patstāvības principa 
un ievērojot kara tiesu likumu izņēmuma raksturu, atstāj civilresora tiesu 
kompetencē minētos pantos paredzēto rīcību. [..]. Tādā kārtā, kara dienestā 
sastāvoša persona, saņemot no civilresora tiesas pavēsti ierasties tiesā un 
dot liecību, saņemot no savas priekšniecības atvaļinājumu no kara dienesta 
pienākumu izpildīšanas, neierodoties civilresora tiesā, [..], nav izpildījusi savu 
pilsoņa pienākumu uz tiesas aicinājumu ierasties tiesā un dot liecības.” 228

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietā aplūkojamais jautājums bija tāds, vai tad, kad aktīvā kara dienestā 
esošs karavīrs neierodas tiesā bez likumīgiem iemesliem, par šādu neierašanos 
jāpaziņo kara priekšniecībai, vai arī jāpiemēro tiesu procesuālajos likumos 
noteiktās sankcijas. Senāts atzina: „aktīvā kara dienestā stāvošiem lieciniekiem 
par viņu neierašanos tiesas sēdē bez likumīgiem iemesliem uzliekams sods 
Krimināl- un Civilprocesa likumos noteiktā kārtībā”.229

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotā Sapulce šajā lietā atzina, ka pastāv „tiesu neatkarības 
un patstāvības princips”, un izmantoja šo principu par pamatu, lai pamatotu pašas 
tiesas tiesības uzlikt sodu par neierašanos tiesā. Attiecīgi, ja reiz noteiktai valsts 
228 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1926.gada 12.marta spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 103.–107.lpp.

229 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1926.gada 12.marta spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 103.–107.lpp.
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institūcijai – tiesai – ir piešķirtas tiesas spriešanas funkcijas, un, tiesas ieskatā, 
tiesas spriešanas funkcijas ietvaros ir nepieciešams, lai noteikta persona sniegtu 
liecību tiesā, tad tiesas rīcībā ir jābūt arī instrumentiem, ar kuriem varētu panākt 
liecības sniegšanu tiesā (piem., soda uzlikšana par neierašanos tiesā). Latvijas 
Senāta ieskatā, situācija, kad nevis tiesa, bet kāda cita institūcija būtu tiesīga par 
to lemt, neatbilstu „tiesu neatkarības un patstāvības principam”. 

Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces atziņa pēc būtības ir izmantojama arī 
mūsdienās ar atšķirību, ka mūsdienās tiek lietots jēdziens „tiesu neatkarības 
princips”. Tiesu neatkarības princips, kā to ir atzinusi arī Satversmes tiesa, izriet 
no Satversmes 83.panta230, un šim principam neatbilstu situācija, ja jautājumu par 
procesuālo sankciju piemērošanu varētu lemt nevis tiesa, kurai tas nepieciešams 
tiesas spriešanas funkcijas ietvaros, bet gan cita valsts institūcija, jo tā būtu 
nepamatota iejaukšanās tiesas spriešanā. Neatkarīgi no lietas būtības tiesas 
spriešanu raksturo tāds likumdevēja noteikts tiesvedības process, kurā tiesa 
juridiski saistošus lēmumus var pieņemt patstāvīgi un neatkarīgi.231 Mūsdienās, ja 
nepieciešams, lai karavīrs sniedz liecību tiesā, un karavīrs nepamatoti neierodas, 
tiesai ir iespējams piemērot lieciniekam procesuālās sankcijas, tostarp pieņemt 
lēmumu par karavīra atvešanu uz tiesu piespiedu kārtā.232

38. Tiesnešu neatceļamība  
 (Satversmes 84.pants)

„Panta piezīme nosaka, ka šis likums neattiecas uz tiesnešiem. [..]. [..] 
piezīme ir izņēmums no vispārējā noteikuma un kā izņēmuma norma nav 
tulkojama paplašinoši; [..] savā laikā pagasttiesas ir gan bijušas tiesas šā vārda 
tiešā nozīmē ar krimināl- un civīllietu piekritību, bet jau ar pagaidu nolikumu 
par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību [..] no pagasttiesu kompetences 
tiek izņemtas visas krimināllietas un ar not. [..] no pagasttiesu kompetences 
tiek izņemtas arī civīlprasību un mantojumu lietas; [..] Tiesu iek. lik. 1. un 2.p. 
nosaka, ka tiesas vara Latvijā pieder miertiesnešiem, apgabaltiesām, Tiesu 
palātai un Senātam un minēto iestāžu tiesas varai padotas visas civīl- un 
krimināllietas, un pagasttiesas no šo tiesas varu nesošo iestāžu uzskaitījuma 
ir izslēgtas; arī Latvijas Republikas Satversmes [..] 84.p. nosaka, ka tiesnešus 
apstiprina Saeima un viņi ir neatceļami, tad acīmredzot atkal tiek ņemti vērā 
tikai Tiesu iek. lik. minētie tiesneši, kam likums ir piešķīris tiesības spriest tiesu; 
ka noteikumi par pagasttiesu tiesnešu neatceļamību (Pagasttiesu iek. 46. un 

230 Sk. Satversmes tiesas 2010.gada 22.jūnija sprieduma lietā Nr.2009-111-01 19.3.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.100, 28.06.2010.

231 Sk.: Neimanis J. Satversmes 82.pants. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. 
VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 45.lpp.

232 Piemēram, sk. Civilprocesa likuma 65.pantu, 109.panta otro daļu un Administratīvā 
procesa likuma 166.panta otro daļu.
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47.p.) ir palikuši negrozīti no tā laika, kad pagasttiesai bija tiesības spriest tiesu, 
kādas tiesības pašlaik pagasttiesām vairs nepieder; [..] pašlaik pagasttiesu 
kompetence daudz ne ar ko neatšķiras no pilsētu bāriņtiesu kompetences; [..] 
abas šīs iestādes līdzīgā kārtā tiek komplektētas ar personālo sastāvu un arī 
bāriņtiesu darbība tāpat ir padota tiesu iestāžu uzraudzībai, tomēr bāriņtiesas 
ir pašvaldības iestādes, viņu darbinieki ir pašvaldības darbinieki un par šo 
jautājumu nav bijis domu starpību.” 233

PAR LIETAS BŪTĪBU

Iekšlietu ministrs, pamatojoties uz likumu par valsts civīliestāžu un pašvaldību 
darbinieku atlaišanu izņēmuma stāvokļa laikā, atcēlis no amata pagasttiesas 
priekšsēdētāju, atzīstot viņu par nepiemērotu dienestam. Likumā noteikts, ka 
tas neattiecas uz tiesnešiem. Tādējādi lietā aplūkojamais jautājums ir tāds, vai 
pagasttiesas priekšsēdētāji ir tiesneši. Senāts atstāja spēkā iekšlietu ministra 
lēmumu, norādot, ka likums neattiecas uz pagasttiesas priekšsēdētājiem.

KOMENTĀRS

Lietā aplūkojamais jautājums par to, vai pagasttiesas priekšsēdētājs ir 
uzskatāms par tiesnesi Satversmes 84.panta izpratnē un vai uz pagasttiesas 
priekšsēdētāju attiecas šajā Satversmes normā minētā garantija, nav aktuāls 
mūsdienās. Mūsdienās Latvijā vairs nepastāv pagasttiesas. Tomēr mūsdienās 
var izmantot Latvijas Senāta Administratīvā departamenta spriedumā pielietoto 
pieeju, ka tas vien, ka personas amata nosaukumā ir vārds „tiesnesis”, vēl 
nenozīmē, ka uz viņu attiecas Satversmes 84.pants. Piemēram, valsts dibinātu 
augstskolu viens no orgāniem ir akadēmiskā šķīrējtiesa234, taču uz akadēmiskās 
šķīrējtiesas locekļiem (šķīrējtiesnešiem) nav attiecināms Satversmes 84.pants.

233 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1936.gada 27.janvāra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 5.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 1745.–1747.lpp.

234 Sk. Augstskolu likuma 12.panta pirmo daļu.
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39. Pamattiesību konstitucionālās garantijas
„Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi (lik. krāj. 1920.g. Nr.183) 

nosaka, ka Latvijā pastāv personas un dzīvokļa neaizskaramība, preses, vārda, 
apziņas, streika, sapulču un biedrošanās brīvības, kādas brīvības nodrošināmas 
un noteicamas ar attiecīgiem likumiem. Šādi atsevišķi likumi Latvijā arī pa 
daļai izdoti (piemēram, par presi, biedrībām, sapulcēm), bet attiecībā uz 
pārējā pilsoniskām brīvībām augstāk aprādītais deklaratīvas dabas lozungs 
iztulkojams vienīgi tanī nozīmē, ka šīs brīvības izpausme nedrīkst nonākt 
konfliktā ar pastāvošiem likumiem.” 235

PAR LIETAS BŪTĪBU

Latvijas Senāta Administratīvais departaments attiecīgo lietu izskatīja pēc 
Rīgas apgabaltiesas prokurora protesta par Rīgas apgabaltiesas 1929.gada 
16.oktobra spriedumu reģistrēt „Pilsētas un lauku strādnieku arodbiedrības 
statūtus”. Prokurors uzskatīja, ka vairāki statūti punkti neatbilst pastāvošo 
likumu prasībām. 

Latvijas Senāta Administratīvais departaments nolēma atcelt Rīgas 
apgabaltiesas spriedumu un noraidīt lūgumu par attiecīgās arodbiedrības 
reģistrēšanu.

KOMENTĀRS

Šī lieta nozīmīga ar to, ka Latvijas Senāts pēc Satversmes spēkā stāšanās 
piemēro 1920.gada 1.jūnija Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu 9.pantu 
kā spēkā esošu normu, kas paredz personu pamattiesību garantijas. 

Latvijas Senāts ne vien vispārīgi atsaucies uz Latvijas valsts iekārtas pagaidu 
noteikumu 9.pantu, bet arī veicis to interpretāciju. Spriedumā norādīts: „[..] ja 
pielaistu, ka biedrības dibinātāji būtu paredzējuši izslēgt biedrus tikai tamdēļ, ka 
tie saimnieciskā vai politiskā streika gadījumā iet strādāt, tad ar šādu noteikumu 
tiktu tādā mērā aizskarta biedrības biedru personas un darba brīvība, kas nekādā 
ziņā nav saskaņojama ar Latvijas valsts iekārtas noteikumiem, kuros loģiski 
spriežot līdz ar streika brīvību paredzēta arī darba brīvība, kā daudz svarīgāks 
ekonomiskās dzīves faktors.”236

235 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1929.gada 20.novembra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 1200.lpp.

236 Turpat, 1201.lpp.
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Šis Latvijas Senāta spriedums liek pārskatīt atziņu, ka pēc Satversmes 
spēkā stāšanās 1922.gada 7.novembrī nepastāvēja personu pamattiesību 
konstitucionālās garantijas Satversmes līmenī, jo Latvijas valsts iekārtas pagaidu 
noteikumu 9.pants bija zaudējis savu spēku, bet Satversmes otrā daļa par pilsoņa 
tiesībām un pienākumiem tā arī netika pieņemta.237 Kā secinājusi Satversmes 
tiesa, „Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi spēku zaudēja nevis automātiski 
pilnā apjomā, bet gan tiktāl, ciktāl pagaidu noteikumu normas tika aizstātas ar 
Satversmē ietvertajām tiesību normām”.238 

Kamēr ar konstitucionāla ranga normu nebija paredzētas personas 
pamattiesību konstitucionālās garantijas, spēkā esošs un piemērojams palika 
Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu 9.pants.

40. Tiesiskās vienlīdzības princips  
 (šobrīd – Satversmes 91.panta pirmais teikums)

„Latvijas Republikas Satversmes 82.p. nosaka, ka likuma un tiesas priekšā 
visi pilsoņi ir vienlīdzīgi. Tātad tiesiskā dzīvē visiem pilsoņiem valstī pastāv 
vienādas normas. Tas nozīmē, ka arī atbildība visiem pilsoņiem no tiesiskā 
viedokļa ir vienāda. Vienlīdzīga un vienāda ir pilsoņu atbildība arī par tādu 
darbību, kurai ir soda normu dispozitīvās daļās aprakstīto nodarījumu pazīmes. 
Izņēmumi no Satversmes 82.pantā ietvertās pilsoņu tiesiskās vienlīdzības 
(egalitātes) principa pastāv tikai tiktāl, ciktāl tādi ir tieši paredzēti likumā, un 
tie nav prezumējami.” 239

KOMENTĀRS

Lietas būtība izklāstīta iepriekš pētījumā.240 Latvijas Senāta Apvienotajai 
sapulcei būtiska bijusi tiesiskās vienlīdzības principa nodrošināšana. Jo īpaši 
attiecībā uz parlamenta deputātiem kā tautas priekšstāvjiem Latvijas Senāta 
Apvienotā sapulce īpaši raudzījusies, lai deputāta statuss nekļūtu par nepamatotu 
attiecīgās personu grupas privilēģiju kopumu. 

Citā lietā Latvijas Senāta Apvienotā sapulce jau bija norādījusi, ka Latvijas 
Satversmes sapulces locekļi nav uzskatāmi par atsevišķu privileģētu pilsoņu 
237 Plašāk sk.: Pleps J. Pamattiesību konstitucionālā regulējuma ģenēzes ietekme uz 

Satversmes 8.nodaļas normu interpretāciju. Grām.: Aktuālās cilvēktiesību aizsardzības 
problēmas. Konstitucionālā sūdzība. Satversmes tiesas 2008. un 2009.gada konferenču 
materiālu krājums. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2010, 18.–36.lpp.

238 Satversmes tiesas 2007.gada 29.novembra sprieduma lietā Nr.2007-10-0102 59.2.punkts. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.193, 30.11.2007.

239 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1928.gada 18.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 177.–178.lpp.

240 Sk. 13.punktu (par Saeimas deputātu neaizskaramību).
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šķiru un tie uzskatāmi par līdzīgiem citiem Latvijas pilsoņiem, ja atsevišķā 
likumā nav paredzēts pretējais.241 

Tas lielā mērā atspoguļoja egalitārās tendences Latvijā kā demokrātiskā 
republikā. Piemēram, nepieņemtajā Satversmes otrajā daļā par pilsoņu tiesībām 
un pienākumiem bija paredzēts ne vien vēlreiz deklarēt personu vienlīdzību 
likuma un tiesas priekšā (kas jau bija izdarīts Satversmes 82.pantā), bet arī atcelt 
kārtas, muižniecības un citus titulus, kā arī aizliegt tos piešķirt no jauna. Tika 
apspriests arī priekšlikums aizliegt dibināt valsts ordeņus un citus apbalvojumus, 
kā arī aizliegt pilsoņiem pieņemt citu valstu ordeņus.

Jāņem vērā, ka līdz 1998.gada 15.oktobra Satversmes grozījumiem tiesiskās 
vienlīdzības principu paredzēja Satversmes 82.pants, kas bija ietverts Satversmes 
VI nodaļā. Pēc Satversmes papildināšanas ar personas pamattiesību katalogu 
tiesiskās vienlīdzības princips pārcelts uz Satversmes 91.pantu. Latvijas Senāta 
Apvienotās sapulces atziņa varētu tikt izmantota arī mūsdienās, izvērtējot 
atsevišķu izņēmumu no vienlīdzības principa pieļaujamību.

41. Diskriminācijas aizlieguma princips  
 (šobrīd – Satversmes 91.panta otrais teikums)

„Izejot no pārliecības, ka brīvā valstī visiem pilsoņiem jābūt vienlīdzīgiem 
likuma priekšā un ka tautas sirdsapziņa nevar būt mierā ar atsevišķu pilsoņu 
tiesību ierobežošanu atkarībā no viņu ticības un izcelšanās, Krievijas pagaidu 
valdība [..] atcēlusi agrāk pastāvējušos ierobežojumus par valodas un izlokšņu 
lietošanu privāto biedrību darbvedībā un grāmatvedībā; [..] augšā pievestie 
principi par visu pilsoņu, bez tautības un ticības izšķirības vienlīdzību likuma 
priekšā tādā pat mērā nostiprināta arī no Latvijas demokrātiskās republikas 
pamatos liktiem principiem [..]; [..] arī lik. par biedrībām, savienībām 
un politiskām organizācijām nekādus nacionālus vai citus tamlīdzīgus 
ierobežojumus pilsoņu biedrošanai neparedz; ka tamdēļ nav atrodami 
tādi likumīgi pamati, kas liegtu augšminētai biedrībai [..] vest savu iekšējo 
darbvedību un grāmatvedību ebreju valodā.” 242

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietā aplūkojamais jautājums bija tāds, vai ir pamatoti par biedrību reģistrēt 
subjektu, kura nosaukums ir ebreju valodā un kura darbvedība un grāmatvedība 

241 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1922.gada 26.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta nolēmumu atziņas: vēsturiskais mantojums. Rīga: Augstākā tiesa, 2019, 104.lpp.

242 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 14.decembra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta 
spriedumi (1926–1930). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 971.–973.lpp.
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saskaņā ar statūtiem notiek ebreju valodā. Apgabaltiesa reģistrēja attiecīgo 
biedrību, bet par to iebilda prokurors, iesniedzot Senātam protestu. Latvijas 
Senāta Administratīvais departaments nosprieda, ka šādu subjektu var reģistrēt 
par biedrību un noraidīja prokurora iesniegto protestu.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvais departaments ar atziņu „izejot no pārliecības, 
ka brīvā valstī visiem pilsoņiem jābūt vienlīdzīgiem likuma priekšā un ka tautas 
sirdsapziņa nevar būt mierā ar atsevišķu pilsoņu tiesību ierobežošanu atkarībā 
no viņu ticības un izcelšanās” pēc būtības atzina, ka Latvijas tiesību sistēmā 
pastāv diskriminācijas aizlieguma princips un šāda atziņa atbilst arī mūsdienu 
tiesību izpratnei.

Satversmes 92.panta otrais teikums nosaka, ka „cilvēka tiesības tiek īstenotas 
bez jebkādas diskriminācijas”, un tajā ir ietverts diskriminācijas aizlieguma 
princips.243 Satversmes tiesa ir atzinusi, ka „diskriminācijas aizlieguma princips 
papildina, precizē un palīdz piemērot vienlīdzības principu konkrētās situācijās. 
Tā mērķis ir izskaust nevienlīdzīgu attieksmi, kas balstīta uz kādu nepieļaujamu 
kritēriju, un novērst iespēju, ka demokrātiskā tiesiskā valstī, pamatojoties uz 
kādu nepieļaujamu kritēriju, tiktu ierobežotas personas pamattiesības”.244 
Diskriminācijas aizlieguma princips ir attiecināms arī uz juridiskajām 
personām.245 Taču pat tad, ja atšķirīgā attieksme starp līdzīgos apstākļos esošām 
personām ir balstīta uz kādu aizliegto kritēriju (piem., reliģisko pārliecību), šāda 
attieksme ir atbilstoša Satversmes 92.panta otrajam teikumam, ja tā ir noteikta 
ar pienācīgā kārtībā pieņemtu tiesību normu un tai ir objektīvs un saprātīgs 
attaisnojums.246 Vienlaikus Satversmes tiesa ir atzinusi, ka „pastāv tādi kritēriji, 
kuru izmantošana nav attaisnojama, kā arī tādi kritēriji, kuru izmantošanu 
noteiktos gadījumos var attaisnot”.247

Līdz ar to Latvijas Senāta Administratīvā departamenta atziņa ir pilnībā 
izmantojama arī mūsdienās, paturot prātā gan to, ka, tāpat kā vienlīdzības 
principa gadījumā, arī diskriminācijas aizlieguma principa gadījumā atšķirīga 
attieksme starp līdzīgos apstākļos esošām personām var arī atbilst diskriminācijas 
aizlieguma principam. 

243 Sk. Satversmes tiesas 2021.gada 8.aprīļa sprieduma lietā Nr.2020-34-03 9.2.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.69, 12.04.2021.

244 Sk. Satversmes tiesas 2021.gada 4.jūnija sprieduma lietā Nr.2020-39-02 17.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.108, 07.06.2021.

245 Sk. Satversmes tiesas 2005.gada 14.septembra sprieduma lietā Nr.2005-02-0106 
9.3.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.148, 16.09.2005.

246 Sk. Satversmes tiesas 2020.gada 10.jūlija sprieduma lietā Nr.2019-36-01 10.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.133, 14.07.2020.

247 Sk. Satversmes tiesas 2021.gada 4.jūnija sprieduma lietā Nr.2020-39-02 21.1.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.108, 07.06.2021.
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42. Tiesības uz taisnīgu tiesu  
 (šobrīd – Satversmes 83.pants un  
 92.panta pirmais teikums)

 42.1. Tiesneša objektivitāte
„Tiesnesis, kas piedalījies lietas izspriešanā pēc būtības zemākā instancē, 

nevar ņemt dalību augstākās instances sēdē tās pašas lietas izspriešanā pēc 
būtības. Šādā gadījumā tiesnesis pārbaudītu pats savu darbību, ko nevarētu 
attaisnot nedz no ētiskā, nedz no tiesneša bezpartejības viedokļa. Arī pats 
tiesnesis šādā gadījumā justos augstākā mērā neērti, un viņam trūktu viņa 
darbā vajadzīgās objektivitātes. Tādēļ princips par tiesnešu nepiedalīšanos 
lietas izspriešanā augstākā instancē, kad tie ņēmuši dalību tās pašas lietas 
izspriešanā zemākā instancē, ir uzskatāms par neapšaubāmu, un šis princips 
savos pamatos pietiekoši atspoguļojas arī pastāvošā likumā [..]. Tomēr šī 
principa piemērošanā ir arī savas robežas. Nav iemesla atraut tiesnesi no darba 
augstākā instancē tādēļ, ka viņš zemākā instancē vispār ņēmis kaut kādu dalību 
lietā. Tur, kur tiesnesis nenonāk stāvoklī, kas liek viņam pārbaudīt un kritizēt 
sava paša darbību, vai kur viņa objektivitāte vai bezpartejība netiek aizskartas 
ar augstākā instancē izvedamo darbību, nebūtu sevišķa iemesla augstāk 
minētā principa neaprobežotai piemērošanai, noraidot pilnīgi nevajadzīgi no 
lietas izspriešanas piem. tādu tiesnesi, kas zemākā instancē piedalījies tikai 
atsevišķu vai blakus jautājumu izšķiršanā.” 248

PAR LIETAS BŪTĪBU

Jautājums par to, vai senators Frīdrihs Konradi, piedaloties lietas izskatīšanā 
Senātā, pārkāpis tiesneša objektivitātes principu. Pirms kļūšanas par senatoru 
Frīdrihs Konradi bija Tiesu palātas civildepartamenta tiesnesis un kā tāds viņš 
piedalījās lietas izskatīšanā, kurā atzina par nederīgu izsoli par privātpersonai 
piederošu nekustamo īpašumu. Savukārt kā senators Frīdrihs Konradi piedalījās 
lietas izskatīšanā, kurā izlemta šīs pašas privātpersonas kasācijas sūdzība, 
atstājot to bez ievērības. Privātpersona vēlējās, lai tiktu atcelts lēmums, ar kuru 
tika apstiprināta izsole par viņas nekustamo īpašumu, bet tas nebija izdarāms 
tādā veidā, kādā privātpersona to bija iecerējusi. 

Senāta Apvienotā sapulce atzina, ka abu lietu būtība un tajās pieņemtie 
nolēmumi ir atšķirīgi. Tādēļ „nevar pārmest senatoram F.Konradi, ka viņa 
piedalīšanās Senāta Civilā kasācijas departamenta [..] sēdē būtu savienota ar 
tiesneša objektivitātes un bezpartejības aizskārumu vai tā būtu nostādījusi viņu 
neērtā stāvoklī pārbaudīt un kritizēt pašam savu rīcību un ka ar šādu piedalīšanos 
pašā pamatā būtu lauzts princips par zemākā instancē lietas izspriešanā 

248 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1935.gada 30.oktobra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 290.–292.lpp.
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piedalījušos tiesnešu nepiedalīšanos augstākā instancē tai pašā lietā. Senātam 
tieši pārsūdzētā Tiesu palātas civildepartamenta [..] lēmumā un tanī izvirzīto 
jautājumu kompleksu apspriešanā senators F.Konradi nav piedalījies zemākā 
instancē, bet Tiesu palātas civildepartamenta [..] lēmumā iztirzātie jautājumi 
nav bijuši par apspriešanas priekšmetu Senāta Civilā kasācijas departamenta 
[..] sēdē un nestāv tiešā sakarā ar to jautājumu kompleksu, kas apspriesti Tiesu 
palātas civildepartamenta [..] sēdē”.249

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotā Sapulce aplūkojusi tādus jautājumus, kuri savu 
aktualitāti nav zaudējuši arī mūsdienās. Tas, vai tiesnesis, kurš piedalījies 
civillietas izskatīšanā zemākās instances tiesā, drīkst piedalīties tādas pašas 
civillietas izskatīšanā augstākās instances tiesā, un vai tiesnesis, kurš civillietā 
piedalījies atsevišķu jautājumu izlemšanā zemākās instances tiesā, drīkst 
piedalīties tās civillietas izskatīšanā augstākās instances tiesā, kurā tiesnesis 
izlēmis atsevišķus jautājumus, ir praktiskas dabas jautājumi un tie ir aplūkojami 
tiesneša objektivitātes principa un tiesas objektivitātes principa kontekstā.

No Satversmes 83.panta izriet tiesneša objektivitātes princips.250 Tas nozīmē, 
ka visiem tiesnešiem ir pienākums būt objektīviem. Tiesneša objektivitāte ir 
obligāts nosacījums tiesneša pienākumu pienācīgai izpildei.251 Lai novērtētu 
tiesneša objektivitāti, svarīgi ir ne tikai tas, vai pats tiesnesis ir pārliecināts par 
savām spējām būt objektīvam lietas izskatīšanā (subjektīvais elements), bet arī 
tas, vai, raugoties „no malas”, saprātīgam novērotājam nebūs pamatotas šaubas 
par tiesneša spēju būt objektīvam lietas izskatīšanā (objektīvais elements).252 Tas 
ir tāpēc, ka tiesnešiem ir ne vien taisnīgi jāspriež tiesa, bet arī jārada pārliecība, 
ka tiesa tiek spriesta taisnīgi.253 Tāpēc svarīgs ir arī novērtējums „no malas”.

Ja tiesnesis, kurš ir piedalījies lietas izskatīšanā pēc būtības zemākā instancē, 
piedalītos tās pašas lietas izskatīšanā pēc būtības augstākā instancē, tiesnesim 
nāktos pārvērtēt tā tiesas sastāva rīcību, kuru tiesnesis veidoja viens pats (ja 
tiesas sastāvu veido viens tiesnesis) vai tā tiesas sastāva rīcību, kuru tiesnesis 
veidoja kopā ar citiem tiesnešiem (piem., trīs tiesneši). Pirmajā gadījumā, 

249 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1935.gada 30.oktobra spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 290.–292.lpp.

250 Sk.: Briede J. Satversmes 83.pants. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. 
Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 51.lpp.

251 Sk.: Tiesnešu ētikas komisijas 2017.gada 17.marta skaidrojums, 3. punktu. Pieejams: 
www.tiesas.lv [aplūkots: 10.10.2021.].

252 Sk. Priekulis J. Satversmes tiesas tiesneša atstatīšanās. Jurista Vārds, 26.07.2016., Nr.30 
(933).

253 Sk. Satversmes tiesas 2020.gada 16.jūlija sprieduma lietā Nr.2019-23-01 11.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.136, 17.07.2020.
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raugoties no „malas”, nešaubīgi būtu atzīstams, ka tiesnesis nevar būt objektīvs 
lietas izskatīšanā, ja reiz viņam ir nepieciešams pārvērtēt tikai un vienīgi savu 
rīcību. Otrajā gadījumā, raugoties no „malas”, rastos jautājums par šāda tiesneša 
objektivitāti, ņemot vērā tiesas apspriedes noslēpumu, proti, nav zināms, kāda 
ir bijusi diskusija sprieduma pieņemšanā un vai konkrētā tiesneša viedoklis 
sakrīt ar tiesas viedokli, piemēram, par to, kā piemērojamas tiesību normas. 
Var būt gan tāda situācija, kad tiesneša viedoklis sakrīt ar tiesas viedokli, gan 
tāda situācija, kad tiesneša viedoklis nesakrīt ar tiesas viedokli. Tomēr, ja vien 
tiesnesis nav sagatavojis atsevišķās domas, tad nav iespējams, raugoties „no 
malas”, ar tiesiskiem līdzekļiem noskaidrot tiesneša viedokli. Tātad šaubu 
ēna par tiesneša objektivitāti paliek, un prioritāte būtu piešķirama tādam 
risinājumam, kas vairotu sabiedrībā uzticību par tiesas spriešanas taisnīgumu, 
un tāds risinājums ir paredzēts Latvijas Senāta spriedumā. Līdz ar to Latvijas 
Senāta atziņa, ka „tiesnesis, kas piedalījies lietas izspriešanā pēc būtības zemākā 
instancē, nevar ņemt dalību augstākās instances sēdē tās pašas lietas izspriešanā 
pēc būtības” un ar šo atziņu saistītās atziņas atbilst mūsdienu tiesību izpratnei 
un ir izmantojamas arī mūsdienās. 

Tāpat mūsdienu tiesību izpratnei atbilst atziņa, ka „nav iemesla atraut tiesnesi 
no darba augstākā instancē tādēļ, ka viņš zemākā instancē vispār ņēmis kaut 
kādu dalību lietā”, un ar to saistītās atziņas. Piemēram, ja tiesnesis zemākā 
instancē ir izlēmis ar lietu saistītu procesuālu jautājumu (piem., atbrīvojis 
fizisko personu no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos) un pēcāk šis 
pats tiesnesis piedalās lietas izskatīšanā pēc būtības augstākā instancē (piem., 
tāpēc, ka pārcelts augstākā instancē), pats par sevi nav iemesls, kāpēc, raugoties 
no „malas”, rastos šaubas par tiesneša spēju būt objektīvam lietas izskatīšanā. Ja 
vienā gadījumā izlemts tikai procesuāls jautājums, tad otrajā gadījumā jautājums 
pēc būtības.

Jēdziens „tiesneša objektivitāte” ir nošķirams no jēdziena „tiesas objektivitāte”, 
jo tie ne vienmēr sakritīs. Satversmes 92.panta pirmais teikums paredz valstij 
pienākumu pieņemt procesuālās normas, atbilstoši kurām tiesa lietas izskatītu 
kārtībā, kas nodrošinātu šo lietu taisnīgu un objektīvu izspriešanu.254 Viens no 
šīs normas elementiem ir arī tiesas objektivitātes garantija.255 Taču no Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas prakses izriet: situācija, kad kāds no tiesas sastāvā esošajiem 
tiesnešiem ir ieņēmis noteiktu pozīciju noteiktā jautājumā, pats par sevi nav 
pietiekams apstāklis, lai konstatētu visa tiesas sastāva neobjektivitāti. Piemēram, 
vienā lietā Eiropas Cilvēktiesību tiesa aplūkoja jautājumu par to, vai situācijā, 
kad trīs no 31 tiesneša jau ir piedalījušies lietas izskatīšanā zemākā instancē 
pēc būtības, konstatējams tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums tiesas sastāva 
neobjektivitātes dēļ. Lietā tika konstatēts tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums 
254 Sk. Satversmes tiesas 2018.gada 15.marta sprieduma lietā Nr.2017-16-01 9.punktu. 

Latvijas Vēstnesis, Nr.56, 19.03.2018.
255 Sk. Satversmes tiesas 2005.gada 15.februāra sprieduma lietā Nr.2004-19-01 6.3.punktu. 

Latvijas Vēstnesis, Nr.30, 22.02.2005.
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tiesas sastāva neobjektivitātes dēļ. Tiesas sastāva neobjektivitāte netika 
konstatēta tāpēc, ka trīs no 31 tiesnešiem jau piedalījās lietas izskatīšanā pēc 
būtības zemākā instancē. No sprieduma izriet, ka tiesas sastāva neobjektivitāte 
tika konstatēta tāpēc, ka valsts nebija sniegusi pamatojumu šo trīs tiesnešu 
iekļaušanai tiesas sastāvā un viens no tiesnešiem bija referējošais tiesnesis, kurš 
vadīja tiesas apspriedi konkrētās lietas izskatīšanā.256 

Šajā sakarā gan jāņem vērā tas, ka: „Konvencija paredz cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību minimālo standartu, taču valsts var garantēt plašāku šo tiesību 
tvērumu un augstāku aizsardzības standartu savos likumos, vispirms – valsts 
konstitūcijā”.257 Attiecīgi neatkarīgi no tā, kā šādā kontekstā interpretējams 
Satversmes 92.panta pirmais teikums, ir jāievēro no Satversmes 83.panta 
izrietošā prasība par tiesneša objektivitāti, t.i., ikvienam tiesnesim, kas piedalās 
lietas izskatīšanā, ir pienākums būt objektīvam.

 42.2. Procesuālās vienlīdzības princips

  42.2.1.Procesuālās vienlīdzības princips un  
  tiesas sprieduma pārsūdzēšana

„Ja jau minētie spriedumi ir galīgi un nepārsūdzami privātpersonām, tad 
partu procesuālais vienlīdzības princips prasa, lai šī spriedumu nepārsūdzamība 
būtu saistoša arī prokuratūrai. [..]. Ja šādā gadījumā privātpersona, kuras 
lūgums par attaisnošanu nav ievērots, nekādu sūdzību augstākai instancei 
nevar iesniegt, tad arī prokuroram nevar piešķirt lielāku tiesību tikai tādēļ, ka 
tiesa nav ievērojusi viņa lūgumu par bargāka soda uzlikšanu.” 258

PAR LIETAS BŪTĪBU

Normatīvais regulējums paredzēja, ka privātadvokātiem par viņu nepareizo 
vai peļamo rīcību var uzlikt dažādus sodus – brīdinājumu vai piezīmi; rājienu; 
aizliegumu izpildīt advokāta pienākumus uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu; 
izslēgšanu no advokātu skaita. Tāpat bija paredzēts, ka privātpersonu sūdzības 
un prokurora protesti ir pieļaujami tikai par tādiem apgabaltiesas spriedumiem, 
ar kuriem privātadvokāts ir sodīts ar aizliegumu izpildīt advokāta pienākumus 

256 Sk.: European Court of Human Rights. Guide on Article 6 of the European Convention on 
Human Rights. Rights to a fair trial (civil limb). Updated on 30 April 2021, paragraph 289 
and 291. Available: https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_6_eng.pdf [aplūkots: 
10.10.2021.]

257 Sk. Satversmes tiesas 2017. februāra sprieduma lietā Nr.2016-06-01 29.2.punktu. Latvijas 
Vēstnesis, Nr.33, 13.02.2017.

258 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1938.gada 10.maija spriedums. Grām.: Latvijas 
Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 382.–383.lpp.
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vai izslēgts no advokātu skaita. Prokurors bija iesniedzis protestu par tādu 
apgabaltiesas spriedumu, ar kuru privātadvokāts sodīts ar rājienu, lai gan 
prokurors bija lūdzis piemērot stingrāku sodu – aizliegumu izpildīt advokāta 
pienākumus uz laiku.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotā Sapulce atzina, ka tiesas procesā starp pusēm 
ievērojams procesuālās vienlīdzības princips, kas liedzot atzīt vienai pusei 
tiesības pārsūdzēt tiesas nolēmumu, bet otrai pusei – noliegt šādas tiesības.

Mūsdienās tiek izmantoti vairāki jēdzieni, lai apzīmētu procesuālo vienlīdzību 
starp lietas dalībniekiem (arī pusēm). Tiek lietots gan jēdziens „procesuālās 
līdztiesības princips”,259 gan jēdziens „procesuālās vienlīdzības princips”,260 
gan jēdziens „līdzvērtīgu iespēju princips”.261 Lai izvairītos no neskaidrības, 
vienas un tās pašas parādības apzīmēšanai, tāpat kā normatīvo aktu jaunradē, 
būtu izmantojams viens un tas pats jēdziens. Piemēram, jēdzienu „procesuālās 
vienlīdzības princips” var izmantot, lai apzīmētu procesuālo vienlīdzību gan 
starp pusēm, gan starp citiem lietas dalībniekiem.

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka „no taisnīgas tiesas jēdziena izrietošais pušu 
līdzvērtīgu iespēju princips noteic, ka lietas izskatīšanas gaitā procesa dalībnieku 
tiesībām jābūt taisnīgi līdzsvarotām, proti, katram procesa dalībniekam jābūt 
nodrošinātām adekvātām iespējām izmantot procesuālos līdzekļus un neviens 
procesa dalībnieks nedrīkst tikt nepamatoti nostādīts nelabvēlīgākā situācijā kā 
citi procesa dalībnieki”.262 Kā to pareizi ir secinājis Latvijas Senāts, procesuālās 
vienlīdzības principa kontekstā ir aplūkojams arī jautājums par pušu tiesībām 
pārsūdzēt tiesas nolēmumu, proti, vai pusēm ir vienlīdzīgas tiesības pārsūdzēt 
tiesas nolēmumus.

Procesuālās vienlīdzības princips nepieprasa absolūti vienādas procesuālās 
tiesības, bet to, lai procesuālās tiesības būtu taisnīgi līdzsvarotas.263 Kā to ir 
atzinusi Satversmes tiesa, tad „atsevišķos gadījumos (vai atsevišķu kategoriju 
lietās) procesuālās līdztiesības princips neliedz vienam procesa dalībniekam 
piešķirt Satversmei atbilstošas papildu tiesības, kas tam garantētu efektīvu 

259 Piem., sk. Satversmes tiesas 2015.gada 16.aprīļa sprieduma lietā Nr.2014-13-01 
20.1.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.76, 20.04.2015.

260 Piem., sk. Eiropas Savienības Tiesas 2016.gada 30.jūnija sprieduma lietā Nr.C-205/15 
„Toma” 36.punktu.

261 Sk. Satversmes tiesas 2017.gada 10.februāra sprieduma lietā Nr.2016-06-01 33.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.33, 13.02.2017.

262 Sk. Satversmes tiesas 2017.gada 10.februāra sprieduma lietā Nr.2016-06-01 33.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.33, 13.02.2017.

263 Sk. Satversmes tiesas 2010.gada 30.marta sprieduma lietā Nr.2009-85-01 12.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.53, 01.04.2010.
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procesuālo aizsardzību”.264 Tādējādi procesuālās vienlīdzības principam var 
atbilst arī tāda situācija, kad pusēm nav vienādu procesuālo tiesību, ja vien šādai 
situācijai ir satversmīgs attaisnojums. 

No Latvijas Senāta sprieduma izriet tas, ka atbilstoši procesuālās vienlīdzības 
principam, ja spriedums ir nepārsūdzams, tad spriedums ir nepārsūdzams 
abām pusēm, kuras konkrētajā lietā bija prokurors un advokāts. Tiesības uz 
sprieduma pārsūdzību ir būtiskas pušu procesuālās tiesības. Ar spriedumu tiek 
izlemts nevis kāds lietā radies procesuālais jautājums, bet lietas pamatjautājums 
starp pusēm. Izskatāmajā lietā ar spriedumu izlemjamais jautājums bija par 
otrai pusei – advokātam – piemērojamo disciplinārsodu. Ja vienai pusei tiktu 
piešķirtas tiesības pārsūdzēt spriedumu, bet otrai pusei netiktu piešķirtas šādas 
tiesības, tas nostādītu pusi, kurai ir tiesības pārsūdzēt spriedumu, ievērojami 
labākā stāvoklī par otru pusi, un tas pēc būtības attiecas uz ikvienu tiesas 
procesu, piemēram, administratīvo procesu (starp pieteicēju un atbildētāju), 
kriminālprocesu (starp apsūdzēto un apsūdzības uzturētāju) un civilprocesu 
(starp prasītāju un atbildētāju).

Tādēļ par atbilstošu mūsdienu tiesību izpratnei atzīstama no Latvijas Senāta 
izrietošā atziņa, ka gadījumā, ja vienai pusei nav tiesību pārsūdzēt spriedumu, 
šādas tiesības nav piešķiramas arī otrai pusei. Satversmei neatbilstu tāda situācija, 
ja zvērinātam advokātam nebūtu tiesības pārsūdzēt apelācijas instances tiesas 
spriedumu kasācijas kārtībā, bet Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai, kuras 
vārdā zvērinātam advokātam ir uzlikts disciplinārsods, būtu piešķirtas šādas 
tiesības. Tiesības pārsūdzēt tiesas spriedumu ir pārāk būtiskas procesuālās 
tiesības, lai ar šādu tiesību piešķiršanu tikai vienai pusei varētu tikt saglabāts 
taisnīgs līdzsvars starp abām pusēm.

Vienlaikus no Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses izriet, ka var būt arī 
tādas situācijas, kad lietas dalībniekiem nav vienādu tiesību pārsūdzēt tiesas 
spriedumu, un tas atbilst tiesībām uz taisnīgu tiesu, ja starp lietas dalībniekiem ir 
būtiskas atšķirības – konkrētajā gadījumā starp prokuroru, kas uztur apsūdzību 
kriminālprocesā, un personu, kas kriminālprocesā iesniegusi civilprasību par 
atlīdzinājuma naudā piešķiršanu.265 Tātad no tiesībām uz taisnīgu tiesu neizriet 
un arī no Latvijas pirmskara Senāta sprieduma neizriet atziņa, ka starp pusēm 
un citiem lietas dalībniekiem nevarētu pastāvēt atšķirības tiesas spriedumu 
pārsūdzības kontekstā, proti, tajā, kam ir tiesības pārsūdzēt tiesas spriedumu. 

  

264 Sk. Satversmes tiesas 2017.gada 10.februāra sprieduma lietā Nr.2016-06-01 33.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.33, 13.02.2017.

265 Piem., sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2002.gada 3.decembra sprieduma lietā Nr.48221/99 
„Berger v. France” 30.–39.punktu.
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  42.2.2. Procesuālās vienlīdzības princips un  
  pārstāvja izvēlēšanās

„Nav atzīstams par pareizu [..] pilnvarnieka viedoklis, ka privātpersona, kas 
ierosinājusi lietu par kādas personas atzīšanu par nespējīgu pārvaldīt savu 
mantu un rīkoties ar to vājprātības vai ārprātības dēļ, nevarētu savā vietā tādā 
lietā sūtīt pie tiesas pilnvarnieku. [..]. Nevar saredzēt [..] pilnvarnieka viedoklim 
arī kaut kādu racionālu pamatu, kura dēļ lietās par personas atzīšanu par garā 
slimu lietas ierosinātājam nebūtu tiesība savā vietā sūtīt tiesas pilnvarnieku. 
Viņa viedoklis pat ir nesavienojams ar partu vienlīdzības principu procesā, jo 
pašam slimniekam ir tiesība izraudzīt sev aizstāvi [..], un tādēļ tādu tiesību, 
ievērojot partu vienlīdzības principu, nevar liegt arī lietas ierosinātājam.” 266

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu, ar kuru persona ir atzīta par garā slimu. 
Viens no jautājumiem, uz ko Senātam bija nepieciešams atbildēt, bija – vai lietas 
ierosinātājam, tas ir, tam, kas lūdz atzīt personu par garā slimu, argumentējot, ka 
šī persona nespēj pārvaldīt savu mantu un rīkoties ar to vājprātības vai ārprātības 
dēļ, ir tiesības savā vietā sūtīt pie tiesas pilnvarnieku. Jautājums tika atbildēts 
apstiprinoši, atsaucoties arī uz procesuālās vienlīdzības principu.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Civilās Kasācijas departaments pamatoti atzina, ka jautājums 
par pārstāvja izvēlēšanos var tikt aplūkotas arī procesuālās vienlīdzības principa 
kontekstā. Kā jau minēts iepriekš pētījumā, procesuālās vienlīdzības princips 
pieprasa to, lai lietas izskatīšanas gaitā procesa dalībnieku tiesības ir taisnīgi 
līdzsvarotas – katram procesa dalībniekam ir adekvātas iespējas izmantot 
procesuālos līdzekļus un neviens procesa dalībnieks nav nepamatoti nostādīts 
nelabvēlīgākā situācijā kā citi procesa dalībnieki. 

Izskatāmajā lietā jautājums par procesuālo vienlīdzību radās starp divām 
personām – starp personu, kuru lūdz atzīt par garā slimu, un personu, kura lūdz 
atzīt par garā slimu. Proti, viena persona izvirza argumentus, kāpēc persona ir 
atzīstama pa garā slimu, bet otra persona izvirza argumentus, kāpēc persona nav 
atzīstama par garā slimu. Lai arī var saskatīt loģisku iemeslu, kāpēc personai, 
kuru lūdz atzīt par garā slimu, noteikti ir atzīstamas tiesības izvēlēties pārstāvi, 
nav saskatāma loģiska iemesla, kāpēc šādas tiesības liegt otrai pusei. Turklāt 
praksē, atkarībā no konkrētā gadījuma apstākļiem, tas var radīt arī acīmredzamu 
„spēku nevienlīdzību” starp procesuālajiem oponentiem. Piemēram, ja tiesības 

266 Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1937.gada 30.novembra spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 14.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1937–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 5442.–5444.lpp.
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izvēlēties pārstāvi tiktu atzītas tikai personai, kura lūdz atzīt citu personu par 
garā slimu, varētu izveidoties acīmredzama „spēku nevienlīdzība”, kad persona 
par pārstāvi izvēlas, piemēram, advokātu, bet otrai personai nav juridiskas 
zināšanas. No Satversmes tiesas prakses izriet tas, ka kvalificēta juridiskā 
palīdzība sekmē personas tiesību aizsardzību, un advokāta kvalifikācija un spēja 
sniegt kvalitatīvu juridisko palīdzību ir prezumējama.267 

Tiesības uz pārstāvi ir būtiskas procesuālās tiesības, un šādu tiesību piešķiršana 
tikai vienam procesuālajam oponentam var nostādīt otru procesuālo oponentu 
ievērojami labākā stāvoklī. Tādēļ Latvijas Senāta atziņa atbilst mūsdienu tiesību 
izpratnei un tā ir pielietojama arī mūsdienās. 

Tomēr šai atziņai ir arī zināmas robežas. Pats par sevi tas, ka vienam 
lietas dalībniekam ir tiesības izvēlēties pārstāvi tiesā, kamēr citam nav šādu 
tiesību, ne vienmēr ļauj secināt to, ka ir pārkāpts procesuālās vienlīdzības 
princips. Piemēram, kriminālprocesā šādas tiesības nav piešķirtas apsūdzības 
uzturētājam (prokuroram), bet ir cietušajam268, un šāda situācija nekādi 
nepārkāpj procesuālās vienlīdzības principu. Apsūdzību tieši un nepastarpināti 
jāuztur pašam prokuroram, un tas izriet arī no Kriminālprocesa likuma 7.panta 
pirmās daļas otrā teikuma: „apsūdzības funkciju kriminālprocesā valsts vārdā 
īsteno prokurors”. Tātad prokurors jau pēc būtības ir valsts izvēlēts pārstāvis, 
kas īsteno apsūdzību kriminālprocesā.

 42.3. Tiesību tikt uzklausītam princips
„Apsardzības lietās gan pielaižamas trešās personas [..], bet tomēr var ņemt 

dalību visas lietā ieinteresētās personas. Apsardzības lietās bieži izšķirami 
jautājumi, kuri aizskar ne tikai lietas ierosinātāja, bet arī citu personu 
intereses un liegt viņām ņemt dalību lietā, nozīmētu pārkāpt vispārējo principu  
audiatur et altera pars (pie kam, protams, kā pareizi aizrāda Tiesu palāta, 
zem „partiem” (vai pusēm) apsardzības lietās nav saprotami prasītājs un 
atbildētājs, bet gan minētā lietā ieinteresētās personas.” 269

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lūgums atcelt Tiesu palātas spriedumu Kristapa Morberga mantošanas lietā. 
Viens no kasācijas sūdzībā ietvertajiem iebildumiem bija saistīts ar Kristapa 
Morberga mantojuma masas aizgādņu un testamentārās mantinieces Latvijas 
267 Sk. Satversmes tiesas 2014.gada 7.februāra sprieduma lietā Nr.2013-04-01 19.4. un 

24.punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr.30, 11.02.2014.
268 Sk. Kriminālprocesa likuma 97.panta ceturto daļu.
269 Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1929.gada 13.decembra spriedums. Grām.: 

Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 11.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1928–1929). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 4356.–4357.lpp.
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Universitātes tiesībām piedalīties šajā lietā kā ieinteresētajām personām. 
Senāts atzina, ka jautājums par to, vai kāda persona atzīstama par ieinteresētu 
ierosinātā apsardzības lietā attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms 
kasācijas kārtībā.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departaments šajā lietā atzina, ka pastāv tāds 
princips kā audiatur et altera pars un šis princips tiktu pārkāpts, ja personām, 
kuru intereses tiktu aizskartas apsardzības lietās, netiktu dotas tiesības 
piedalīties lietā. Latvijas tiesību sistēmā tiek atzīts šāds princips. Satversmes 
tiesa ir atzinusi, ka „taisnīguma princips ietver prasības, kas nepieciešamas 
taisnīgai lietu izskatīšanas procedūrai, un viena no šādām prasībām ir audiatur et 
altera pars. Tas nozīmē, ka abām procesa pusēm ir tiesības izklāstīt savu viedokli 
attiecīgajā jautājumā, tas ir, tiesības tikt uzklausītām izskatāmajā lietā”.270 No 
procesuālā taisnīguma principa izriet personas tiesības tikt uzklausītai. Tiesības 
tikt uzklausītai nozīmē to, ka personai, kuru lēmums var skart, pirms lēmuma 
pieņemšanas ir jādod iespēja izteikt viedokli par lietu. Uzklausīšanai jānotiek 
brīdī, kad ir reālas iespējas ietekmēt lēmumus. Tiesības tikt uzklausītam 
jānodrošina arī tiesas procesā.271 Līdz ar to Latvijas Senāta atziņa atbilst 
mūsdienu tiesību izpratnei un ir pielietojama arī mūsdienās.

43. Tiesības zināt, kāda rīcība ir krimināli sodāma  
 (šobrīd – Satversmes 90.pants un 92.panta otrais teikums)

„Kasācijas sūdzības iesniedzējs norāda, ka šis policijas rīkojums nav iespiests 
„Valdības Vēstnesī” un, sakarā ar to, kamēr neesot pierādīts, ka policijas rīkojums 
par dzeloņstiepļu žoga novākšanu neesot darīts zināms, tieši viņam, [..] nevarot 
viņu saukt pie atbildības par tāda rīkojuma nepildīšanu. [..]. Jautājums ir vienīgi 
par to, vai šis policijas rīkojums ir attiecīgā kārtā darīts zināms apsūdzētam [..]. 
[..] rīkojumiem, kas skar daudzas personas, vajadzīgs būt publicētiem. Viens no 
šādiem valsts un pašvaldības iestāžu rīkojumu oficiāliem izziņojuma veidiem 
ir paredzēts Likumā par „Valdības Vēstnesi” [..] un šī likuma 2.p. nosaka, ka 
neviens nevar atrunāties ar šādā kārtā izsludinātā rīkojuma nezināšanu. Bet 
rīkojuma izziņošana plašākām masām var tikt izdarīta arī citādā kārtā un 
proti, ar apkārtrakstiem, izkarot rīkojuma tekstu publiskās vietās u.t.t. Starpība 
būs vienīgi tā, ka šajos pēdējos gadījumos atkritīs tā likumīgā prezumpcija, kas 
attiecas uz „Valdības Vēstnesī” publicētiem rīkojumiem, un proti, ka ar viņu 

270 Sk. Satversmes tiesas 2008.gada 5.novembra sprieduma lietā Nr.2008-04-01 11.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.175, 11.11.2008.

271 Sk.: Grigore-Bāra E., Kovaļevska A., Liepa L., Levits E., Mits M., Rezevska D., Rozenvalds J., 
Sniedzīte G. Satversmes 1.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. 
I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 206.–207.lpp.
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nezināšanu neviens nevar atrunāties. Turpretim, ja rīkojums ir publicēts citādā 
kārtā, tad tam, kas to apgalvo, arī jāpierāda, ka šis rīkojums ir bijis attiecīgais 
personai zināms.” 272

PAR LIETAS BŪTĪBU

Privātpersona sodīta kriminālā kārtā par to, ka nav izpildījusi policijas 
rīkojuma prasības, tas ir, nav novākusi dzeloņstiepļu žogus ielas pusē, kas iežogo 
viņas zemes gabalus. Viens no lietā aplūkojamajiem jautājumiem bija tāds, vai 
privātpersonai pienācīgā kārtā darīts zināms rīkojums, par kura neizpildi viņa 
sodīta kriminālā kārtā.

KOMENTĀRS

Mūsdienās tikai un vienīgi Krimināllikumā ir uzskaitīti noziedzīgie nodarījumi, 
par kura izdarīšanu persona var tikt saukta pie kriminālatbildības.273 Tātad nav 
iespējama tāda situācija, kad noziedzīgs nodarījums ir minēts kādā citā tiesību 
aktā. Tomēr tas nenozīmē, ka Latvijas Senāta spriedumā izteiktās atziņas 
nevarētu būt nozīmīgas mūsdienās.

Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta izskatītajā lietā rīkojums, 
par kura neievērošanu persona tika saukta pie kriminālatbildības, netika 
izsludināts, publicējot to oficiālajā izdevumā, kas tobrīd bija „Valdības Vēstnesis”. 
Tādēļ Latvijas Senāts atzina, ka nav piemērojama likumā noteiktā prezumpcija, 
ka neviens nevar aizbildināties ar to, ka nav zinājis oficiālajā izdevumā publicētos 
rīkojumus, un „ja rīkojums ir publicēts citādā kārtā, tad tam, kas to apgalvo, arī 
jāpierāda, ka šis rīkojums ir bijis attiecīgai personai zināms”.

Tāpat kā tobrīd, arī šobrīd likums paredz iespēju likumus izsludināt citādā 
kārtībā, proti, nolasot tos sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas 
nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. 
Šādā veidā izsludinātu likumu nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā, norādot, 
kādā veidā un kad likums izsludināts.274 Bez tam, tāpat kā tobrīd, arī šobrīd likums 
paredz to, ka prezumpcija „neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā 
publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu” piemērojama attiecībā 
uz oficiālajā izdevumā publicētajiem tiesību aktiem, tostarp arī likumiem.275 

Nav šaubu, ka Satversmes 92.panta otrajam teikumam atbilst arī tāda tiesību 
norma, kas ir izsludināta un pieejama citādi, nevis publicējot oficiālajā izdevumā. 
272 Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1937.gada 28.aprīļa spriedums. 

Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 16.sējums. Senāta Kriminālās kasācijas 
departamenta spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora 
Augusta Lēbera fonds, 1997, 6215.–6216.lpp.

273 Sk. Krimināllikuma 1.panta pirmo daļu.
274 Sk. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 8.panta pirmo daļu.
275 Sk. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2.panta otro daļu.
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Tomēr uz šādām tiesību normām nav piemērojama prezumpcija, ka neviens 
nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētā likuma nezināšanu. Tādēļ 
tiesību piemērotājam varētu rasties pamatots jautājums par to, vai Latvijas 
Senāta atziņa „ja rīkojums ir publicēts citādā kārtā, tad tam, kas to apgalvo, arī 
jāpierāda, ka šis rīkojums ir bijis attiecīgai personai zināms” ir pielietojama arī 
mūsdienās, attiecinot to uz citādā veidā izsludinātiem likumiem.

Likuma izsludināšanai ir informatīva nozīme – likuma izsludināšana ir 
nepieciešama, lai ikviens varētu izzināt tā saturu. Likuma izsludināšana ir 
priekšnoteikums, lai ikviens varētu zināt savas tiesības (Satversmes 90.pants).276 
Likuma izsludināšana ir nepieciešama, lai ikviens varētu zināt savas tiesības, 
un tā ir arī likuma spēkā esības priekšnoteikums. Valstij ir pienākums radīt 
mehānismu, kas nodrošina personu informētību par tiesisko regulējumu un tā 
saturu.277 Satversme paredz personas subjektīvās tiesības tikt informētai par tās 
tiesībām un arī pienākumiem. Valstij ir pienākums ne vien pieņemt normatīvos 
aktus, kas regulē personu uzvedību visdažādākajās tiesiskajās attiecībās, bet 
arī radīt tādu mehānismu, kas nodrošina personu informētību par tiesiskā 
regulējuma izmaiņām un saturu.278 

Līdz ar to, domājams, ka Latvijas Senāta atziņa ir pielietojama arī mūsdienās, 
un jautājums būtu tikai par to, kā saprast šo atziņu mūsdienās. Vienlaikus, ņemot 
vērā, ka mūsdienās likumu var izsludināt, publicējot to oficiālajā izdevumā arī 
salīdzinoši īsā laikā, likumu izsludināšana citādā kārtībā ir ārkārtējs gadījums 
un pēc tam, kad likums ir izsludināts citādā kārtībā, tas nekavējoties publicējams 
oficiālajā izdevumā, šai atziņai varētu būt gaužām maza praktiska nozīme. 
Turklāt likuma izsludināšana, nolasot to, piemēram, sabiedriskajā elektroniskajā 
plašsaziņas līdzeklī, varētu sasniegt arī krietni lielāku auditoriju nekā tad, ja 
likums tiek izsludināts ar publikāciju oficiālajā izdevumā. Tāpēc arī ar to vien 
varētu tikt izpildīts Latvijas Senāta spriedumā aprakstītais pienākums.

44. Tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu  
 (šobrīd – Satversmes 92.panta trešais teikums)

„Likums nodibina tiesu izpildītāja materiālu atbildību par nolaidībām 
sprieduma izpildīšanā. [..]. Tomēr šādi noteikumi par tiesu izpildītāja atbildību 
neizšķir jautājumu, vai valsts atbild par summām, kuras tiesu izpildītājs 
spriedumu izpildot piedzinis no parādnieka un piesavinājies vai izšķērdējis. 
Šis jautājums paceļas visos tajos gadījumos, kad ar likumu nodibināta tiesu 

276 Sk.: Danovskis E. Satversmes 69.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. 
V nodaļa. Likumdošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, 132.lpp.

277 Sk. Satversmes tiesas 2020.gada 24.septembra sprieduma lietā Nr.2019-22-01 17.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.187, 28.09.2020.

278 Sk. Satversmes tiesas 2006.gada 20.decembra sprieduma lietā Nr.2006-12-01 16.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.206, 28.12.2006.
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izpildītāja atbildība vairs nesniedz pietiekošu garantiju zaudējumu segšanai, 
un cietušie tiecās darīt valsti atbildīgu par viņas aģenta rīcību, izejot no 
tā, ka spriedumu izpildot tiesu izpildītājs izdara valsts varas funkcijas, un 
privātpersonām parasti pret savu gribu šai varai tiesu izpildītāja personā 
jāuztic sava manta. Jautājums par valsts atbildību par tiesu izpildītāja rīcību 
ar privātpersonu mantu spriedumu izpildot neatrod tiešu atbildi nedz likumā, 
nedz tiesu praksē. Tādēļ jautājuma atrisināšanai jāpiegriežas apcerējumiem 
par to, vai un kādā mērā valsts vispār atbild par amatpersonu darbības aktiem, 
kuri izdarīti šīm amatpersonām rīkojoties kā valsts varas orgāniem un kuru 
sekas – zaudējumu iestāšanos – privātpersonas nebija spējīgas nedz aizkavēt 
nedz novērst. [..]. Tiesu izpildītāja uzdevums ir vispārības interesēs piespiedu 
kārtā valsts vārdā izpildīt tiesu spriedumus prasības lietās vai apsardzības 
lietās apsargāt mantu, par kuru pagaidām nav likumiski leģitimēta rīkotāja. 
Abos gadījumos privātas personas ir piespiestas uz likuma pamata tiesu 
izpildītājam nodot un uzticēt vai nu savu vai svešu mantu. Ar viņam nodoto 
un uzticēto mantu tiesu izpildītājam jārīkojas likumos paredzētā kārtībā kā 
valsts orgānam un valsts ierēdnim, Ja nu valsts, bez šaubām, atbild par mantu, 
kuru tā saņem uz līgumu pamata, kurus labprātīgi pēc savas vēlēšanās ar 
valsti tās leģitimēto pārstāvju personā slēdz privātpersonas, tad vēl vairāk 
valstij jāatbild par tādas mantas drošību resp. neaizskaramību [..], kuru valsts 
orgāna vai amatpersonas rīcībā un pārzināšanā pārgājusi bez un pat pretēji 
privātpersonas gribai un kura pazudusi valsts orgāna vai amatpersonas 
vainas dēļ, t.i. sakarā ar viņu nelikumīgo rīcību, darbību vai darbiem. Šajā ziņā 
valsts atbildība ir kategoriska, jo vainīgo amatpersonu priekšniecība nevar 
valstij noņemt atbildību ar to, ka uzrāda pierādījumus par pienācīgas rūpības 
ieturēšanu amatpersonu izvēlē un uzraudzībā par tām.” 279

PAR LIETAS BŪTĪBU

Lietā aplūkojamais jautājums bija tāds, vai valsts atbild par summām, kuras 
tiesu izpildītājs piedzinis no parādnieka un piesavinājies.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotā Sapulce aplūkojusi jautājumu par valsts atbildību, 
tas ir, pienākumu atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, izpildot valsts varas 
funkcijas. Tas būtībā ir revolucionārs spriedums, jo tiesas ceļā, atsaucoties 
uz Krievijas impērijas Senāta praksi, tika ieviesta valsts atbildība gadījumos, 
kad valsts varas pārstāvis – tiesu izpildītājs – izšķērdējis vai piesavinājies tam 
uzticēto mantu.

Vēsturiski valsts atbildība ir visjaunākais juridiskās atbildības veids. Sākotnēji 
279  Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1932.gada 12.februāra spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 233.–234.lpp.
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valsts atbildības ideja tika noraidīta, uzskatot, ka ikkatra rīcība, kas novirzījās 
no likuma, bija paša valsts varas pārstāvja personīgā darbība. Šāda izpratne 
sākotnēji pastāvēja, piemēram, Francijā un Krievijas impērijā. Tā atspoguļoja 
savulaik valdošo uzskatu, ka monarhs atrodas virs likuma un nevar kļūdīties, un 
šajā sakarā slavens ir Luija XIV teiciens „Es esmu valsts” (l’etat c’est moi). Vēlāk 
valsts atbildība tika ieviesta tiesu prakses ceļā, piemēram, Francijā un Krievijas 
impērijā (izšķērdēšanas un piesavināšanas gadījumos), vai arī likumdošanas 
ceļā, kā tas bija Vācijā. Pirmskara Latvijā, izņemot mantas piesavināšanās vai 
izšķērdēšanas gadījumus, valsts atbildība nepastāvēja, lai arī tā laika literatūrā 
tika daudz diskutēts par nepieciešamību ieviest valsts atbildību par valsts varas 
pārstāvju rīcību.280

Pirmskara Latvijā valsts atbildības izpratne balstījās uz to pašu izpratni, kāda 
pastāvēja Krievijas impērijā – vienīgā joma, kurā valsts atbildēja par dienesta 
personu nodarītiem zaudējumiem, bija mantas izšķērdēšana un piesavināšanās. 
Mūsdienās valsts atbildība ir atsevišķs juridiskās atbildības veids, kura ietvaros 
valsts uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri radušies, īstenojot valsts 
varas funkcijas – rīkojoties publisko tiesību jomā. Valsts ir juridiska fikcija, kas 
rīkojas ar dažādu institūciju un personu starpniecību, kuru rīcība ir uzskatāma 
par pašas valsts rīcību. Lai valstij iestātos atbildība par nepamatotu tiesību 
aizskārumu un tā rezultātā radītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, 
jākonstatē, ka konkrētās personas vai institūcijas rīcība ir pierēķināma valstij. 
Latvijā šāda valsts atbildības izpratne pastāv jau tajos gadījumos, kad zaudējumi 
un nemantiskais kaitējums nodarīts administratīvajā procesā, kriminālprocesā 
un administratīvo pārkāpumu procesā, tātad saistībā ar izpildvaras nodarītu 
nepamatotu tiesību aizskārumu, un tiesību doktrīnā pamatoti norādīts, ka šāds 
pats modelis būtu izmantojams arī attiecībā uz valsts atbildību par likumiem un 
likuma normām.281

Latvijas Senāta spriedums un tajā izteiktās atziņas izmantojamas, pētot valsts 
atbildības idejas attīstību, bet mūsdienās šim spriedumam ir maza praktiska 
nozīme, jo likumā noteikts, ka „zvērināta tiesu izpildītāja un zvērināta tiesu 
izpildītāja palīga profesionālo darbību saistītais iespējamais zaudējuma risks ir 
obligāti apdrošināms”.282

280 Sk.: Priekulis J. Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2021, 333.–335.lpp., un Priekulis J. Law on State liability: Latvian and Estonian 
perspective. 5th International Conference of PhD Students and Young Researchers How 
deep is Your law? Brexit. Technologies. Modern Conflicts Conference Papers 27–28 April 
2017. Vilnius University, Faculty of Law Vilnius, Lithuania.

281 Sk.: Priekulis J. Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 
2021, 330., 340.lpp.

282 Sk. Zvērinātu tiesu izpildītāju likuma 33.panta pirmo daļu.
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45. Tiesības uz reliģiskās pārliecības brīvību  
 (šobrīd – Satversmes 99.panta pirmais teikums)

„Pienākumu liecināt zem zvēresta lieciniekam uzliek likums un par šā 
pienākuma nepildīšanu bez ievērojamiem iemesliem arī runā Sodu lik.  
198.pants. Iemesli atteikties no šā pienākuma pildīšanas norādīti Kriminālproc.  
lik. 116.pantā. Citus iemeslus attiecībā uz liecinieka atteikšanos no liecības 
došanas zem zvēresta likums neparedz. Kriminālprocesa likumi neparedz, ka tiesa 
[..] varētu atsvabināt liecinieku no zvēresta, saskatot konkrētos lietas apstākļos 
arī citus, ārpus augšminētiem, ievērību pelnošus iemeslus šādai rīcībai. Likumā 
nav arī nekādu norādījumu uz to, ka katra atsevišķa pilsoņa personīgie ieskati 
un pārliecība reliģijas, filozofijas vai citos jautājumos varētu uzskatīt par ievērību 
pelnošu iemeslu atteikties pildīt tam ar likumu uzliktos pienākumus liecināt tiesā 
vispār vai dot liecību bez [..] zvēresta, kuram nav reliģiska rakstura un kurš pēc 
tā būtības ir tikai svinīgs, tiesai dots solījums liecināt patiesību, apzinoties, ka par 
nepatiesu liecību draud likumā paredzētās sekas. Šis zvērests, solījums, tiek dots, 
nepiesaucot nekādas pāri cilvēkiem stāvošas varas vai spēkus, par kādu zvērestu 
runā reliģijas. Uz šādu Latvijas tiesās ar likumu ievestu zvēresta nozīmi norādījusi 
arī apgabaltiesa savā spriedumā, uzsverot, ka tam ir tikai svinīga solījuma 
raksturs, un atrodot, ka apsūdzētais bez ievērojama iemesla atteicies pildīt savu 
liecinieka pienākumu. [..] Ir gan pareizs kasācijas sūdzības norādījums, ka arī mūsu 
Latvijas likumdošana [..] aizsargā pilsoņu reliģiskās jūtas, bet šim norādījumam 
nav nekādas sakarības ar apsūdzības priekšmetu”.283

„Pēc apsūdzētā ieskata, atteikšanās no zvēresta tiesā neesot pielīdzināma 
atteikšanai pildīt liecinieka pienākumus, jo liecību viņš varējis nodot arī bez 
zvēresta. Reliģiskai pārliecībai, pēc apsūdzētā domām, visās vietās piešķirama 
priekšrocība, un rīkojoties pēc tādas pārliecības, viņš arī neesot izdarījis sodāmu 
nodarījumu. [..]. [..] pienākumu liecināt tiesā zem zvēresta lieciniekam uzliek 
likums un sodus par šāda pienākuma nepildīšanu bez ievērojamiem iemesliem 
arī paredz Sodu likums. Iemesli atteikties no augšminētā pienākuma pildīšanas 
paredzēti pašā likumā [..], un nekādus citus iemeslus atteikties no liecināšanas tiesā 
zem zvēresta likums neparedz [..]. Likumā nav norādījumu, ka personas subjektīvie 
ieskati un pārliecība reliģijas, filosofijas vai citādos jautājumos varētu tikt atzīti 
par ievērību pelnošu iemeslu atsvabināt liecinieku no liecinieka pienākumiem. 
Sprieduma apsvērumos tiesa, bez tam, pareizi norādījusi, ka zvēresta apsolījumam 
tiesā nav reliģiska zvēresta rakstura un ka šāds zvērests pēc tā būtības ir vienīgi 
svinīgs liecinieka solījums izteikt tiesā patiesību un atgādinājums, ka par nepatiesu 
liecību viņam draud sods pēc Sodu likuma.” 284

283 Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1934.gada 15.augusta spriedums. 
Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 15.sējums. Senāta Kriminālās kasācijas 
departamenta spriedumi (1919–1935). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora 
Augusta Lēbera fonds, 1997, 5872.–5873.lpp.

284 Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1937.gada 17.aprīļa spriedums. 
Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 16.sējums. Senāta Kriminālās kasācijas 
departamenta spriedumi (1936–1940). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora 
Augusta Lēbera fonds, 1997, 6209.–6210.lpp.
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PAR LIETU BŪTĪBU

Abās lietās privātpersona atzīta par liecinieku, tomēr atteikusies sniegt liecību 
tiesā, pamatojoties uz to, ka viņas reliģiskie uzskati neļauj zvērēt. Par atteikšanos 
pildīt liecinieka pienākumus – sniegt liecību – privātpersona sodīta kriminālā 
kārtā. Abās lietās aplūkojamais jautājums bija tāds, vai privātpersona, kura 
pieaicināta tiesā par liecinieku, var atteikties sniegt liecību, pamatojoties uz savu 
reliģisko pārliecību.

KOMENTĀRS

Spēkā esošajos normatīvajos aktos tur, kur ir noteikts pienākums zvērēt, 
tiek dota izvēle arī svinīgi solīt – attiecīgi dot zvērestu vai svinīgu solījumu.285 
Vienlaikus ir atrodami arī tādi normatīvie akti, kuros ir noteikts tikai un vienīgi 
pienākums dot zvērestu – zvērēt.286 Šajos gadījumos nozīmīgas ir Latvijas 
Senāta spriedumā izteiktās atziņas par to, ka šis „zvērests, solījums, tiek dots, 
nepiesaucot nekādas pāri cilvēkiem stāvošas varas vai spēkus, par kādu zvērestu 
runā reliģijas. Uz šādu Latvijas tiesās ar likumu ievestu zvēresta nozīmi norādījusi 
arī apgabaltiesa savā spriedumā, uzsverot, ka tam ir tikai svinīga solījuma 
raksturs”. Attiecīgi, ka tam nav nekādas saistības ar noteiktu reliģiju un atbalsta 
izteikšanu kādai noteiktai reliģijai. Tas ir juridiski nozīmīgs apstāklis Satversmes 
99.panta pirmajā teikumā reliģiskās pārliecības brīvības kontekstā, jo gadījumā, 
ja zvērestam būtu reliģiska nozīme, tiktu pārkāpta reliģiskās pārliecības 
brīvība. Piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesa par reliģiskās pārliecības brīvībai 
neatbilstošu ir atzinusi situāciju, kad ir nepieciešams zvērēt pie evaņģēlija, lai 
iegūtu parlamenta deputāta mandātu. Proti, lai iegūtu parlamenta deputāta 
mandātu, nepieciešams paust atbalstu vienai noteiktai reliģijai – kristietībai.287 
Tādēļ spēkā esošos normatīvos aktus, kuros ir norādes par zvērestu (zvēresta 
došanu), var interpretēt, izmantojot Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas 
departamenta atziņas, jo tās atbilst mūsdienu tiesībām un tādējādi ir pilnībā 
pielietojamas.

285 Sk. Satversmes 18.pantu, likuma „Par tiesu varu” 68.panta pirmo daļu, Satversmes tiesas 
likuma 5.panta pirmo daļu, Tiesībsarga likuma 6.pantu, Prokuratūras likuma 60.panta 
pirmo daļu, Valsts kontroles likuma 26.panta otro daļu.

286 Sk. Administratīvā procesa likuma 161.panta trešo un ceturto daļu un 224.pantu, Militārā 
dienesta likuma 4.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 5.pantu, 
Valsts robežsardzes likuma 11.pantu, Latvijas Republikas Advokatūras likuma 46.pantu, 
Notariāta likuma 14.pantu, Valsts drošības iestāžu likuma 17.panta trešo daļu un Revīzijas 
pakalpojumu likuma 16.pantu.

287 Sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1999.gada 18.februāra sprieduma lietā Nr.24645/94 
„Buscarini and Others v. San Marino” 39.punktu.
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46. Baznīcas atdalītība no valsts 
 (šobrīd – Satversmes 99.panta otrais teikums)

„No Latvijas valsts, kā demokrātiskas republikas, satversmes nepārprotami 
izriet pamatdoma, ka valstī nav tā saucamās „valdošās” baznīcas, kuras 
stāvoklis valstī savienots ar zināmām prerogatīvām ne tikai reliģioza kulta, 
bet arī tiesību ziņā, bet ka visu kristīgo baznīcu reliģiozie kulti uzlūkojami kā 
līdzvērtīgi un neviena kristīgās baznīcas konfesija neieņem tiesiskā ziņā izcilus 
stāvokli.” 288

PAR LIETAS BŪTĪBU

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce pēc Izglītības ministrijas iesnieguma risināja 
jautājumu par bij. Krievijas baznīcas likuma 440.panta spēkā esamību, kas deva 
tiesības evaņģēliski-luteriskai baznīcai īstenot bērna reliģiozi konfesionālo 
audzināšanu.

Latvijas Senāta Apvienotā sapulce konstatēja, ka attiecīgā norma ir spēkā un 
evaņģēliski-luteriskai baznīcai ir tiesības pārraudzīt reliģijas mācības pasniegšanu 
skolās šīs konfesijas piederīgiem un jaunatnes reliģisko audzināšanu. Ar citiem 
likumiem līdzīgas tiesības bija piešķirtas arī Romas-katoliskai un pareizticīgo 
austrum-katoliskai baznīcai.

KOMENTĀRS

Lai arī Satversmes otrā daļa par pilsoņa tiesībām un pienākumiem Latvijas 
Satversmes sapulcē netika pieņemta, daudzas personu pamattiesību normas tika 
nodrošinātas ar atsevišķiem likumiem vai akceptētas kā tiesību pamatprincipi. 
Šajā gadījumā Latvijas Senāta Apvienotā sapulce faktiski piemērojusi kā tiesību 
principu Satversmes otrajā daļā ietverto normu, ka „baznīca ir šķirta no valsts. 
Valsts baznīca nepastāv.”289

Pēc Satversmes VIII nodaļas pieņemšanas Satversmes 99.panta otrais 
teikums paredz, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Valsts attiecību ar reliģiskajām 
organizācijām ietvaru nosaka Reliģisko organizāciju likums. Latvijā tiek īstenots 
mērens atdalītības modelis valsts attiecībās ar reliģiskajām organizācijām.290

288  Senāta Apvienotās sapulces 1923.gada 16.marta spriedums. Grām.: Latvijas Senāta 
spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: Latvijas 
Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 27.–28.lpp.

289  Sk.: Balodis R. Satversmes 99.pants. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. 
VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 330.lpp.

290  Sk. turpat, 338.lpp.
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47. Tiesības uz vārda brīvību  
 (šobrīd – Satversmes 100. pants)

„Iekšlietu ministrs pieteiktā periodiskā izdevuma pretlikumīgās darbības 
propogandu un veicināšanu saskata ne izdevuma programmā, bet atvasina 
to vienīgi no izdevuma nosaukuma, kas ir nepareizi, jo izdevuma nosaukums 
pats par sevi vēl nevar atspoguļot izdevuma saturu. Piegriežoties pieteiktā 
izdevuma nosaukumam „Nacionālrevolūcionārs”, ir jāatzīst, ka šis 
nosaukums pats par sevi vēl norāda uz to, ka izdevums sekmēs pastāvošās 
valsts iekārtas graušanu varas darbiem un nevis tās pārgrozījumu Latvijas 
Republikas Satversmē paredzētā legālā ceļā. Tā kā Iekšlietu ministrijas 
noraidīšanas lēmums pamatojas vienīgi uz šo nosaukumu, no kura tomēr vēl 
neizriet, ka žurnāls propogandēs pastāvošās valsts iekārtas graušanu varas 
līdzekļiem, tad viņas lēmums par paziņojuma neizsniegšanu [..] mēnešraksta 
„Nacionālrevolūcionārs” izdošanai nevar palikt spēkā un ir atceļams.” 291

PAR LIETAS BŪTĪBU

Biedrība iesniegusi pieteikumu izdot žurnālu ar nosaukumu 
„Nacionālrevolūcionārs”. Pieteikums noraidīts, uzskatot par neiespējamu izdot 
žurnālu ar šādu nosaukumu tāpēc, ka „vārds „revolūcija” nozīmējot pastāvošās 
iekārtas pārgrozījumu ar varas darbiem, bet vārds „revolūcionārs” – šās rīcības 
piekritēju, dumpinieku, un tā kā par pastāvošās iekārtas grozīšanu ar varas 
darbiem mūsu likumos paredzēts bargs sods, noraidāma arī periodiskas preses 
izdevuma reģistrēšana ar nosaukumu – „Nacionālrevolūcionārs””.292 Tādējādi lietā 
aplūkojamais jautājums bija tāds, vai iekšlietu ministrs pamatoti atteicies dot atļauju 
izdot žurnālu ar attiecīgu nosaukumu. Senāts atcēla iekšlietu ministra lēmumu.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Administratīvais departaments atzina to, ka žurnāla nosaukums 
pats par sevi vien vēl nenozīmē iespējamā žurnāla saturu. Tā ir svarīga atziņa 
Satversmes 100.pantā garantētās preses brīvības293 kontekstā, tā atbilst mūsdienu 
tiesību izpratnei un ir pilnībā pielietojama arī mūsdienās, izlemjot jautājumu par 
preses brīvības ierobežošanu. Tiesības uz vārda brīvību, tostarp preses brīvība, 
nav absolūta, un to var ierobežot, lai aizsargātu sabiedrības intereses, piemēram, 

291 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1932.gada 26.septembra spriedums.  
Grām.: Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 4.sējums. Senāta Administratīvā 
departamenta spriedumi (1931–1935). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa,  
Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 1409.–1410.lpp.

292 Turpat.
293 Par to, ka Satversmes 100.pantā ir garantēta arī preses brīvība, sk. Satversmes tiesas 

2003.gada 29.oktobra sprieduma lietā Nr.2003-05-01 21.punktu. Latvijas Vēstnesis, 
Nr.152, 30.10.2003.
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nacionālo drošību un teritoriālo integritāti.294 Latvijas Senāta spriedumā izteiktā 
atziņa var būt nozīmīga gan lemšanā par masu informācijas līdzekļa (piem., 
avīzes, žurnāla un citu periodisko izdevumu) reģistrāciju, gan lemšanā par masu 
informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu.295 

48. Tiesības uz īpašumu  
 (šobrīd – Satversmes 105.pants)

„Nevar iegūt īpašuma tiesības uz noziedzīgā ceļā īpašniekam atņemto 
mantu. Tāda manta pie paša nozieguma atklāšanas resp. mantas atrašanas ir 
neatliekami tūliņ atdodama īpašniekam, neskatoties uz to, kura rokās manta 
atradusies atņemšanas brīdī – pie paša noziedzinieka resp. tā dalībnieka vai 
pie trešās personas, kura noziegumā nav nekādu dalību ņēmusi. Tas ir viscaur 
un vispāri atzīts un pieņemts tiesisks princips.” 296

PAR LIETAS BŪTĪBU

Pircējam pārdots zirgs, kuru vēlāk ir atņēmusi Rīgas policijas valde aiz tā iemesla, 
ka pārdotais zirgs ir ticis tā īstajam īpašniekam noziedzīgā kārtā nolaupīts. Pircējs 
kā labticīgs ieguvējs ir cēlis prasību pret pārdevēju par to, ka pārdevējs savu tiesību 
trūkuma dēļ nav izpildījis no līguma izrietošo pienākumu pret pircēju, tas ir, nav 
nodevis pārdoto zirgu pircēja netraucētā valdījumā. No sprieduma kopumā var 
secināt, ka pircējs vēlējies atgūt tam atņemto zirgu, kurš īpašniekam ticis nolaupīts.

KOMENTĀRS

Jautājums par to, kā noziedzīgi iegūtas mantas kontekstā līdzsvarot labticīga 
ieguvēja intereses ar tā īpašnieka interesēm, kuram noziedzīgā ceļā atņemta 
manta, ir viens no aktuālajiem jautājumiem arī mūsdienās. Par šo jautājumu ir 
izteikusies arī Satversmes tiesa, kura par atbilstošu Satversmei ir atzinusi tādu 
likuma regulējumu, kas paredz pie trešās personas atrastas noziedzīgi iegūtas 
mantas atdošanu pēc piederības īpašniekam vai likumīgajam valdītājam.297 
Satversmes tiesa ir paskaidrojusi, ka „izņēmums no labticīga ieguvēja aizsardzības 
principa ir pieļaujams, ja tiesisko attiecību pamatā ir noziedzīgs nodarījums. 

294 White R., Ovey C., Jacobs F. The European Convention on Human Rights. Fifth edition. 
Oxford: Oxford University Press, 2010, p.428.

295 Sk. likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 12.pantu un Senāta 
Administratīvo lietu departamenta 2020.gada 13. marta spriedumu lietā Nr.SKA-90/2020.

296 Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1921.gada 15.jūnija spriedums. Grām.: 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940). 6.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi (1919–1922). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta 
Lēbera fonds, 1997, 2296.–2299.lpp.

297 Satversmes tiesas 2017.gada 8.marta spriedums lietā Nr.2016-07-01. Latvijas Vēstnesis, 
Nr.52, 10.03.2017.
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[..] kriminālprocesa mērķu un uzdevumu sasniegšanai un cietušā tiesību 
aizsardzībai demokrātiskā tiesiskā valstī ir pieļaujams izņēmums no labticīga 
ieguvēja aizsardzības principa”.298 Tādējādi Latvijas Senāta Civilās kasācijas 
departamenta spriedumā izteiktās atziņas ir pielietojamas arī mūsdienās.

49. Tiesības uz veiktajam darbam atbilstošu samaksu  
 (šobrīd – Satversmes 107.pants)

„Nav racionāla pamata pieņemt, ka 1925.g. noteikumi domājuši izslēgt 
juriskonsultu no atlīdzības saņemšanas tajos gadījumos, kad parādnieks 
labprātīgi samaksā resoram visas piespriestās summas, bez īpašas piedzīšanas 
procedūras. Tādu gadījumu būs ievērojami daudz, jo normāli ir prezumējams, 
ka pēc strīdus izšķiršanas tiesā, pilsoņi labprātīgi izpilda tiesas spriedumu, no 
kādas prezumpcijas izriet arī pats likums, noteicot spaidu līdzekļu pielietošanu 
tikai pēc zināma termiņa ieturēšanas labprātīgai sprieduma izpildīšanai. [..] 
nav nekāda pamata neatzīt, ka zem „piedzītiem lietas vešanas izdevumiem” 
1925.g. noteikumi saprot arī tos „lietas vešanas izdevumus”, kas resoram 
ienākuši pie labprātīgas parāda kārtošanas. Nostāties uz pretēju viedokli 
nozīmētu pielaist domu, ka likumdevējs 1925.g. noteikumos vispār nav nopietni 
domājis par kādu atlīdzību juriskonsultam par uzstāšanos tiesā, jo sprieduma 
labprātīga izpildīšana vienmēr ir prezumējama, bet „piedzīšanas” iniciatīvu 
resors katrā laikā var izņemt juriskonsultam no rokām, tā kā juriskonsults pie 
„piedzītiem” lietas vešanas izdevumiem [..] nekad nevarētu tikt. Šāds uzskats 
tomēr nav pieņemams, jo tas runātu pretim tiesiskam principam par padarītā 
darba vērtīgumu un tā nepieciešamu apmaksu ar pretekvivalentu, vienalga, 
pēc kādām normām šo principu apspriestu, jo nerunājot jau par civillikumu 
tendenci neatstāt bez atlīdzības pastrādātu darbu, arī speciālie noteikumi par 
valsts darbinieku atalgojumu nebūt neizvairās precizēt un atsevišķi apmaksāt 
īpašu darba padarījumus.” 299

PAR LIETAS BŪTĪBU

Valsts iestāžu juriskonsultiem izmaksāta atlīdzība, kuru veido lietas vešanas 
izdevumi. Valsts kontrole pieprasījusi atmaksāt saņemto atlīdzību, jo tā izmaksāta 
nepamatoti. Viens no lietā aplūkojamajiem jautājumiem bija tāds, vai valsts iestāžu 
juriskonsultiem ir pamatoti izmaksāta atlīdzība gadījumos, kad valsts iestāde aptur 
lietas iztiesāšanu tiesā vai kad aptur parāda piedzīšanu. Izvērtējot šo jautājumu 
pēc Ministru kabineta 1933.gada noteikumiem, Senāts secināja, ka juriskonsultiem 
nepienākas atlīdzība gadījumos, kad valsts iestāde aptur lietas iztiesāšanu tiesā 

298 Turpat, 25.2.punkts.
299 Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1935.gada 14.marta spriedums. Grām.: Latvijas 

Senāta spriedumi (1918–1940). 1.sējums. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi. Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 280.–284.lpp.
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vai kad norēķināšanās par parādu nav notikusi vai ir notikusi, bet ne skaidrā 
naudā. Savukārt izvērtējot attiecīgo jautājumu pēc Ministru kabineta 1925.gada 
noteikumiem, Senāts atzina, ka juriskonsultiem nepienākas atlīdzība, kad valsts 
iestāde aptur lietas iztiesāšanu tiesā, bet parāda piedzīšanas apturēšana pati par 
sevi nenozīmē to, ka juriskonsultam nav izmaksājama atlīdzība. Juriskonsultam 
ir izmaksājama atlīdzība pat tad, ja parāds nav nokārtots skaidrā naudā, bet ar 
materiālu vai citu vērtību nodošanu iestādei.

KOMENTĀRS

Latvijas Senāta Apvienotā Sapulce šajā lietā atzina, ka pastāv „tiesisks princips 
par padarītā darba vērtīgumu un tā nepieciešamu apmaksu ar pretekvivalentu”. 
Pamatojoties uz šo atziņu, tika atzīts, ka par padarīto darbu valsts iestāžu 
juriskonsultiem pienākas atlīdzība, kuru veido lietas vešanas izdevumi. 

Šī atziņa būtībā atspoguļo Satversmes 107.pantā minēto, ka „ikvienam 
darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu”. Atbilstoši 
Satversmes tiesas praksei darbs ir neatņemams cilvēciskās pašcieņas un 
apliecināšanas avots demokrātiskā sabiedrībā, kas balstās uz tirgus ekonomikas 
pamatprincipiem. Ieguldot savas zināšanas, kompetenci un spējas darbā, persona 
gūst iespēju pilnvērtīgi dzīvot un gūst savu fizioloģisko, sociālo un kultūras 
vajadzību apmierināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus.300 Satversmes 107.
pantā  garantētās pamattiesības attiecināmas uz ikvienu personu, kura strādā 
algotu darbu. Tomēr Satversmes 107.pants neuzliek valstij pienākumu nodrošināt 
darbinieka vēlmēm atbilstošu darba samaksu. Darba samaksai jābūt samērīgai 
ar amata atbildību un noslodzi, neatkarības prasībām, no amata izrietošajiem 
ierobežojumiem, kā arī amata rangu konstitucionāli tiesiskajā iekārtā.301

Līdz ar to Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces atziņa ir pilnībā izmantojama 
arī mūsdienās un tā ir atspoguļota Satversmes 107.pantā. Tomēr var būt arī tādi 
gadījumi, kad par padarīto darbu netiek saņemta nekāda atlīdzība, piemēram, 
darbs var būt arī sods, par kuru netiek maksāta atlīdzība (piespiedu darbs302), vai 
pati persona var brīvprātīgi piekrist veikt tādu darbu, par kuru netiek maksāta 
atlīdzība (piem., brīvprātīgais darbs303). Šāda situācija nekādā mērā nepārkāpj 
Satversmes 107.pantā garantētās pamattiesības.

300 Sk. Satversmes tiesas 2011.gada 9.jūnija sprieduma lietā Nr.2010-67-01 11.1.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.91, 10.06.2011.

301 Sk. Satversmes tiesas 2013.gada 27.jūnija sprieduma lietā Nr.2012-22-0103 13.1.punktu. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.123, 28.06.2013.

302 Sk. Krimināllikuma 40.pantu.
303  Sk. Brīvprātīgā darba likuma 2.panta pirmo daļu.
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IZMANTOTO LATVIJAS SENĀTA 
SPRIEDUMU SARAKSTS

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1922.gada 26.maija spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1923.gada 16.marta spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1923.gada 8.jūnija spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1925.gada 6.februāra spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1926.gada 12.marta spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces 1926.gada 14.aprīļa spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1927.gada 25.februāra spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1928.gada 9.marta spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1928.gada 18.maija spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1929.gada 15.marta spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās Sapulces 1930.gada 12.aprīļa spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1932.gada 12.februāra spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1935.gada 14.marta spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1935.gada 30.oktobra spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1935.gada 18.decembra spriedums

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1938.gada 10.maija spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1920.gada 21.oktobra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1921.gada 26.janvāra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1922.gada 11.janvāra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1922.gada 22.marta spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1923.gada 23.oktobra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1925.gada 25.februāra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 23.marta spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 18.maija spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 14.decembra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1928.gada 24.septembra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1929.gada 20.novembra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1931.gada 19.janvāra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1931.gada 16.februāra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1932.gada 15.augusta spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1932.gada 26.septembra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1936.gada 27.janvāra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1936.gada 27.oktobra spriedums

Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1936.gada 23.novembra spriedums
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Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1921.gada 15.jūnija spriedums

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1925.gada 3.septembra spriedums

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1926.gada 15.jūnija spriedums

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1926.gada 25.novembra spriedums

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1929.gada 25.oktobra spriedums

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1929.gada 13.decembra spriedums

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1933.gada 27.septembra spriedums

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1935.gada 24.maija spriedums

Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta 1937.gada 30.novembra spriedums

Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1934.gada 15.augusta spriedums

Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1936.gada 19.decembra spriedums

Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1937.gada 17.aprīļa spriedums

Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1937.gada 28.aprīļa spriedums

Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta 1937.gada 18.decembra spriedums

Trimdas senatoru 1948.gada 13.marta atzinums
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IEVADS

Ikdienā sekojot Senāta nolēmumos paustajām atziņām un atlasot Augstākās 
tiesas Judikatūras nolēmumu arhīvā īpaši izceļamos Senāta trīs departamentu 
nolēmumus, Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa domā par to nozīmīgumu 
tiesību piemērotājam. 

Gatavojoties Satversmes simtgadei, visu trīs departamentu nolēmumi tika 
vēlreiz pārskatīti, īpaši pievēršot uzmanību Satversmes normu piemērošanai un 
interpretācijai.

Jāsaka gan, ka Satversmes normas ir ieguvušas detalizētu regulējumu 
likumu, Ministru kabineta un pašvaldību tiesību normatīvajos aktos. Tāpēc tikai 
atsevišķos gadījumos tiesas pievēršas pamatregulējuma izvērstai analīzei un tā 
piemērošanas nepieciešamības izvērtējumam.     

Katrs Senāta nolēmums ir kā stāsts. Tajā varam izlasīt ne tikai konkrētās lietas 
notikumus. Pāršķirstot nolēmumus, varam uzzināt tā laika skatījumu uz tiesību 
piemērošanu, varam atmiņās pārskatīt būtiskus vēsturiskus notikumus. Tāpēc 
šim krājumam arī ir duāla nozīme. 

No vienas puses, tajā ietverto Senāta departamenta atziņu mērķis bija 
ļaut pārskatīt senatoru tiesībdomas. Tiesa runā caur spriedumiem, tādējādi 
arī senatoru domas ieskanas nolēmumu punktos, kā arī tiek īpaši izceltas 
nolēmumiem pievienotajās tēzēs. 

No otras puses, tiesu lietas stāsta par reāliem notikumiem, bieži par sabiedrībai 
nozīmīgu notikumu tiesiskām sekām. Šajā krājumā atklātā tiesas argumentācija 
un izceltie secinājumi dod ieskatu gadījumos, kad tiesnešiem bija jāpilda viens 
no to pamatuzdevumiem – jāatrod taisnīgs risinājums, nepastāvot detalizētam 
normatīvajam regulējumam. Faktiski tiesa šādos brīžos rīkojas kā atbildīgs valsts 
varas atzars, kas nodrošina tiesiskumu arī līdz šim normatīvajā regulējumā 
netipizētās situācijās. Senāta nolēmumi atklāj, ka nepieciešamības gadījumā 
piemērot tieši var arī Satversmes normas vai no tām izrietošos tiesību principus. 

Lai arī tiesu atziņu piemērošanai jāvadās no nolēmumu teksta, kopējam 
iespaidam un vieglākai uztveramībai šajā krājumā izmantotas arī jau nolēmumu 
arhivēšanas procesā izdalītās atziņas, kuras pārveidotas tēzēs. Papildus tam arī 
speciāli veidotas jaunas kopsavilkuma atziņas, attiecīgos nolēmumu punktus 
norādot atziņas tekstā vai beigās. Iespēju robežās saglabāts nolēmumu teksts 
nemainīgā veidā, tomēr šajā krājumā publicētie izvilkumi nekādā gadījumā 
nebūtu jāuztver kā tieši un pilnīgi nolēmumu citāti. Lai lasītājam būtu vieglāk 
saskatīt būtiski pārveidoto vai izlaisto tekstu fragmentus, izmantotas norādes 
kvadrātiekavās.  

Īpaši atzīmējami Senāta nolēmumos norādītie avoti, kas izmantoti 
argumentācijā. Interesanti bija salīdzināt, kas un kā mainījies gadu laikā. Šī 
krājuma mērķis nebija īpaši atklāt un analizēt, cik un kādos gadījumos Senāta 
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nolēmumos izmantota Satversmes tiesas dotā Satversmes interpretācija vai 
izmantoti Satversmes normu komentāri, jo tas jau būtu tiesībzinātnes uzdevums. 
Tomēr jāatzīmē, ka Senāta nolēmumos Satversmes tiesas atziņas izdzīvo papildu 
piemērošanu, tās nereti veido argumentācijas kodolu, tāpēc Senāta nolēmuma 
argumentācija bez šo atziņu atkārtošanas nav pilnīga. 

Līdzīgu secinājumu var izdarīt arī attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas atziņām par Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
interpretāciju. Eiropas Cilvēktiesību tiesas secinājumi ieplūst Senāta 
argumentācijā un nereti nav nodalāmi no paša Senāta secinātā. 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta vēl tikai gaida savas lomas 
nostiprināšanos Senāta nolēmumos. Šajā gadījumā sagaidāms, ka mēs redzēsim 
atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanai nepieciešamajai 
metodei veiktu analīzi un tās ietekmes jomas ikreizēju izdalīšanu un pārbaudi.  

Analizējot un pārskatot nolēmumus vēlreiz un vēlreiz, var konstatēt, ka 
ir tiesas secinājumi, kuru atkalizmantošana vienmēr notiek, pievienojot 
norādi uz sākotnējo avotu, bet ir arī tādas atziņas, kas ieguvušas aksiomai 
pielīdzināmu skaidrību. Šādas judikatūras atziņas neprasa lietas faktisko 
apstākļu salīdzinājumu. Drīzāk to plašā pielietošana ļauj atzīt, ka savulaik tik ļoti 
pieprasīto detalizēto regulējumu iespējams aizstāt ar tiesību sistēmā kopumā 
atbilstošu risinājumu, ko katrā individuālā gadījumā nodrošina tiesas. 

Domājot par nākotni un Senāta nolēmuma un tajā pausto atziņu un izdarīto 
secinājumu lomas nostiprināšanos tiesību avotu hierarhiskajā struktūrā, 
saskatāma nepieciešamība Senāta nolēmumos pievērsties arī detalizētākai 
tiesību normu interpretācijas un piemērošanas metodes atklāšanai. Šādā veidā 
tiek veidota regulējuma vispārējā izpratne un precizēta attiecīgās normas loma 
šajā regulējuma plānā. Veidojot izpratnes vektorus principu līmenī, tiek veicināta 
vienveidīga tiesu prakse neatkarīgi no konkrētā izlemjamā jautājuma.  

Iespēju šajā krājumā aptvert tik plašu Senāta nolēmumu klāstu nodrošināja 
Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbinieces Annija Lazdiņa 
(par Administratīvo lietu departamenta nolēmumiem), Evita Frīdentāle (par 
Civillietu departamenta nolēmumiem) un Kristīne Ivulāne (par Krimināllietu 
departamenta lēmumiem). Savukārt Senāta pieteikumus Satversmes tiesai 
pārskatīja zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Markvarts. 

Anita ZIKMANE, 
Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja
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ADMINISTRATĪVO LIETU  
DEPARTAMENTA ATZIŅAS

Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumos Satversmes normas 
piemērotas salīdzinoši bieži, jo īpaši atklājot pamattiesību un Satversmē 
nostiprināto pamatvērtību sasaisti ar attiecīgās nozares regulējumu. 

Ņemot vērā Administratīvo lietu departamenta nolēmumu, kuros aplūkotas 
Satversmes normas, lielo skaitu, šajā apkopojumā izvēlēti nolēmumi, kuru atziņas 
reprezentē Administratīvo lietu departamenta senatoru domas par Satversmes 
piemērošanu.

Administratīvo lietu departaments nolēmumos vadījies no Satversmes 
tiesas sniegtās Satversmes normu interpretācijas, atklājot tās patieso saturu 
tās piemērošanā. Šajā ziņā Senāta nolēmumos atrodamas gan tiešas, gan arī 
atsevišķos gadījumos slēptas atsauces uz Satversmes tiesas spriedumiem. 
Jautājumos par pamattiesību tvērumu un ierobežojumu vērtēšanas metodoloģiju 
Administratīvo lietu departaments izmanto arī tiesībzinātnieku izteiktās domas.

Tiesas atziņa par Satversmes normas piemērošanu var būt formulēta 
kodolīgi, bet var būt arī ietverta vairākās nolēmuma rindkopās. Pārskatāmībai 
un uztveramībai šeit publicētā atziņa var būt arī sintēze no nolēmuma 
argumentācijas.

Administratīvo lietu departamenta atziņa papildināta ar norādi uz konkrētu 
nolēmuma arhīva numuru. Hronoloģisks nolēmumu saraksts pievienots krājuma 
beigās. 

SAĪSINĀJUMI
Eiropas Cilvēktiesību konvencija – Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencija kura Latvijā ir spēkā no 1997.gada 27.jūnija  
(pieņemta ar 1997.gada 4.jūnija likumu)

Satversme – Latvijas Republikas Satversme
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SATVERSME KĀ TIESĪBU AVOTS
Satversme, ņemot vērā tās centrālo lomu Latvijas tiesību sistēmā, ir pirmā, 

kuru, neskatoties uz tās pieņemšanas laiku, var un vajag interpretēt atbilstoši 
šodienas apstākļiem. (SA-5/2014, 17.punkts)

Latvijā kā tiesiskā un demokrātiskā valstī Satversme ir viens no tiesību 
avotiem, kas satur vispārsaistošas tiesību normas. Līdz ar to Satversme nav tikai 
deklaratīva rakstura dokuments, tā rada dažādiem subjektiem konkrētas tiesības 
un pienākumus. Tas attiecas arī uz Satversmē ietvertajām pamattiesībām. Tas 
nozīmē arī to, ka persona savas Satversmē noteiktās tiesības var aizstāvēt tiesā. 
Turklāt, vēršoties tiesā, persona var atsaukties tieši uz Satversmi un prasīt 
piemērot to.

Konkretizējoša tiesiskā regulējuma neesības gadījumā tiesību piemērotājam, 
tostarp tiesai, ir pienākums nodrošināt Satversmes un cilvēktiesību efektīvu 
īstenošanu. Proti, lai nodrošinātu Satversmes normu efektīvu īstenošanu un 
nepieļautu, ka Satversme kļūst tikai par deklaratīva rakstura dokumentu, tiesību 
piemērotājam (arī tiesām) ir pienākums novērst likuma nepilnību, ja vien to 
iespējams izdarīt ar juridiskām metodēm un no tām izrietošiem juridiskiem 
argumentiem. Tas nozīmē, ka tiesību piemērotājam risinājums jāmeklē visā 
tiesību sistēmā, tostarp tieši piemērojot gan Satversmi, gan vispārējos tiesību 
principus. (SKA-[B1]/2021, tēzes)

Tiesību normu interpretācija Satversmes 1.panta tvērumā, uz kuru ir norādīts 
Augstākās tiesas 2006.gada spriedumā lietā Nr.SA-5/2006, nozīmē apzināties 
mūsdienu vērtības. (SA-5/2014, 17.punkts)

Tas, kādi noteikumi jāievēro likuma klusēšanas gadījumā, jāsecina no 
Satversmē nostiprinātajiem vispārējiem tiesību principiem. Proti, principiem, 
kas ietverti Satversmes ievada 4.rindkopā un 1.pantā (tostarp, demokrātijas 
virsprincips, kura sastāvdaļa ir arī labas pārvaldības princips). (SKA-613/2017, 
8.punkts)

Atbilstoši Satversmei ir jāmainās citām tiesiskās sistēmas sastāvdaļām, lai 
rezultātā tiesiskā sistēma būtu atbilstoša demokrātiskai un tiesiskai valstij un 
garantētu šādas iekārtas saglabāšanos. Ja kādā laikposmā sabiedrībā pastāv 
īpaša demokrātiju un tiesiskumu apdraudoša problēma, tad Satversme prasa, 
lai tiesiskā sistēma pret to atbilstoši attiektos. Tas nozīmē, ka, domājot par 
demokrātiju un tiesiskumu kopumā, Latvijas tiesiskajai sistēmai ne vienmēr var 
būt iederīgs tāds regulējums, kas labi darbojas citās valstīs vai pat tiek ieteikts 
starptautiskajos dokumentos. (SKA-370/2014, 28.punkts)

Neraugoties uz apstākli, ka Satversme ir viena no vecākajām demokrātisko 
valstu konstitūcijām, Latviju vēsturisko apstākļu dēļ nevar uzskatīt par senu 
demokrātiju, bet gan par tādu, kuras attīstība kā demokrātiskai un tiesiskai 
valstij ir salīdzinoši neilga. (SA-5/2014, 16.punkts)
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Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

TIESISKA VALSTS 
Valsts pārvaldei tiesiskā valstī tiesību normas ir jāpiemēro 

racionāli jeb saprātīgi. Tas nozīmē nevis formālu burtisku tiesību 
normas teksta piemērošanu, bet tiesību normu piemērošanu 
atbilstoši to mērķim un jēgai. 

Šis pamatprincips izteikts gan Satversmes 1.pantā, ka Latvijas 
valsts ir tiesiska valsts, gan konkretizēts Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 10.panta pirmajā daļā. Atbilstoši minētajai normai valsts 
pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. [..] Ar disciplinārsodu 
piemērošanu par nebūtiskiem pārkāpumiem, tas ir, ierosinot 
disciplinārlietas procesu procesa pēc, iestāde gan savus 
personāla resursus, gan finanšu resursus izmanto nelietderīgi. 
Tādējādi valsts pārvalde kopumā netiek organizēta efektīvi. 
Iestādei mūsdienu tiesiskajā telpā ir jāspēj izvērtēt un izsvērt, 
kuros gadījumos ir runa par tiešām būtiskiem dienesta personu 
pārkāpumiem (piemēram, atrašanās dienesta vietā alkohola vai 
citu apreibinošo vielu reibumā, apzināta dienesta pienākumu 
nepildīšana u.tml.) un kuri, lai arī ir formāli tiesību normu 
pārkāpumi, kā konkrētajā gadījumā, tomēr neatstāj ietekmi uz 
valsts pārvaldes funkciju izpildi. (SKA-885/2020, 6.punkts)

No Satversmes 1.panta izriet, ka Latvijā ir tiesiska, 
demokrātiska iekārta, kas atzīst demokrātiskas un tiesiskas 
valsts principus. Tātad Satversme atzīst tikai demokrātisku 
valsts iekārtu. Jēdziens „demokrātiska republika” ietver virkni 
tiesiskas valsts principu, tostarp varas dalīšanas principu. Varas 
dalīšanas princips ietver tiesu varas kontroli pār likumdevēja un 
izpildu varu. Ārpus tiesu varas kontroles nevar palikt neviena no 
tiesību normām vai izpildvaras darbībām, ja tās aizskar kādas 
personas intereses. (SA-5/2014, 12.punkts)

DEMOKRĀTISKAS VALSTS JAUTĀJUMI
Satversmes 1.pantā, nosakot, ka Latvija ir neatkarīga 

demokrātiska republika, Satversmei kopumā raksturīgajā 
lakoniskajā stilā ir nepārprotami apliecināts, ka Latvija par savu 
politisko modeli ir izvēlējusies modernu, tiesisku, demokrātisku 
iekārtu. (SKA-370/2014, 28.punkts; SA-5/2006, 10.punkts)

1.pants
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Komunisma ideoloģijas paušana nav aizsargājama, jo tā 

ir pretēja Satversmē un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā 
nostiprinātajām demokrātiskas sabiedrības vērtībām.  
(SKA-172/2013, 19.punkts)

No Latvijas tiesību sistēmas pamatnormas (Latvija ir 
demokrātiska, tiesiska valsts) izriet vairāki fundamentāli 
tiesību principi, kas veido Latvijas konstitucionālo tiesību 
kodolu, tostarp demokrātiskas valsts princips. Demokrātiskas 
valsts princips citstarp prasa, lai valsts ar savu rīcību stiprinātu 
demokrātiskās vērtības, tostarp neveiktu darbības, kas 
sabiedrībai liek apšaubīt, vai mūsu valsts atzīst un godina šādas 
vērtības. Tāpēc nav pieļaujams, ka valsts veido tādus vietvārdus 
(vietu nosaukumus), kas simbolizē, primāri saistās vai godina 
kaut ko tādu, kas nav saderīgs ar demokrātisku valsts iekārtu, 
neatkarību un demokrātiskajām vērtībām.

Līdz ar to tas, vai adreses maiņas rezultātā piešķirtā adrese ir 
vai nav pretrunā demokrātiskai valsts iekārtai, ietekmē lēmuma 
par adreses maiņu tiesiskumu un tātad ir pārbaudāms, izskatot 
lietu par šāda lēmuma atzīšanu par prettiesisku un atcelšanu. 
(SKA-348/2018, tēze)

Ja budžeta dotēta publiskas personas uzturēta plašsaziņas 
līdzekļa darbība reklāmas tirgū apdraud kāda privāta plašsaziņas 
līdzekļa pastāvēšanu, tad šādas darbības rezultātā tiek 
aizskartas gan visas sabiedrības intereses, gan attiecīgā privātā 
plašsaziņas līdzekļa intereses. Šāda privātā plašsaziņas līdzekļa 
netieša izspiešana no aprites nav savienojama ar Satversmē 
nostiprinātajiem principiem, kas vērsti uz demokrātijas labas 
funkcionēšanas nodrošināšanu. Ja publiskas personas izdota 
plašsaziņas līdzekļa darbība reklāmas tirgū nopietni apdraud 
privāta plašsaziņas līdzekļa – laikraksta – pastāvēšanu, šī 
laikraksta izdevējam ir tiesības vērsties tiesā un prasīt ierobežot 
publiskas personas tiesības izdot laikrakstu, kas tiek pārdots 
tajā pašā teritorijā. (SKA-613/2017, tēze, arī 12.punkts)

DEMOKRĀTIJAS  
AIZSARGĀŠANAS PRINCIPS

Valsts drošības iestādes darbojas vienotā sistēmā un tām ir 
kopīgs mērķis – Latvijas neatkarības, konstitucionālās iekārtas 
un teritoriālās neaizskaramības nodrošināšana. [..] Drošības 
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policijai, ievērojot demokrātijas pašaizsargāšanās principu, ir 
atzīstamas tiesības sniegt savu redzējumu par riskiem, kādus valsts 
konstitucionālajai iekārtai un drošībai var radīt personu aktivitātes. 
(SKA-238/2019, 8., 10.punkts)

Automātiska masveida pilsonības piešķiršana nepilsoņiem 
nonāk pretrunā Satversmes 1.pantam, kas noteic Latvijas 
kā neatkarīgas demokrātiskas republikas pastāvēšanu un 
funkcionēšanu. (SA-1/2014, 40.punkts)

Demokrātiskai valstij nebūt nav jānogaida, kamēr attiecīgās 
darbības, kas vērstas uz demokrātiskas valsts iekārtas 
likvidēšanu, būtu sasniegušas tādu līmeni, ka tās jau konkrēti 
destabilizētu un apdraudētu šo iekārtu. Tad apdraudējuma 
novēršana prasītu no valsts lielākas pūles, sabiedrībai varētu 
būt jāpacieš lielāki tiesību ierobežojumi, un iznākums būtu 
nedrošāks. Tādēļ valsts ir tiesīga un tai var būt pienākums 
nepieļaut šādu apdraudējumu jau agrā stadijā. (SKA-172/2013, 
20.punkts)

Likumprojekts, kas paredz tik būtiskas izmaiņas pilsoņu 
sastāvā (masveida nepilsoņu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem, 
neizvērtējot potenciālā pilsoņa lojalitāti valstij, individuālo 
vēlmi kļūt par pilsoni un tās pierādījumus vismaz naturalizācijas 
procesā paužamās individuālās gribas un nepieciešamo valsts 
zināšanu ietvaros), ir pretrunā Satversmes 1. un 2.pantam 
un Neatkarības deklarācijas preambulā paustajai valsts 
nepārtrauktības doktrīnai. (SA-1/2013, tēze)

Apsvērumi par demokrātijas funkcionēšanai nepieciešamo 
prasmju, zināšanu un lojalitātes apliecinājuma nozīmi pamatoti 
liek šaubīties par nepilsoņu (visā to kopumā) spēju un vēlmi 
patiesi iekļauties un ar izpratni piedalīties Latvijas valsts 
demokrātijas procesā, ja pilsonības piešķiršana notiktu tā, kā 
to paredz likumprojekts. Patiesa iekļaušanās un izpratne par 
valstī notiekošajiem demokrātijas procesiem ir nepieciešami 
priekšnoteikumi, lai Satversmes 1.pants tiktu īstenots. Tas 
savukārt liek izdarīt tālāku secinājumu, ka likumprojekts nonāk 
pretrunā ar Satversmes 1.pantu, ņemot vērā arī Satversmes 
4.pantā noteikto latviešu valodas kā valsts valodas statusu. 
[..] Automātiska pilsonības piešķiršana nepilsoņiem bez 
individuāla izvērtējuma un uzticības solījuma neļauj prezumēt, 
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1.pants
ka šādā kārtībā papildināts pilsoņu kopums tikpat stingri 
kā iepriekš uzturēs savu lojalitāti Latvijas Republikai. Tādēļ 
šāda pilsonības piešķiršana ir pretrunā Satversmes 1.pantam.  
(SA-1/2014, tēze, arī 39., 40.punkts)

TIESISKUMA UN TIESISKĀS  
PAĻĀVĪBAS PRINCIPS 

Iekšēji pretrunīgas pašvaldības saistošo noteikumu normas 
neatbilst no Satversmes 1.panta atvasinātajiem tiesiskuma 
un tiesiskās paļāvības principiem un Administratīvā procesa 
likuma 7. un 10.pantam. (SKA-555/2012, 8.punkts)

Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Pilsonības piešķiršana nepilsoņiem nozīmētu, ka apmēram 
1,8 miljoniem esošo pilsoņu tiktu piepulcēti apmēram 0,3 miljoni 
jaunu pilsoņu (sk. Iedzīvotāju reģistra apkopojumu uz 2012.gada 
1.jūliju, http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html). 
Ņemot vērā arī to, ka pilsonības piešķiršana, kā jau teikts, neprasītu 
noteikti pārliecināties par personu individuālo saikni ar valsti un 
vēlmi pilsonību iegūt, šādas izmaiņas ne tikai skaitliski, bet arī pēc 
satura visai ievērojami mainītu vienu no valsts konstitucionālās 
identitātes elementiem – tautu kā suverēnās varas nesēju 
Satversmes 2.panta izpratnē. Likumprojekts, kas paredz tik 
būtiskas izmaiņas pilsoņu sastāvā, ir pretrunā Satversmes  
1. un 2.pantam un Neatkarības deklarācijas preambulā paustajai 
valsts nepārtrauktības doktrīnai. (SA-1/2013, 18.punkts)

Neraugoties uz to, ka Satversmes 64.pantā ir minēts jēdziens 
„tauta”, no Satversmes sistēmas izriet, ka ar to faktiski ir domāts 
pilsoņu kopums. Taču pilsoņu kopums kā likumdevēja orgāns 
gan darbojas tautas vārdā, taču nav identisks ar Satversmes 
2.pantā minēto Latvijas tautu (t.i., valststautu kā vienu no trim 
obligātajiem valsts elementiem blakus valsts teritorijai un valsts 
varai). Latvijas tauta Satversmes 2.panta izpratnē sastāv no 
latviešu valstsnācijas, kura, izmantojot savu satversmes varu 
(pouvoir constituant) un balstoties uz savām pašnoteikšanās 
tiesībām, izveidoja savu latviski nacionālu valsti – Latviju, un 
Latvijas pilsoņu loka, t.i., visām personām, kurām ir Latvijas 
pilsonība. Turpretim pilsoņu kopums kā likumdevēja orgāns 
sastāv tikai no tām personām, kurām, pirmkārt, ir Latvijas 

2.pants
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2.pants
pilsonība un kuras, otrkārt, ir pilntiesīgas, tātad aptver tikai daļu 
no Latvijas tautas Satversmes 2.panta izpratnē.

Latvijas tautai pieder sākotnējā satversmes jeb valsti vai valsts 
iekārtu radošā (konstituējošā) vara (franču val: pouvoir constituant, 
vācu val.: Verfassungsgebende Gewalt). Taču satversmes vara nav 
tas pats, kas ikdienas likumdevēja vara konstitucionālā valstī. 
Likumdevēja varu, arī konstitucionālā likumdevēja varu Latvijas 
tautas vārdā – līdztekus Saeimai – īsteno nevis visa Latvijas tauta, 
bet gan tikai pilntiesīgie Latvijas pilsoņi, kas kolektīvi veido 
tiesiski regulētu likumdevēja orgānu – pilsoņu kopumu, kuram 
Satversme šīs tiesības ir piešķīrusi noteiktā apjomā un kuras tas 
var izmantot Satversmē noteiktajā kārtībā.

Pilsoņu kopums, darbojoties kā likumdevējs, tātad īsteno 
nevis Latvijas tautas satversmes varu (pouvoir constituant), bet 
gan savu jau konstitūcijā nostiprināto (konstituēto) varu (franču 
val.: pouvoir constitué, vācu val.: verfasste Gewalt). Šo varu pilsoņu 
kopumam piešķīrusi un tās apjomu un izmantošanas kārtību 
nosaka Satversme. No tā izriet, ka pilsoņu kopums, arī izmantojot 
savas likumdošanas iniciatīvas tiesības saskaņā ar Satversmes 
78.pantu, var virzīt tālāk tikai tādus likumprojektus, tostarp 
Satversmes grozījumu projektus, kuri pēc savas satura nav 
pretrunā ar tiesību normu hierarhijā augstākām vai prioritārām 
normām. Tikai šādi projekti var tikt uzskatīti par „pilnīgi 
izstrādātiem” šā panta izpratnē. (SA-3/2014, 11.punkts)

Tā kā sabiedrības locekļiem, jo īpaši pilsoniskajai sabiedrībai, 
ko veido biedrības un nodibinājumi, ir no Satversmes 1., 2. un 
101.panta izrietošas tiesības ietekmēt lēmumus, kas skar rīcību 
ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem, sabiedrības locekļiem ir 
vispārīgas tiesības būt informētiem par šo līdzekļu izlietojumu 
arī tad, ja tie ieguldīti komercsabiedrībā. (SKA-10/2014, 5.punkts)

1990.gada 4.maijā Latvijas PSR Augstākā Padome – pirmā 
pēckara laikā brīvās vēlēšanās ievēlētā tautas pārstāvniecība, 
ievērojot Latvijas iedzīvotāju gribu, kas nepārprotami izpausta, 
ievēlot vairākumā tos deputātus, kuri savā priekšvēlēšanu 
programmā izteikuši apņēmību atjaunot Latvijas Republikas 
valstisko neatkarību, pieņemot Neatkarības deklarāciju, deklarēja 
1918.gada 18.novembrī proklamētās Latvijas Republikas 
atjaunošanu. Neatkarības deklarācija tika pieņemta, ņemot 
vērā Satversmes 2.pantā paredzētās Latvijas pilsoņu tiesības 
izlemt visus svarīgākos valsts jautājumus un pamatojoties uz 
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4.pants nepārtrauktības doktrīnu. Atbilstoši Satversmes 2.pantam Latvijas 
tautai ir tiesības un pienākums atjaunot prettiesiski pārtrauktu 
valstiskumu, atjaunot Latvijas valsti tādā veidā, kādu pieprasa 
Latvijas valsts konstitucionāli tiesiskais pamats. Šāds pienākums 
ir uzlikts arī ikvienam Latvijas tautas loceklim – Latvijas pilsonim, 
neatkarīgi no tā, vai viņš dzimis pirms vai pēc antikonstitucionāla 
režīma nodibināšanas. (SA-1/2014, 11.punkts)

Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. 
Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru. 

(15.10.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.1998.)

Lai pilsoņi varētu piedalīties demokrātijas procesā, tiem ir 
jāspēj saprast vienam otru un jāspēj veidot kopēju politisku 
diskusiju platformu. Jābūt iespējai saprast valstī notiekošos 
procesus, izprast politisko diskusiju būtību, nepieciešamības 
gadījumā paust un pārstāvēt noteiktus politiskus uzskatus vai 
vismaz izprast citu personu paustus politiskus uzskatus, lai par 
tiem spētu izteikt savu piekrišanu vai noraidījumu. Minimālā 
dalība demokrātijā iemieso spēju piedalīties vēlēšanās, vismaz 
aktīvo vēlēšanu tiesību īstenošanā – balsojot par pārstāvjiem 
parlamentā, kas savukārt tāpat nozīmē, ka jābūt spējai izprast 
kandidātu paustos politiskos uzskatus un rīcības programmas. 
Tādēļ Satversme paredz valsts valodu, kas ir ne vien Latvijas 
valsts latviski nacionālā rakstura izpausme, bet vienlaikus arī 
instruments, lai pilsoņi varētu viens otru saprast un piedalīties 
kopējā demokrātijas procesā. (SA-1/2014, 33.punkts)

Atbilstoši Satversmes 4.pantam valsts valoda Latvijā ir 
latviešu valoda. Arī nepieciešamība aizsargāt valsts valodu 
un nostiprināt tās lietošanu ir cieši saistīta ar Latvijas valsts 
demokrātisko iekārtu. Mūsu valsts gadījumā tieši latviešu 
valoda ir noteikta kā tā valodas komunikācijas platforma, kura 
nodrošina demokrātijas procesu. (SA-1/2014, 34.punkts)

Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, 
aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.

Latvijas vēlēšanu sistēmas principi konstitucionālā līmenī 
nostiprināti Satversmes 6.pantā. Lai gan brīvas vēlēšanas 
Satversmē tiešā tekstā nav minētas, neapšaubāmi tas ir viens no 

4.pants

6.pants
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6.pants vēlēšanu sistēmas pamatprincipiem. Valsts varas avots ir tautas 
griba, un šīs gribas izpaudumam ir jābūt brīvam. Šis princips, 
pirmkārt, prasa, lai valsts nodrošinātu tādus apstākļus, ka būtu 
iespējams veidoties dažādiem viedokļiem un būtu reāla iespēja 
šos dažādos viedokļus paust un darīt tos zināmus vēlētājiem, 
otrkārt, ka vēlētājs būtu aizsargāts no nepieļaujamas savas 
gribas iespaidošanas gan no valsts, gan no privātpersonu puses. 
(SA-5/2006, 10.2.punkts; SA-5/2014, 10.punkts)

Augstākās tiesas kompetencē attiecībā uz pieteikumu par 
vēlēšanu rezultātu pārbaudi ir ne tikai pārbaudīt Centrālās 
vēlēšanu komisijas lēmuma pareizību no formālā viedokļa 
(kļūdas balsu skaitīšanā, lēmuma sagatavošanā u.tml.), bet arī 
pārbaudīt vēlēšanu norises tiesiskumu, proti, tās atbilstību 
Satversmes 6.pantā un starptautisko tiesību dokumentos 
ietvertajiem vēlēšanu principiem. (SA-5/2014, tēze)

Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. 
Saeimas locekļa pilnvaras iegūst Saeimā ievēlēta 
persona, ja tā Saeimas sēdē dod šādu svinīgu 
solījumu:
„Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata 
pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi 
solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti 
un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, 
aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku 
valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un 
pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas 
Satversmi un likumus.”

(30.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.11.2002.)

Satversmes 18.pantā apzināti ietverts regulējums nodot 
vēlēšanu rezultātu pārbaudi parlamentam, nevis tiesai. Tomēr 
Satversmes 18.pants ir interpretējams no Satversmes 1.panta 
izrietošo demokrātiskas un tiesiskas valsts principu tvērumā, 
kuru atbilstoša un taisnīga piemērošana var notikt tikai 
gadījumā, ja tiek ņemta vērā attiecīgajā laikā valdošā izpratne 
par demokrātisku un tiesisku valsti un sabiedrībā pastāvošās 
vērtības. 

Demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības tikai tad ir 
jēgpilnas, ja tās funkcionē efektīvi. Efektīvs tiesību aizsardzības 
mehānisms vēlēšanu rezultātu pārbaudē nozīmē tiesības lemt 

18.pants 



121

Administratīvo lietu departamenta atziņas

par rezultātu tiesiskumu, kas vienlaikus ietver arī tiesības atzīt 
to prettiesiskumu.

Vēlētāju gribas ietekmēšana ar balsu uzpirkšanu ir rupjš 
vēlēšanu tiesību pārkāpums. Savukārt tas, cik atbildīgi paši 
vēlētāji izturas pret savām tiesībām un pienākumiem, ietekmē 
valsts organizācijas kvalitāti. Piekrītot piedāvājumam pārdot 
savu vēlētāja balsi, tiek grauti demokrātiskas valsts pamati. Bet 
arī šādos gadījumos attiecībā uz vēlēšanu norises tiesiskuma 
pārbaudi ir piemērojams tāds pats juridiskais kritērijs kā citos 
gadījumos – vēlēšanu rezultāti ir atceļami, ja ir pietiekami 
liela ticamība, ka konstatētie tiesību pārkāpumi ir ietekmējuši 
deputātu vietu sadalījumu. (SA-5/2014, tēzes, arī 24.punkts)

Apsverot savas pilnvaras, Augstākā tiesa vadās no izpratnes, 
ka demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības tikai tad ir 
jēgpilnas, ja tās funkcionē efektīvi. Efektīvs tiesību aizsardzības 
mehānisms vēlēšanu rezultātu pārbaudē nozīmē tiesības lemt 
par rezultātu tiesiskumu, kas vienlaikus ietver arī tiesības atzīt 
to prettiesiskumu. 

Attiecībā uz Satversmes 18.pantā nostiprināto kārtību 
tālāka regulējuma trūkuma dēļ nav skaidrs, vai tā aptver 
mūsdienu demokrātiskai un tiesiskai valstij, kā arī cilvēktiesību 
standartiem atbilstošu iespēju personai iesniegt sūdzību par 
apstiprinātajiem vēlēšanu rezultātiem. Saeimas vēlēšanu likuma 
51.pants šādu iespēju paredz. Abi mehānismi (parlamenta un 
tiesas) rakstītajās tiesību normās patlaban pastāv paralēli, un, 
ņemot vērā detalizētāka regulējuma trūkumu, nav nepārprotami 
skaidra likumdevēja iecere attiecībā uz tiem. Tajā pašā laikā 
Augstākā tiesa atzīst, ka Satversmes 18.panta šābrīža tvērums 
neietekmē Augstākās tiesas kompetenci izskatīt lietu par 
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma tiesiskumu, ar kuru ir 
apstiprināti Saeimas vēlēšanu rezultāti.

Pieņemot kā faktu, ka ar Saeimas vēlēšanu likumu Augstākajai 
tiesai ir nodota kompetence izvērtēt Centrālās vēlēšanu 
komisijas lēmumu, ar kuru ir apstiprināti vēlēšanu rezultāti, 
kā arī to, ka tiesības mūsdienu demokrātiskā valstī nevar būt 
teorētiskas un deklaratīvas, bet tām ir jābūt efektīvi īstenojamām, 
Augstākā tiesa kā vienīgo risinājumu redz tiesas tiesības lemt 
par Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 22.oktobra lēmumu 
Nr.116 „Par 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu daļā par 
vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā pēc būtības. 
(SA-5/2014, 18., 19.punkts)

18.pants 
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Saeima, izņemot Satversmē sevišķi paredzētos 
gadījumus, taisa savus lēmumus ar klātesošo 
deputātu absolūto balsu vairākumu.

Satversmes 24.pants iemieso Latvijas kā demokrātiskas 
valsts iekārtas būtisku elementu – vispārīgās un vienlīdzīgās 
vēlēšanās leģitimēta (Satversmes 6.pants) likumdevēja lēmumu 
pieņemšanu. Attiecīgi katram deputātam ir vienlīdzīgas tiesības 
būt par tautas priekšstāvi un Satversmes noteiktajā kārtībā 
īstenot Saeimas funkcijas kā Saeimas sastāvdaļai. Ja Saeimas kā 
likumdevēja kopējs lēmums tiktu pieņemts, dodot iespēju balsot 
tikai noteiktai pēc etniskās pazīmes norobežotai deputātu daļai, 
tad tāds lēmums neatbilstoši demokrātiskas iekārtas būtībai 
būtu tikai vienas tautas daļas leģitimēts. (SA-2/2018, 12.punkts)

Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai 
šinī Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros.

Neraugoties uz to, ka Satversmes 64.pantā ir minēts jēdziens 
„tauta”, no Satversmes sistēmas izriet, ka ar to faktiski ir domāts 
pilsoņu kopums. Taču pilsoņu kopums kā likumdevēja orgāns 
gan darbojas tautas vārdā, taču nav identisks ar Satversmes 
2.pantā minēto Latvijas tautu (t.i., valststautu kā vienu no trim 
obligātajiem valsts elementiem blakus valsts teritorijai un valsts 
varai). Latvijas tauta Satversmes 2.panta izpratnē sastāv no 
latviešu valstsnācijas, kura, izmantojot savu satversmes varu 
(pouvoir constituant) un balstoties uz savām pašnoteikšanās 
tiesībām, izveidoja savu latviski nacionālu valsti – Latviju, un 
Latvijas pilsoņu loka, t.i., visām personām, kurām ir Latvijas 
pilsonība. Turpretim pilsoņu kopums kā likumdevēja orgāns 
sastāv tikai no tām personām, kurām, pirmkārt, ir Latvijas 
pilsonība un kuras, otrkārt, ir pilntiesīgas, tātad aptver tikai 
daļu no Latvijas tautas Satversmes 2.panta izpratnē. (SA-3/2014, 
11.punkts)

Soda piemērošana var ierobežot dažādas personas tiesības 
(tiesības uz brīvību, tiesības uz īpašumu, tiesības brīvi izvēlēties 
nodarbošanos u.c.). Līdz ar to soda noteikšana ir atzīstama 
par svarīgu un nozīmīgu sabiedriskās dzīves jautājumu, kas 
saistīts ar pamattiesībām un par kuru likumdevējam atbilstoši 
Satversmes 1. un 64.pantam ir jālemj pašam. [...] Ņemot vērā 

24.pants 

64.pants 
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minēto, atbilstoši Satversmes 1. un 64.pantam Ministru kabineta 
noteikumos noteikt sodu var tikai tad, ja likumā ir noteikts 
skaidrs deleģējums tam, turklāt likumdevējs pats ir izlēmis gan 
to, par ko personu var sodīt, gan arī to, kādus sodus var paredzēt. 

Ārstniecības likuma 4.panta pirmajā daļā nav norādīts, 
ka Ministru kabinets tiek pilnvarots lemt kādus ar veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju sodīšanu saistītus jautājumus. 
Arī no Ārstniecības likuma kopumā neizriet, ka likumdevējs būtu 
gribējis noteikt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 
vēl kādus sodus papildus Krimināllikumā un Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem sodiem. Līdz 
ar to Ārstniecības likuma 4.panta pirmā daļa ir interpretējama 
tā, ka tajā nav ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt 
sodus. Pretēja interpretācija būtu pretrunā ar Satversmes 1. un 
64.pantu. (SKA-48/2017, 9., 10.punkts)

Visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto 
likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, 
nepieciešama Saeimas apstiprināšana.
Slēdzot starptautiskus līgumus, Latvija nolūkā 
stiprināt demokrātiju var deleģēt starptautiskām 
institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences. 
Starptautiskus līgumus, kuros starptautiskām 
institūcijām tiek deleģēta daļa no valsts institūciju 
kompetences, Saeima var apstiprināt sēdēs, kurās 
piedalās vismaz divas trešdaļas Saeimas locekļu, 
un apstiprināšanai nepieciešams divu trešdaļu 
klātesošo deputātu balsu vairākums.
Latvijas dalība Eiropas Savienībā izlemjama tautas 
nobalsošanā, kuru ierosina Saeima.
Ja to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu, būtiskas 
izmaiņas nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas 
Savienībā izlemjamas tautas nobalsošanā.

(08.05.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2003.)

Attiecībā uz likumdevēja un izpildvaras pilnvarām 
starptautisko līgumu noslēgšanā Satversmes 68.pants inter 
alia paredz, ka visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto 
likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama 
Saeimas apstiprināšana. [..]

Tai pašā laikā jāņem vērā, ka ne visi valsts slēgtie starptautiskie 
līgumi ir ar tādu raksturu, ka tie „nokārtotu likumdošanas ceļā 
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68.pants
izšķiramus jautājumus”, – tos kā starpvaldību līgumus izpildvara 
savas kompetences robežās var slēgt bez likumdevēja kontroles.

Senāts konstatē, ka Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 
laikā deviņdesmito gadu sākumā, kas sakrīt arī ar 1992.
gada 5.novembrī noslēgtā Latvijas Republikas valdības un 
Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par savstarpēju 
pensiju izmaksu noslēgšanas laiku, Latvijā vēl nebija pilnībā 
izveidojusies vienveidīga starptautisko līgumu slēgšanas un 
apstiprināšanas prakse. Lai arī atbilstoši likuma „Par Latvijas 
Republikas Augstākās Padomes darba organizāciju līdz 
Saeimas sanākšanai” 2.panta 5.punktam līguma ratificēšana 
bija paredzēta tikai starpvalstu līgumiem, bet starpvaldību 
līgumu ratifikācija likumā netika tieši paredzēta, tomēr, 
aplūkojot tā laika Latvijas valsts praksi starptautisko līgumu 
slēgšanā, piemēram, investīciju jomā, ir redzams, ka Augstākā 
Padome, kura tobrīd pildīja pārejas laika likumdevēja funkcijas, 
atsevišķos gadījumos arī ratificēja Ministru Padomes noslēgtos 
starpvaldību līgumus, bet citos – ne. Par to, ka vienveidīga valsts 
prakse nebija nostabilizējusies pārejas laikā, kad Satversmes, 
tostarp tās 68.panta, darbība de facto nebija vēl pilnā apjomā 
atjaunota, netieši liecina arī fakts, ka likums „Par Latvijas 
Republikas starptautiskajiem līgumiem”, kas šobrīd regulē 
dažādu līmeņu starptautisko līgumu noslēgšanas un izpildes 
jautājumus, tika pieņemts 1994.gada 13.janvārī. [..]

Pārejas laika tiesiskais regulējums attiecībā uz tiem 
starptautiskajiem līgumiem, kas tika noslēgti sociālās 
nodrošināšanas jomā, ir vērtējams kā izņēmums, proti, ka 
starptautisko līgumu noteikumi sociālās nodrošināšanas jomā 
neatkarīgi no šāda līguma noslēgšanas veida ir prioritāri pār 
nacionālā likuma regulējumu. (SKA-109/2020, 28.–30.punkts)

Tautas nobalsošanai nevar nodot budžetu 
un likumus par aizņēmumiem, nodokļiem, 
muitām, dzelzceļa tarifiem, kara klausību, kara 
pasludināšanu un uzsākšanu, miera noslēgšanu, 
izņēmuma stāvokļa izsludināšanu un tā izbeigšanu, 
mobilizāciju un demobilizāciju, kā arī līgumus ar 
ārvalstīm.

Mūsdienās, globalizācijas un eiropeizācijas apstākļos, 
atšķirībā no Satversmes pieņemšanas laika, ļoti daudzi 
jautājumi tieši vai netieši tiek „nokārtoti” ar starptautiskiem 
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līgumiem, turklāt ar pieaugošu tendenci. Tas it sevišķi attiecas 
uz Eiropas Savienības tiesību normām, kuras Latvijā darbojas 
saskaņā ar Pievienošanās līgumu. Tas nozīmē, ka Satversmes 
73.panta aizliegums rīkot tautas nobalsošanas „par līgumiem ar 
ārvalstīm” šīs attīstības dēļ faktiski samazina pilsoņu kopuma kā 
otra Latvijas likumdevēja tiesību apjomu. Tādā veidā Satversmes 
noteiktais līdzsvars starp abiem likumdošanas orgāniem – 
Saeimu un pilsoņu kopumu – pastāvīgi mainās par labu Saeimai, 
kurai saskaņā ar Satversmes 68.pantu šādi starptautiski līgumi 
ir jāapstiprina. Taču šāda attīstība, ja tā noved pie ievērojama 
pilsoņu kopuma likumdošanas tiesību ierobežojuma, un līdz ar 
to būtiskas līdzsvara nobīdes starp abiem likumdevēja orgāniem, 
ir pretrunā Satversmes garam, kas iespēju robežās ir jāņem vērā 
Satversmes interpretācijā. (SA-3/2014, 17.punkts)

Ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesība 
iesniegt Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu 
Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, 
kuru Prezidents nodod Saeimai. Ja Saeima to 
nepieņem bez pārgrozījumiem pēc satura, tad tas ir 
nododams tautas nobalsošanai.

Pilsoņu kopuma iniciēts likuma vai Satversmes grozījumu 
projekts ir likuma projekts. Tādēļ tam jāatbilst tiem pašiem 
kritērijiem, kuriem jāatbilst jebkuram normatīvajam aktam, 
lai tas būtu piemērojams. Turklāt Satversmes 78.pants 
ir jāinterpretē ar mērķi, lai tas pēc būtības nodrošinātu 
iespēju pilsoņu kopumam īstenot savas Satversmes 64.pantā 
noteiktās likumdošanas tiesības. Tādēļ Satversmes 78.pants 
interpretējams tā, ka tas izslēdz tikai tādus projektus, kuri pēc 
to iespējamās pieņemšanas nevarēs tikt piemēroti, tātad kuru 
mērķis nevar tikt sasniegts. No tā izriet kritēriji, pēc kuriem 
nosakāms, vai likumdošanas iniciatīva ir „pilnīgi izstrādāta”. 

Pirmais kritērijs ir, ka projektam jābūt pilnīgi izstrādātam 
pēc formas. Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 70.panta pirmo 
daļu arī pilsoņu kopuma iesniegtajam likuma vai Satversmes 
grozījumu projektam jābūt noformētam likumprojekta veidā. 
Vienlaikus jāņem vērā, ka formālajām prasībām ir jābūt tikai 
tik augstām, lai izslēgtu tādus projektus, kuru piemērojamība 
formālu trūkumu dēļ nav iespējama (piemēram, projekts 
nav noformēts kā likumprojekts, projekta teksts saturiski ir 
nesaprotams, tekstā ir loģikas kļūdas u.tml.). 

78.pants 
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Otrais kritērijs ir, ka likumprojektam jābūt pilnīgi izstrādātam 
pēc satura. Lai tiesību sistēma varētu funkcionēt, būtu efektīva 
un varētu tikt piemērota, tā nedrīkst būt pretrunīga. [..] Tādēļ 
jebkuram likumam pēc sava satura ir jāiekļaujas tiesību sistēmā. 
Tas nozīmē, ka likumam, pielietojot atzīto tiesību piemērošanas, 
it sevišķi interpretācijas metodoloģiju, ir jābūt piemērojamam, 
neradot pretrunu ar juridiskā spēka hierarhijā augstākām vai 
prioritāri piemērojamām tiesību normām. [..]

Pilsoņu kopums, arī izmantojot savas likumdošanas iniciatīvas 
tiesības saskaņā ar Satversmes 78.pantu, var virzīt tālāk tikai 
tādus likumprojektus, tostarp Satversmes grozījumu projektus, 
kuri pēc savas satura nav pretrunā ar tiesību normu hierarhijā 
augstākām vai prioritārām normām. Tikai šādi projekti var tikt 
uzskatīti par „pilnīgi izstrādātiem” šā panta izpratnē. [..] Tātad 
pilsoņu kopuma iniciēts Satversmes grozījumu projekts, lai to 
varētu uzskatīt par „pilnīgi izstrādātu”, pēc sava satura nedrīkst 
būt pretrunā ne ar tiem Satversmes noteikumiem, kurus tas 
nepiedāvā grozīt, ne ar Satversmes kodolu. [..]

Mūsdienās, globalizācijas un eiropeizācijas apstākļos, atšķirībā 
no Satversmes pieņemšanas laika, ļoti daudzi jautājumi tieši vai 
netieši tiek „nokārtoti” ar starptautiskiem līgumiem, turklāt ar 
pieaugošu tendenci. Tas it sevišķi attiecas uz Eiropas Savienības 
tiesību normām, kuras Latvijā darbojas saskaņā ar Pievienošanās 
līgumu. Tas nozīmē, ka Satversmes 73.panta aizliegums rīkot 
tautas nobalsošanas „par līgumiem ar ārvalstīm” šīs attīstības dēļ 
faktiski samazina pilsoņu kopuma kā otra Latvijas likumdevēja 
tiesību apjomu. Tādā veidā Satversmes noteiktais līdzsvars starp 
abiem likumdošanas orgāniem – Saeimu un pilsoņu kopumu – 
pastāvīgi mainās par labu Saeimai, kurai saskaņā ar Satversmes 
68.pantu šādi starptautiski līgumi ir jāapstiprina. Taču šāda 
attīstība, ja tā noved pie ievērojama pilsoņu kopuma likumdošanas 
tiesību ierobežojuma, un līdz ar to būtiskas līdzsvara nobīdes starp 
abiem likumdevēja orgāniem, ir pretrunā Satversmes garam, kas 
iespēju robežās ir jāņem vērā Satversmes interpretācijā.

Tādēļ Satversmes 78.panta jēdziens „pilnīgi izstrādāts” ir 
jāsaprot tā, ka tas aptver arī tādu pilsoņu kopuma likumdošanas 
iniciatīvu, kas respektē Latvijas starptautiskās saistības tādā 
veidā, ka tā vienlaikus paredz pasākumus, kā pirms iniciatīvā 
ietvertā likuma vai Satversmes grozījumu spēkā stāšanās vai 
vēlākais vienlaicīgi ar to novērst iespējamo pretrunu ar Latvijas 
starptautiskajām saistībām.

Tādā gadījumā Centrālās vēlēšanu komisijas uzdevums, 
pārbaudot, vai iesniegtais projekts ir pilnīgi izstrādāts, ir 
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arī pārbaudīt, vai projektā ietvertie pasākumi šīs pretrunas 
novēršanai ir iespējami. Šiem pasākumiem jābūt tiesiskiem 
un pietiekoši skaidri formulētiem, iespējams, ar alternatīvām, 
lai attiecīgās institūcijas un amatpersonas varētu tos izpildīt. 
Komisijai projekta reģistrācija ir jāatsaka tikai gadījumā, ja tā 
konstatē, ka šie pasākumi nevar novest pie pretrunas novēršanas.

Tādā veidā var vienlaicīgi tikt nodrošināta gan Latvijas 
starptautisko saistību izpilde, gan pēc iespējas tikt saglabāts 
Satversmes paredzētais līdzsvars starp Saeimu un pilsoņu 
kopumu kā abiem likumdevēja orgāniem, neraugoties uz 
starptautisko līgumu arvien pieaugošo nozīmi Latvijas tiesību 
sistēmas veidošanā. (SA-3/2014, 8.–12, 15.,17.–19.punkts)

Satversmes 78.pants ir jāinterpretē, ievērojot mērķi pēc 
būtības nodrošināt iespēju pilsoņu kopumam īstenot savas 
Satversmes 64.pantā noteiktās likumdošanas tiesības. Tādēļ 
Satversmes 78.pants interpretējams tā, ka tas izslēdz tikai tādus 
projektus, kuri pēc to iespējamās pieņemšanas nevarēs tikt 
piemēroti, tātad kuru mērķis nevar tikt sasniegts. No tā izriet 
kritēriji, pēc kuriem nosakāms, vai likumdošanas iniciatīva ir 
pilnīgi izstrādāta pēc formas un satura. (SA-1/2020, 11.punkts)

Lai tiesību sistēma varētu funkcionēt, būtu efektīva un varētu 
tikt piemērota, tā nedrīkst būt pretrunīga. Tai jābūt iekšēji 
saskanīgai. Tādēļ jebkuram likumam pēc sava satura ir jāiekļaujas 
tiesību sistēmā. Tas nozīmē, ka likumam, pielietojot atzīto tiesību 
piemērošanas, it sevišķi interpretācijas, metodoloģiju, ir jābūt 
piemērojamam, neradot pretrunu ar juridiskā spēka hierarhijā 
augstākām vai prioritāri piemērojamām tiesību normām. 
Pilsoņu kopums, arī izmantojot savas likumdošanas iniciatīvas 
tiesības saskaņā ar Satversmes 78.pantu, var virzīt tālāk tikai 
tādus likumprojektus, kuri pēc sava satura nav pretrunā ar 
tiesību normu hierarhijā augstākām vai prioritārām normām. 
Tikai šādi projekti var tikt uzskatīti par pilnīgi izstrādātiem šā 
panta izpratnē. (SA-1/2020, 17.punkts)

[Satversmes 78.pants] paredz nosacījumu likumprojekta 
iesniegšanai – tam jābūt pilnīgi izstrādātam. Respektīvi, 
iecerētajam likumam jābūt sagatavotam tā, lai tas bez 
pārgrozījumiem varētu tikt pieņemts un stāties spēkā. 
Satversmes tiesa atzinusi, ka tas ietver gan formas, gan 
saturisko aspektu. Lai noskaidrotu, kas uzskatāms par pilnīgi 
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izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 
no formas viedokļa, likumprojekta iesniedzējs var vadīties no 
likumprojektu noformēšanai izvirzītajām prasībām. Piemēram, 
Saeimas kārtības ruļļa 79.panta pirmās daļas 5.punkta otrajā 
teikumā ir noteikts, ka vēlētāju iesniegtajiem likumprojektiem 
„jābūt noformētiem likumprojektu veidā”. Tātad vēlētāju 
iesniegts Satversmes grozījumu vai likuma ierosinājums, kurš 
nav noformēts likumprojekta veidā, būtu atzīstams par tādu, kas 
nav pilnīgi izstrādāts no formas viedokļa. [..]

Nosakot Centrālajai vēlēšanu komisijai kompetenci saturiski 
vērtēt un apturēt vēlētāju likumdošanas iniciatīvu pēc sākotnēji 
savāktā parakstu skaita, būtībā var secināt, ka Saeima (jo Centrālās 
vēlēšanu komisijas veidošana, sastāvs un darbība vispārēji 
ir Saeimas atbildība) netieši pat bez balsošanas Satversmes 
78.panta kārtībā gūst iespēju agrīni ietekmēt likumdošanas 
iniciatīvas tālāko likteni. Senātam ir zināmas bažas, ka nozīmīgas 
kompetences piešķiršana Centrālajai vēlēšanu komisijai var 
Satversmes 78.panta garam neatbilstoši ietekmēt vēlētāju un 
Saeimas likumdošanas funkcijas sadalījumu vēlētāju likumdošanas 
iniciatīvas īstenošanā. Vēl vairāk: Centrālās vēlēšanu komisijas 
noraidoša lēmuma gadījumā tiek izslēgta iespēja likumprojektu 
nodot tautas izšķiršanai, kā tas būtu gadījumā, ja likumprojektu 
būtu noraidījusi vai grozījusi Saeima, tātad Centrālās vēlēšanu 
komisijas iespēja noteikt likumprojekta virzību realitātē var 
izrādīties vismaz tikpat izšķiroša kā pašai Saeimai. 

[..] Likumdošanas procesā tieši iesaistītās konstitucionālās 
institūcijas (kas tieši veic likumdošanas funkciju) var viena otras 
darbību pārbaudīt atbilstoši likumdošanas procesam, kādu to 
paredz Satversme.

Līdz ar to Centrālās vēlēšanu komisijas kompetencei nebūtu 
jābūt tādai, ka tā pārņem no Saeimas būtisko iespēju un atbildību 
vēlētāju iniciatīvas saturiskā vērtēšanā, turklāt mazinot tautai 
likumdošanas iniciatīvas iespējas iepretim Saeimai vai citiem 
Satversmē paredzētajiem subjektiem. 

Pareiza tiesību normu piemērošana, tostarp tiesību normu 
hierarhijas kontrole, ir ikviena tiesību piemērotāja kompetence. 
Tomēr šāds vispārējs pienākums tiesību piemērošanā nav tas 
pats, kas likumdošanas iniciatīvas vērtēšana (un virzības došana 
tai vai noraidīšana) likumdošanas procesa ietvaros. Tas pēc 
savas būtības ir likuma jeb vispārējas normas radīšanas process, 
kurā kompetentie spēlētāji ir likumdošanas procesā iesaistītās 
konstitucionālās institūcijas, kas var arī viena otru ietekmēt vai 
teikt galīgo vārdu atbilstoši Satversmes normām.
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Tā, piemēram, likumdošanas procesā būtisku lomu spēlē 
Valsts prezidents ar tam piemītošajām tiesībām nodot likumu 
otrreizējai caurlūkošanai (Satversmes 71.pants). Tāpat Valsts 
prezidentam ir iespēja likuma publicēšanu uz laiku apturēt, 
dodot iespēju likumdošanas strīdu tālāk risināt 1) vai nu 
tautai, prasot likuma nodošanu nobalsošanai, 2) vai Saeimai, 
pieņemot likumu ar kvalificētu vairākumu, un tad atkrīt 
tautas nobalsošanas iespēja (Satversmes 72.panta vispārīgais 
regulējums). 

Tāda pati līdzsvara un kontroles sistēma ir Satversmes 
78.pantā iezīmēta arī vēlētāju likumdošanas iniciatīvas gadījumā. 
Saeima var nobalsot par likumprojektu negrozītā veidā, taču 
var to noraidīt vai arī grozīt, un tādā gadījumā likumprojekts 
nododams tautas nobalsošanai.

Senāta ieskatā, tiesība dot vai nedot tālāku virzību vēlētāju 
iniciatīvai, kontrolēt iniciatīvu saturiski, ir tik būtiska funkcija, 
ka, ņemot vērā Satversmes regulējuma dziļumu attiecībā 
uz likumdošanas procesu, Satversmē būtu jābūt redzamam 
ikvienam subjektam, kuram šāda tiesība piemīt. Likumdošanas 
process ir Satversmē noregulēts pietiekami detalizēti, lai 
sagaidītu, ka ikviens ar likumdošanas funkciju pēc būtības 
apveltīts subjekts tajā būtu minēts. Vispārējā tiesa, un tiesa 
vispār, pat aptuveni Satversmē nav iezīmēta kā šādas funkcijas 
veicēja. (SA-1/2013, 23., 29., 35.punkts)

Tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti.

Demokrātiskā tiesiskā valstī tiesa spriež tiesu neatkarīgi 
(Satversmes 83.pants). Tiesa ir padota vienīgi likumam un 
tiesībām. Tas nozīmē, ka tiesa ir metodoloģiski brīva sprieduma 
pamatojuma veidošanā, ciktāl tā saglabā savu padotību likumam 
un tiesībām. (SKA-461/2021, 18.punkts)

Nevienam, tostarp arī tiesas priekšsēdētājam vai tiesas 
struktūrvienības vadītājam, nav tiesību dot norādījumus 
tiesnešiem par to, kā ir izspriežama konkrētā lieta. Līdz ar to 
tas vien, ka konkrētā lietā kaut kādā veidā ir iesaistīts tiesas 
priekšsēdētājs vai tiesas struktūrvienības vadītājs, pats par sevi 
automātiski neļauj secināt, ka tiesa konkrēto lietu nevar izskatīt 
objektīvi. (SKA-146/2020, 5.punkts)
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Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesu varai piederīga tiesnešu 
pašpārvaldes institūcija, kas atbilstoši Satversmes 83.pantā 
nostiprinātajam tiesnešu un tiesas neatkarības principam ir 
neatkarīga no izpildvaras un likumdošanas varas un kas īsteno 
tai likumā noteiktās funkcijas tiesu varas jomā, proti, izskata 
lietas par tiesnešu disciplinārajiem pārkāpumiem. Tādējādi 
secināms, ka tiesnešu disciplinārā atbildība ir jautājums, kas nav 
saistīts ar valsts pārvaldes jomu, proti, šā jautājuma izlemšana 
ietilpst tiesu varas sfērā. (SKA-216/2008, 10.punkts)

Tiesnešus apstiprina Saeima, un viņi ir neatceļami. 
Tiesnesi pret viņa gribu atcelt no amata var Saeima 
vienīgi likumā paredzētos gadījumos, pamatojoties 
uz tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu vai tiesas 
spriedumu krimināllietā. Ar likumu var noteikt 
vecumu, ar kura sasniegšanu tiesneši atstāj savu 
amatu. 

(04.12.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.)

Satversmes 84.panta mērķis ir īstenot varas dalīšanas 
principu un tādējādi nodrošināt neatkarīgas tiesu varas 
pastāvēšanu. Tomēr tiesneša neatkarības garantijai ar to ir 
nepietiekami. Saeima lemj politiski un tās lēmums attiecībā uz 
tiesnesi ir politisks lēmums. (SKA-32/2009, 32.punkts)

Viens no neatkarības nodrošināšanas veidiem ir caurspīdīga 
tiesnešu atlases kārtība un karjeras virzība, kas ir balstīta uz 
objektīviem kritērijiem. Gan lemjot par tiesneša iecelšanu vai 
apstiprināšanu amatā, gan lemjot par viņa atcelšanu. [..]

Likuma „Par tiesu varu” 60.pantā minēti divi termini – 
apstiprināšana un iecelšana. Apstiprina tiesnesi bez pilnvaru 
termiņa ierobežojuma, t.i., uz mūžu. Uz apstiprinātiem 
tiesnešiem attiecas Satversmes 84.pantā noteiktā tiesneša 
neatkarības institucionālā garantija – neatceļamība. Savukārt 
personas iecelšana amatā ir posms pirms apstiprināšanas, kad 
personai jāparāda sava spēja un piemērotība būt par tiesnesi. [..]

Ja beidzas likuma „Par tiesu varu” 60.pantā minētais trīs vai 
vēl papildus noteiktais divu gadu termiņš, Saeimai nav jāpieņem 
īpašs lēmums par ieceltā tiesneša atcelšanu. Par atcelšanu, 
kā tas izriet no Satversmes 84.panta, lemj tikai attiecībā uz 
apstiprinātajiem tiesnešiem. Savukārt attiecībā uz ieceltajiem 
tiesnešiem tiem noteiktais statuss beidzas līdz ar Saeimas 
noteiktā termiņa beigām. Šādā gadījumā tiesnesis statusu 
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zaudē uz likuma pamata, tas ir, bez īpaša lēmuma pieņemšanas.  
(SKA-589/2010, 8., 9.punkts)

Pēc vispārējā principa tiesnesis atrodas amatā bez pilnvaru 
termiņa ierobežojuma, tomēr tiesneša iecelšana amatā uz 
noteiktu termiņu atsevišķos gadījumos var būt pieļaujama, kas 
nav pretrunā Satversmes 84.pantam. (SKA-798/2009, tēze)

Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā 
noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par 
likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu 
tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir 
tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus 
aktus vai to daļas. Satversmes tiesas tiesnešus 
uz likumā noteikto laiku apstiprina Saeima ar ne 
mazāk kā 51 Saeimas locekļa balsu vairākumu. 

(19.09.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.10.2013.)

Satversmes tiesai kā „Satversmes sargam” piemīt īpaša 
kompetence vispārsaistoši vērtēt tiesību normas, un šāda 
kompetence vispārīgi nav piešķirta vispārējām tiesām, kuru 
funkcija ir nodrošināt tiesību normu pareizu piemērošanu 
konkrētu strīdu izskatīšanā. (SA-1/2013, 31.punkts)

Tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības 
piešķir likums, un tikai likumā paredzētā kārtībā. 
Kara tiesas darbojas uz sevišķa likuma pamata.

Atzīstams, ka administratīvā tiesa, pieņemot izskatīšanai 
lietu, kas saskaņā ar tiesību normām ir pakļauta izskatīšanai 
civilprocesuālā kārtībā, pieļautu ne tikai lietu pakļautību 
regulējošo tiesību normu, bet arī Satversmes 84.panta un 
tiesiskuma principa pārkāpumu. (SKA-119/2006, tēze)

Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.

Satversmes 90.pantā ietverto tiesību īstenošanai pieņemts 
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, kura mērķis 
ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām 
tiesībām un pienākumiem. Likuma 2.panta pirmā daļa un 3.panta 
pirmā daļa paredz, ka konkrēto mērķi sasniedz, publicējot ārējos 
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90.pants 
normatīvos un citus tiesību aktus, oficiālos paziņojumus un 
pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, kas ir pieejams tikai elektroniskā veidā tīmekļa vietnē 
www.vestnesis.lv, un pieeja tam ir bez maksas. Oficiālā izdevuma 
publicēšanu atbilstoši likuma 14.panta trešajai daļai nodrošina 
valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis”. Sistēmiski interpretējot 
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu, secināms, 
ka vienīgais oficiālais izdevums Latvijas Republikā ir „Latvijas 
Vēstnesis”, kuru, īstenojot valsts pārvaldes uzdevumu, izdod 
valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis”. (SKA-1199/2020, 7.punkts)

Uzziņa ir dokuments, kurā pēc privātpersonas lūguma 
sniegts iestādes skaidrojums par privātpersonas tiesībām un 
pienākumiem konkrētā tiesiskajā situācijā. Uzziņas institūts 
sakņojas Satversmes 90.pantā, atbilstoši kuram ikvienam ir 
tiesības zināt savas tiesības. Ar uzziņu personai tiek darīts zināms, 
kā konkrēto faktisko situāciju no tiesību viedokļa vērtē iestāde, 
proti, ar to tiek sniegts viedoklis, nevis informācija par faktiem. 
(SKA-958/2013, tēze)

Caur tiesībām uz uzziņu persona īsteno tai Satversmes 
90.pantā garantētās tiesības zināt savas tiesības, kas ir vērstas 
uz tiesiskās noteiktības un tiesiskās skaidrības nodrošināšanu. 
Šīs tiesības īstenošanas rezultātā persona var plānot savu 
rīcību, nebaidoties, vai pati ir pareizi sapratusi tiesību normas.  
(SKA-34/2008, 13.punkts)

Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas 
priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas 
diskriminācijas.

VIENLĪDZĪBAS PRINCIPS
Vienlīdzības princips aptver arī tiesas darbību – tiesas 

spriešanu. Tas nozīmē, ka tiesai ir pienākums vienu un to pašu 
tiesību normu piemērot vienādi līdzīgās situācijās. Tieši tādēļ 
tiesa, noteicot atlīdzinājuma apmēru, vērtē nolēmumus līdzīgās 
lietās. Ja tiesa ir pamatojusi izskatāmās lietas apstākļu atšķirību 
no pieteicējas minētā gadījuma, tiesiskās vienlīdzības principa 
pārkāpums nav konstatējams. (SKA-410/2012, 11.punkts)

No Satversmes 91.panta pirmajā teikumā ietvertā tiesiskās 
vienlīdzības principa izriet, ka ierobežojumi, ar ko personām 
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jāsamierinās, nedrīkst uz kādu personu gult nesalīdzināmi 
lielākā mērā kā uz citām personām. (SKA-1528/2019, 9.punkts)

No vienlīdzības principa izriet, ka ikvienam atbilstoši viņa 
piemērotībai, spējām un sniegumam ir tiesības uz vienlīdzīgu 
piekļuvi amatiem valsts dienestā. [..] Personai, kas pretendē 
uz noteiktu amatu, ir subjektīvās tiesības pārsūdzēt un 
apstrīdēt lēmumu par cita pretendenta iecelšanu amatā, ja tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu viņas pamattiesību uz vienlīdzīgu 
attieksmi, kas nostiprinātas Satversmes 91.pantā, ievērošanu. 
Tādējādi, ja, pieņemot lēmumu, ir pārkāpts vienlīdzības princips, 
personai ir subjektīvās tiesības pārsūdzēt tiesā lēmumu, ar kuru 
iecelts amatā cits pretendents. (SKA-441/2015, 5.punkts)

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās 
daļas 3.1punkta „a” apakšpunktā paredzētais atbrīvojums no 
nekustamā īpašuma nodokļa nepārkāpj Satversmes 91.pantā 
nostiprināto vienlīdzības principu situācijā, kad pieteicēja 
ir privāta kapitālsabiedrība un tai pieder naftas cauruļvads,  
savukārt AS „Latvijas Dzelzceļš” ir valsts kapitālsabiedrība un 
tai pieder dzelzceļš. Apstāklis, ka abu veidu inženierbūves tiek 
izmantotas naftas produktu transportēšanai līdzīgā maršrutā, 
neļauj uzskatīt, kas šādu inženierbūvju īpašnieki atrodas 
salīdzināmā situācijā. Dzelzceļa izmantošanas iespējas un faktiskā 
izmantošana ir daudz plašāka, proti, to izmanto ne tikai naftas 
produktu transportēšanai, bet arī cita veida kravu un arī pasažieru 
pārvadāšanai, savukārt naftas cauruļvads ir izmantojams vienīgi 
naftas produktu transportēšanai. Šī atšķirība nozīmē, ka minētie 
infrastruktūras objekti nav savstarpēji aizstājami. Abas minētās 
personas vieno tas, ka tās abas ir inženierbūvju īpašnieces, taču 
vienlaikus konstatējamas arī būtiskas atšķirības – to kapitāls 
pieder atšķirīgiem subjektiem un to īpašumā esošās inženierbūves 
ir atšķirīga veida. Šīs atšķirības liedz uzskatīt, ka minētās personas 
atrodas vienādos vai salīdzināmos apstākļos. Savukārt tas, ka 
likumdevējs vispār izvēlējies piemērot atšķirīgu nodokļu režīmu 
noteikta veida subjektiem attiecībā uz noteikta veida nekustamā 
īpašuma objektiem, atbilst likumdevēja politiskajai brīvībai un 
pats par sevi nav uzskatāms par vienlīdzības principa pārkāpumu. 
(SKA-56/2020, 8.punkts)

Ņemot vērā, ka normatīvajā regulējumā atzīts olimpisko, 
paralimpisko un nedzirdīgo spēļu vienlīdzīgums, lemjot par 
balvas apmēru par izciliem sasniegumiem sportā kontekstā 
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ar vienlīdzības principu salīdzināmi ir arī citi apstākļi, 
tostarp spēlēs piedalījušos dalībvalstu un dalībnieku skaits.  
(SKA-108/2019, 7., 8.punkts)

Likumdevēja mērķis, Kriminālprocesā un administratīvo 
pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā 
iestrādājot 2.panta otro daļu, bija ieviest vienotu procesuālo 
kārtību, kādā atlīdzināms kriminālprocesā un administratīvo 
pārkāpumu lietvedībā nodarītais zaudējums vai kaitējums, jo 
atšķirīga zaudējuma vai kaitējuma atlīdzināšanas kārtības un 
principu piemērošana salīdzināmās situācijās būtu pretrunā ar  
Satversmes 91.pantu. Līdz ar to likuma 4. un 5.pants aptver tikai 
tipiskākos un būtiskākos, taču ne visus iespējamos kriminālprocesā 
un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā zaudējuma 
vai kaitējuma atlīdzinājuma tiesiskos pamatus (gadījumus), un 
atlīdzinājums var tikt piešķirts arī minētajās tiesību normās 
tieši nenorādītās situācijās. (SKA-1533/2019, 15.punkts; SKA-
1081/2018, 12.,13.punkts)

DISKRIMINĀCIJAS AIZLIEGUMS
Pilsonim ir tiesības likumā noteiktajā veidā pildīt valsts 

dienestu bez jebkādas diskriminācijas. Par šo principu 
konstitucionālās normas ir pilnīgi skaidras. Pat ja Valsts 
civildienesta likumā nebūtu atsauces uz civildienesta attiecībās 
piemērojamām diskriminējošas attieksmes aizlieguma normām 
darba tiesiskajās attiecībās, šis ir fundamentāls tiesību princips, 
bez kura piemērošanas tiesisko attiecību ievērošana nav 
iedomājama. (SKA-450/2020, 9.punkts)

Diskriminācijas aizlieguma mērķis ir nepieļaut nevienlīdzīgu 
attieksmi, ja tā balstās uz kādu aizliegtu kritēriju, tostarp 
invaliditāti. Atzīto tiesību īstenošanā ir būtiski pieņemt tam 
atbilstošu tiesisko regulējumu, kā arī nodrošināt tā ievērošanu 
un tādējādi arī kontroli. Personai var būt no diskriminācijas 
aizlieguma principa izrietošas subjektīvās tiesības prasīt vides 
pieejamības nodrošināšanu objektā.

Latvijā pieejamības fiziskajai videi – publiskām ēkām – ziņā 
ir ieviests atbilstošs tiesiskais regulējums. [..] Ievērojot šo 
regulējumu, Latvijas likumdevējs nacionālajās tiesību normās 
ir noteicis, ka publiskās būvēs pieejamībai tām, kā arī stāvu 
apkalpošanai ir jānodrošina piekļūšanas risinājums, kas ir 
piemērots personām ar invaliditāti patstāvīgai lietošanai. 
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Lai arī, ievērojot konkrētus apstākļus, vērtējums ir atkarīgs no 
tā, vai pieejamība nodrošināma jaunā būvē vai tādā, kas izbūvēta 
līdz vides pieejamības prasību iekļaušanai normatīvajos aktos, 
arī objekts, kas ir radies jau bijušas ēkas rekonstrukcijas 
rezultātā, ievērojot pārbūves raksturu, kā arī projekta mērķi, no 
vides pieejamības nodrošināšanas viedokļa var tikt pielīdzināts 
jaunai būvei. (SKA-9/2019, 12.–16.punkts)

Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās 
intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par 
nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar 
likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā 
ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. 
Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.

TIESĪBAS VĒRSTIES TIESĀ 
Satversmes 92.pantā minētās tiesības nav saprotamas kā tādas, 

kas ļauj personai vērsties jebkurā tiesā ar jebkādu prasījumu. Tiesai 
ir jārīkojas likumā piešķirtā pilnvarojuma ietvaros, nepārkāpjot tai 
noteikto kompetenci. Tiesai ir jāpieņem un jāizskata pēc būtības 
personas pieteikums tikai tad, ja pastāv visi priekšnoteikumi 
lietas ierosināšanai. Tādējādi personas tiesības uz taisnīgu 
tiesu iespējams pārkāpt tikai tad, ja tiesa atteiktos ierosināt 
administratīvo lietu, neskatoties uz to, ka pieteikums ir pakļauts 
izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā un ir ievēroti citi likumā 
noteiktie nosacījumi, kas attiecas uz pieteikuma pieļaujamību. 
(SKA-1088/2010, tēze, arī 10.punkts)

Vērtējot, vai pieteicējas tiesības un interese vērsties tiesā ar 
civilprasību konkrētajā gadījumā atsver potenciālo atbildētāju 
tiesības uz personas datu neaizskaramību, jāņem vērā, ka tiesības 
uz taisnīgu tiesu, tostarp tiesības uz pienācīgu pieeju tiesai, 
ir demokrātiskā valstī personām garantējama fundamentāla 
cilvēktiesība. Tieši no šo tiesību pienācīgas nodrošināšanas 
lielā mērā ir atkarīga pārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzība, līdz ar to tiesību uz taisnīgu tiesu nozīmīgumu 
nedrīkst novērtēt par zemu. Tāpēc arī tiesību uz taisnīgu tiesu 
garantijām jābūt efektīvām un praksē saprātīgi īstenojamām, ne 
teorētiskām. (SKA-20/2018, 15.punkts)

Lieta tiek ierosināta par galīgo lēmumu, kas radījis 
pieteicējam konkrētās tiesiskās sekas (izslēgšanu no zvērinātu 
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advokātu skaita), – par Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 
lēmuma atcelšanu. Tiesa vērtē ne tikai padomes lēmuma 
saturu, bet arī disciplinārlietu komisijas lēmumu un iestādes 
veiktās procesuālās darbības. Tas ir, administratīvās tiesas 
kontrolei atbilstoši Administratīvā procesa likuma 103.pantam 
tiek nodotas visas darbības administratīvā procesa ietvaros, 
kas noslēdzas ar personas izslēgšanu no zvērinātu advokātu 
skaita. [..] tādējādi nodrošinot pieteicējam no Satversmes 
92.panta izrietošo tiesību uz tiesas aizsardzību. (SKA-877/2019, 
15.punkts)

Lūgums valsts drošības iestādei sniegt atļauju izpaust 
informāciju, kas personai jau ir zināma, būtībā pielīdzināms 
interesei patstāvīgi vākt pierādījumus un izvēlēties aizstāvības 
pozīciju, jo gluži tāpat dod iespēju darīt tiesai kriminālprocesā 
zināmus faktus un ar tiem pamatotus apsvērumus personas 
tiesību aizstāvības nolūkā. Šādas atļaujas došana skar tiesības, 
kuras personai paredz Satversmes 92.panta pirmais teikums – 
aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. 
(SKA-907/2021, tēze)

Administratīvā procesa likumā nav tieši regulētas tiesas 
tiesības lemt par uzsāktas faktiskās rīcības seku novēršanu. Taču 
šādas tiesas tiesības izriet, pirmkārt, jau no Satversmes 92.pantā 
garantētajām tiesībām uz taisnīgu tiesu, jo tiesas aizsardzībai 
ir jābūt efektīvai. Tiesību aizsardzība tiesā būtu neefektīva, ja 
vienīgās sekas, ko sekmīga pieteikuma gadījumā persona iegūtu, 
būtu tikai tiesas atzinums par pārsūdzētā administratīvā akta 
vai faktiskās rīcības prettiesiskumu. (SKA-123/2012, 8.punkts)

Lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu, administratīvajā 
procesā jāīsteno visaptveroša tiesas kontrole pār izpildvaras 
lēmumiem un darbībām un šīs kontroles rezultātā jānovērš 
tiesību normām neatbilstoša administratīvā akta vai faktiskās 
rīcības sekas attiecībā uz personu. Otrkārt, Administratīvā 
procesa likuma 3.panta trešā daļa paredz, ka šā likuma noteikumi, 
kas attiecas uz administratīvo aktu, ir attiecināmi arī uz faktisko 
rīcību tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar šī administratīvā procesa 
institūta būtību vai ciktāl citas tiesību normas nenosaka citādi. 
Faktiskās rīcības seku novēršana nav pretrunā ar faktiskās 
rīcības institūta būtību, un citas tiesību normas arī nenoteic, ka 
seku novēršana faktiskās rīcības gadījumā nebūtu pieļaujama. 
Līdz ar to tiesai administratīvajā procesā ir tiesības lemt arī par 
faktiskās rīcības seku novēršanu. (SKA-291/2021, 10.punkts)
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Satversmes 92.panta pirmais teikums noteic, ka ikviens var 

aizstāvēt taisnīgā tiesā savas tiesības un likumiskās intereses. 
Tas nozīmē, ka privātpersonai ir tiesības vērsties tiesā, ja ir 
aizskartas tās subjektīvās tiesības. Savukārt subjektīvās tiesības 
izriet no tiesību normām. Tiesību normas, kas paredz tiesības 
saņemt sertifikātus par Latvijā nodzīvoto laiku, aprobežo šo 
tiesību pastāvēšanu ar prekluzīvu termiņu, ar kura izbeigšanos 
izbeidzas pašas tiesības. Konkrētajā gadījumā konstatēts, ka 
pieteicēja subjektīvās tiesības uz privatizācijas sertifikātu 
saņemšanu ir izbeigušās ar prekluzīvā termiņa izbeigšanos. 
Tādējādi pieteicējam nav subjektīvo tiesību, kuras aizstāvēt 
tiesā. Līdz ar to tiesvedības izbeigšana nepārkāpj Satversmes 
92.panta pirmajā teikumā nostiprinātās pamattiesības.  
(SKA-426/2009, 11.punkts)

Ierobežojums vērsties tiesā ar populārsūdzībām nav 
uzskatāms par tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu.  
(SKA-144/2007, tēze, arī 14.punkts)

Nepastāvot tādām tiesību normām, kas garantētu  
pieteicējam tiesības uz kredītiestādes likvidatora amatu vai 
noteiktām prasībām atbilstošu kredītiestādes likvidatora 
atlases procedūru, nav arī tiesību, ko pieteicējs varētu aizsargāt 
atbilstoši Satversmes 91. vai 92.pantam. Nenoliedzot to, ka būtu 
vēlama vienlīdzīga un caurskatāma kredītiestādes likvidatora 
amata kandidātu atlases procedūra, taču, kamēr šādas tiesības 
negarantē tiesību normas, tās nevar arī aizstāvēt tiesā. (SKA-
1202/2018, 11.punkts)

TAISNĪGA TIESA
Taisnīgas tiesas jēdziens citastarp aptver līdzvērtīgu iespēju 

principu. Tas prasa, lai visām procesā iesaistītajām pusēm 
būtu līdzvērtīga iespēja izklāstīt lietas apstākļus, un liedz 
kādai no pusēm piešķirt būtiskas priekšrocības salīdzinājumā 
ar oponentu. Pilnvērtīgā tiesību aizstāvībā un iesaistīto 
pušu interešu līdzsvarošanā būtiska nozīme ir tiesībām tikt 
uzklausītam. Tās tiek īstenotas vairākos veidos, piemēram, kā 
tiesības saņemt pilnīgu informāciju par pretējās puses izteikto 
viedokli, savāktajiem pierādījumiem un faktiem. Turklāt tiesības 
tikt uzklausītam ietver personas tiesības izteikties par faktiem 
un tiesību jautājumiem. Šo tiesību īstenošana jānodrošina 
vismaz rakstveidā. (SA-2/2021, 10.punkts)
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Ikvienam procesam tiesā ir jānotiek, ievērojot tiesības 
uz taisnīgu tiesu un ar tām saistītās procesuālās garantijas. 
Uzņēmuma pārejas gadījumā ir svarīgi izvērtēt un noskaidrot 
visus lietas faktiskos apstākļus, lai konstatētu, ka uzņēmuma 
vai tā patstāvīgas daļas (Komerclikuma 20.pants) pāreja ir 
notikusi un vai uzņēmums ir pārgājis tādā daļā, ka nodokļu 
parāda piedziņu var vērst pret jauno uzņēmuma ieguvēju. Tādēļ, 
lai nonāktu pie lietas taisnīga rezultāta, Administratīvās rajona 
tiesas tiesnesim, ņemot vērā lietā esošos pierādījumus, būtu 
rūpīgi jāapsver, vai nav izmantojama tiesas rīcības brīvība noteikt 
lietas izskatīšanu mutvārdu procesā, nevis likumā vispārīgi šajā 
gadījumā paredzētajā rakstveida procesā. Jāatgādina, ka tiesai ir 
jāvada process tādā veidā, lai tiktu ievērotas garantijas, kas izriet 
no tiesībām uz taisnīgu tiesu (Satversmes 92.panta pirmais 
teikums). (SKA-984/2021, 19.punkts)

Tas, ka tiesības uz mutvārdu procesu ietilpst tiesību uz 
taisnīgu tiesu tvērumā, ka procesa dalībniekam ir tiesības uz 
mutvārdu procesu vismaz vienā tiesu instancē un ka procesa 
dalībniekam nav jāpamato, kāpēc viņš vēlas mutvārdu procesu, 
norāda uz šo tiesību fundamentālo raksturu, kas tādējādi prasa, 
lai šīs tiesības tiktu ierobežotas pēc iespējas mazāk un lai šim 
ierobežojumam būtu leģitīms un attaisnojams pamats. Tas uzliek 
pienākumu tiesai raudzīties, vai šīs procesa dalībnieka tiesības 
tiek īstenotas atbilstoši to jēgai un būtībai, vai procesuālā kārtība 
un tās nodrošināšana pārlieku neprevalē pār likumā noteikto 
procesuālo garantiju uz mutvārdu procesu, tādējādi apdraudot 
tiesības uz taisnīgu tiesu pēc būtības, lai arī forma būtu ievērota. 
Minētais vispirms ir jāievēro pirmās instances tiesai, savukārt 
apelācijas instances tiesai ir jāuzrauga, kā šīs tiesības ir īstenotas. 
(SKA-76/2021, 6.punkts; SKA-630/2016, 10.punkts)

Ja persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, 
nesaprot tiesvedības valodu, viņai ir tiesības izmantot tulka 
pakalpojumus. Nenodrošinot personai šādas tiesības, var tikt 
pārkāptas personas tiesības uz taisnīgu tiesu. Minētās atziņas 
izriet no analogām personas tiesībām kriminālprocesā, kur 
personai ir tiesības tikt informētai viņai saprotamā valodā 
par viņai izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu, kā arī 
uz bezmaksas tulka pakalpojumiem, ja viņa nesaprot tiesā 
lietoto valodu vai nerunā tajā. Ņemot vērā, ka administratīvā 
pārkāpuma lietas pēc savas būtības un soda rakstura atbilstoši 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām ir vērtējamas kā „mazās 
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krimināllietas”, šādas tiesības attiecināmas arī uz personu, kura 
tiek sodīta par administratīvo pārkāpumu.

Tas, ka personai, kura tiek saukta pie administratīvās 
atbildības, ir tiesības uz nodrošinātiem tulka pakalpojumiem, 
nenozīmē, ka vienmēr, ja tulks lietā nav piedalījies, ir tikušas 
pārkāptas personas tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu. 
Minēto tiesību izmantošanas nodrošināšana nav izprotama 
tikai formāli, bet ir jāņem vērā, kādēļ tulka nodrošināšana ir 
nepieciešama. Tādējādi katrā konkrētajā lietā ir jāvērtē tas, vai 
tulka nepieaicināšana ir liegusi personai saprast notiekošo un 
traucējusi sagatavot aizstāvību. Tulka nepieciešamība katrā 
konkrētajā lietā ir atkarīga no pašas personas gribas, proti, vai 
persona vēlas izmantot tai likumā paredzētās tiesības un vai 
viņa šo savu vēlmi ir darījusi zināmu iestādei un tiesai. (SKA-
355/2007, tēze, arī 7.1.–7.3.punkts)

Advokāta dalībai tiesas procesā ir būtiska nozīme Satversmes 
92.pantā nostiprināto tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. 
Pieeja valsts noslēpumam var būt objektīvi nepieciešama 
advokāta amata pienākumu izpildei. Ja lietā ir pārbaudāmi 
pierādījumi, kas saistīti ar valsts noslēpumu, un advokātam 
ir izsniegta speciālā atļauja darbam ar valsts noslēpumu, 
prezumējams, ka vispārīgā gadījumā advokāts ir tiesīgs 
piedalīties šādu pierādījumu pārbaudē. Tajā pašā laikā, ņemot 
vērā Satversmes tiesas atziņas par tiesību uz taisnīgu tiesu 
īstenošanu lietās, kas skar valsts noslēpumu, kā arī nacionālās 
drošības aizsardzības intereses, [..] īpašos gadījumos pieeja ar 
valsts noslēpumu saistītiem materiāliem var tikt ierobežota arī 
advokātam, kurš ieguvis pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. 
(SA-1/2021, 7.punkts)

Demokrātiskas un tiesiskas valsts funkcionēšanas 
neatņemama sastāvdaļa ir arī tiesas spriešana – tiesību uz 
taisnīgu tiesu nodrošināšana. Līdz ar to arī tiesu darbam pamatā 
ir jābūt atklātam un caurskatāmam. [..] Lietas izskatīšanas 
atklātums jeb publiskums ir viens no tiesību uz taisnīgu tiesu 
elementiem, tas attiecas arī uz krimināllietām un ietver gan 
tiesības uz lietas izskatīšanu atklātā tiesas sēdē, gan tiesības 
uz to, ka tiesas spriedumi tiek padarīti publiski zināmi, proti, 
pieejami sabiedrībai. Samērīgas atkāpes no šā principa 
ievērošanas pieļaujamas tikai tad, ja konkrētā lietā tiek atzīts, 
ka lietas izskatīšanas atklātums kaitē citām būtiskām interesēm. 

92.pants 
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Prasība, lai tiesas spriedums (jo īpaši tāds, kas taisīts atklātā 
tiesas sēdē izskatītā lietā) būtu pasludināts publiski, ir tieši vērsta 
uz to, lai sabiedrībai būtu iespējams ar šādu spriedumu iepazīties, 
jo tikai tādā veidā ir iespējams sasniegt iepriekš norādīto mērķi – 
tiesību uz taisnīgu tiesu pilnvērtīgu nodrošināšanu ar tiesas 
procesa caurskatāmību un sabiedrības uzraudzību pār to, kā tiesa 
īsteno tiesas spriešanu. Tādējādi likuma „Par tiesu varu” 28.2panta 
normas būtībā regulē vienlaikus gan tiesību uz taisnīgu tiesu, gan 
tiesību uz informācijas pieejamību īstenošanu. Tas savukārt nozīmē, 
ka atkāpes no šīs normas piemērošanas vērtējamas kā atkāpes no 
lietas izskatīšanas atklātuma jeb publiskuma principa. Vienlaikus 
atkāpes no šīs normas piemērošanas ir vērtējamas arī kā tiesību 
uz informāciju ierobežojums. Šādas atkāpes pieļaujamas tikai 
tad, ja tas konkrētā gadījumā ir nepieciešams, lai aizsargātu citas 
būtiskas intereses, kurām konkrētos apstākļos dodama priekšroka.  
(SKA-255/2019, 8., 10., 12.punkts)

NEATKARĪGA TIESA
Ievērojot tiesiskās vienlīdzības principu un tiesības uz taisnīgu 

tiesu, tiesai būtu jāpieliek pūles, lai līdzīgi gadījumi tiktu izlemti 
līdzīgi, jo procesa dalībniekiem ir tiesības sagaidīt un paļauties, 
ka tie tiesā saņems vienādu attieksmi visos līdzīgos gadījumos. 
Vienlaikus ir jāņem vērā, ka taisnīgas tiesas neatņemams elements 
ir tiesneša neatkarība. Tiesnesim ikvienā gadījumā ir jābūt brīvībai 
lietu izskatīt tiesiski, atbilstoši savām zināšanām, dzīves pieredzei 
un tiesiskajai apziņai. Tiesiskās vienlīdzības apsvērumi nevar būt 
pamatā, lai sekotu analoģiskā lietā taisītam spriedumam tikai tādēļ, 
ka attiecīgā lieta izspriesta pirmā. Nākamajā lietā turklāt dažādu 
iemeslu (galvenokārt procesa dalībnieku izvēlētās argumentācijas 
un atšķirīgu pierādījumu) dēļ var tikt izgaismoti tādi lietas aspekti, 
kas netika apsvērti iepriekšējā lietā un kas var ietekmēt gan 
faktisko apstākļu noskaidrošanu, gan tiesību normu piemērošanu. 
Turklāt lietās, kurās tiek vērtēti apstākļi ieslodzījuma vietā, to 
vērtējums ir ļoti relatīvs un atkarīgs no personas individuālajiem 
apstākļiem, kā arī apstākļu kopējās kumulatīvās ietekmes.  
(SKA-66/2018, 13.punkts; SKA-713/2016, 9.punkts)

TIESĪBU UZ PIEEJU TIESAI 
IEROBEŽOJUMA PĀRBAUDE

Drošības nauda kā finansiāla barjera netieši ierobežo 
Satversmes 92.panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz pieeju 
tiesai. Taču šis ierobežojums ir attaisnojams ar leģitīmu mērķi – 
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citu cilvēku tiesību aizsardzību. Mazinoties nepamatotu sūdzību 
iesniegšanai, tiesa ātrāk var izskatīt citu cilvēku pamatotās 
sūdzības un tādējādi efektīvāk aizsargāt viņu tiesības. Turklāt 
drošības naudas kā šķēršļa bardzību mīkstina, pirmkārt, jau 
minētais likuma noteikums, ka pamatotas sūdzības gadījumā 
drošības nauda pēc sūdzības izskatīšanas tiek atmaksāta, otrkārt, 
likumā paredzētā iespēja pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no 
drošības naudas samaksas. (SKA-477/2013, 4.punkts)

Personas rīcība, sistemātiski iesniedzot nepārdomātus, 
nepamatotus pieteikumus un sūdzības, liecina, ka tā pirms 
procesuālā dokumenta iesniegšanas neizvērtē tā iesniegšanas 
pamatotību. Šādu neapdomīgu un sistemātiski traucējošu 
prāvnieku atbrīvošana no drošības naudas būtu pretēja drošības 
naudas noteikšanas pamatmērķim un citu cilvēku tiesībām 
uz ātru un tādējādi efektīvu viņu tiesību aizsardzību tiesā.  
(SKA-477/2013, 5.punkts)

Likumdevējs jebkurām tiesībām un no tām izrietošajām 
procesuālajām darbībām ir noteicis termiņus. Administratīvajā 
procesā ikvienai pusei likumdevējs ir noteicis tiesības un 
pienākumus, tajā skaitā iestādei noteiktā termiņā jāpaziņo 
indivīdam administratīvais akts, savukārt indivīds noteiktā 
termiņā to var apstrīdēt. Šādi termiņi nepieciešami, lai 
administratīvais process varētu virzīties uz priekšu un to nebūtu 
iespējams vilcināt. Pretējā gadījumā administratīvais akts 
ilgstoši nevarētu stāties spēkā un to nevarētu izpildīt. Tādējādi 
zustu administratīvā akta jēga. (SKA-78/2005, 14.punkts)

NEVAINĪGUMA PREZUMPCIJA
Atbilstoši Satversmes 92.pantā nostiprinātajai nevainīguma 

prezumpcijai jāpierāda ir personas vaina pārkāpuma izdarīšanā, 
nevis nevainīgums. Proti, nevainīgums tiek prezumēts, ja nav 
pierādījumu par pretējo. Ja persona tiek atzīta par vainīgu 
[administratīvā] pārkāpuma izdarīšanā, lai gan lietā nav 
pierādījumu, kas pierādītu tās vainu, tiek pārkāpta nevainīguma 
prezumpcija. (SKA-48/2009, tēze, arī 9.punkts)

TIESĪBU UZ ATBILSTĪGU  
ATLĪDZINĀJUMU PRINCIPS

Subjektīvu publisko tiesību var piešķirt konstitūcija. 
Satversmes 92.pants piešķir iespējamam cilvēktiesību 
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subjektam tiesības nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā 
saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu. Tātad privātpersona arī varētu 
atsaukties tieši uz Satversmes 92.pantu un prasīt atlīdzinājumu 
par nepamatotu tiesību aizskārumu, ja tās tiesības būtu 
aizskartas. (SKA-486/2012, 11.punkts)

Atlīdzinājuma noteikšanas principu kopsavilkums: lai 
atlīdzinājums būtu atbilstīgs Satversmes 92.panta izpratnē, 
tam ir jābūt efektīvam tiesiskās aizsardzības līdzeklim. Jēdziens 
„atbilstīgs atlīdzinājums” nozīmē, ka atlīdzinājumam ir jābūt 
taisnīgam. Atlīdzinājumam ir jāsniedz gandarījums personai, 
kuras tiesības ir tikušas aizskartas. Ar atlīdzinājumu var arī 
atturēt iestādi no līdzīgu aizskārumu izdarīšanas nākotnē. 
Nosakot atlīdzinājumu, tiesa pauž valsts nostāju par aizskarto 
tiesību un paša tiesību aizskāruma nozīmīgumu. Tādējādi 
atlīdzinājums demokrātiskā un tiesiskā valstī nedrīkst būt 
nesamērīgi mazs. (SKA-1214/2016, 6.punkts)

No Satversmes 92.panta trešā teikuma izrietošie vispārējie 
principi par atbilstīga atlīdzinājuma noteikšanu ir konkretizēti 
Administratīvā procesa likumā, savukārt to piemērošanas 
kārtība ir noteikta Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likumā. Administratīvā procesa likuma 94.panta 
ceturtā daļa paredz, ka atlīdzināšanas pienākumu attiecīgais 
publisko tiesību subjekts var izpildīt, atjaunojot stāvokli, kāds 
pastāvēja pirms zaudējuma vai kaitējuma nodarīšanas, vai, ja tas 
nav iespējams vai ir iespējams tikai daļēji, vai tas nav adekvāti, 
samaksājot atbilstīgu atlīdzinājumu naudā. No minētā izriet 
likumdevēja noteiktās prioritātes atlīdzinājuma veidu izvēlē, t.i., 
pirmkārt, tiek atjaunots stāvoklis, kāds bija pirms zaudējuma 
vai kaitējuma nodarīšanas, un tikai tad, ja tas nav iespējams vai 
nav adekvāti, personai izmaksā atlīdzinājumu naudā. Ja cietušās 
personas agrāko stāvokli ir iespējams atjaunot, priekšroka 
būtu dodama dabiskajai restitūcijai. Šādu principu likumdevējs 
ietvēris arī Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 14.panta otrajā daļā. (SKA-395/2018, 
13.punkts)

Tiesību aizskāruma gadījumā tā smaguma noteikšanā nav 
iespējams aprēķināt katra lietas apstākļa svaru. Secinājumus 
par konkrētā aizskāruma smagumu var izdarīt, tikai izvērtējot 
visus attiecīgās lietas apstākļus kopsakarā. Tas nozīmē, ka nav 
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precīzi nosakāms arī vienas aizskāruma dienas svars jeb „cena”. 
Līdz ar to aizskāruma smagumu un attiecīgi arī atlīdzinājuma 
apmēru nevar vērtēt formāli, nosakot to vienkārši proporcionāli 
tiesību aizskāruma ilgumam dienās. (SKA-66/2018, tēze, arī  
8.–10.punkts)

Satversmes 92.panta trešajā teikumā lietotais termins 
nepamatots nav identisks Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumā lietotajam terminam 
prettiesisks. Satversmē lietotais jēdziens ir saturiski plašāks. 
Līdz ar to Satversme prasa apsvērt nepieciešamību atlīdzināt 
zaudējumu arī tādos gadījumos, kad tas radies tiesiska 
administratīvā akta vai faktiskās rīcības dēļ. Tiesības saņemt 
atlīdzinājumu arī par tādu valsts pārvaldes lēmumu vai rīcību, 
kas pati par sevi ir tiesiska, paredzētas Administratīvā procesa 
likuma 92.pantā, kas konkretizē Satversmes 92.panta trešo 
teikumu, neizšķirot valsts atbildību par iestādes tiesisku vai 
prettiesisku rīcību. Atlīdzinājuma prasījuma pamats šādos 
gadījumos ir labvēlīga administratīvā akta atcelšana saskaņā ar 
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 3.punktu. 
(SKA-219/2021, tēze, arī 6., 7.punkts) 

Katrs tiesību ierobežojums, kas radīts ar tiesisku iestādes 
darbību, nav jāatlīdzina. Tiesas uzdevums ir vērtēt, vai pastāv 
tāds personas tiesību ierobežojums, kas tai atšķirībā no citām 
personām uzliek sevišķu, ārkārtēju nastu vai liek paciest 
no citām personām atšķirīgu, sevišķu, ārkārtēju kaitējumu.  
(SKA-1528/2019, tēze)

Likumdevējs vispārīgi apzinās savu pienākumu nodrošināt 
likuma grozījumu atbilstību samērīguma principam un tiesiskās 
paļāvības principam un tātad bez apsvēršanas un nopietniem 
argumentiem neizšķirtos pieņemt tādus likuma grozījumus, kas 
bez jebkāda pārejas perioda atņem privātpersonām ar iepriekšējo 
regulējumu piešķirtās tiesības (vēl jo vairāk tāpēc, ka tiesības uz 
atlīdzinājumu nepamatota aizskāruma gadījumā ir garantētas 
konstitucionāla ranga normā – Satversmes 92.pantā). Tāpēc 
atzīstams, ka no Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu 
lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma pārejas 
noteikumu 2.punkta regulējuma izrietošais liegums prasīt 
atlīdzinājumu gadījumos, kad atlīdzinājuma tiesiskais pamats 
radies agrāk nekā sešus mēnešus pirms likuma spēkā stāšanās, 
nav attiecināms uz gadījumiem, kuros jaunā likuma spēkā esības 
laikā prasījumu par morālā kaitējuma atlīdzinājumu izteikusi 

92.pants 



144

AUGSTĀKĀS TIESAS | SENĀTA ATZIŅAS (1995–2022)

persona, kurai atbilstoši iepriekšējam regulējumam joprojām 
būtu bijušas tiesības šādu prasījumu izteikt. [..] Seši mēneši no 
jaunā likuma spēkā stāšanās atlīdzinājuma prasīšanas tiesību 
izmantošanai būtu uzskatāms par saudzējošu un samērīgu 
pāreju nodrošinošu termiņu, kas ļautu personām pēc jaunā 
likuma spēkā stāšanās pārorientēties uz jauno tiesisko kārtību. 
(SKA-1499/2018, tēze, arī 8.punkts)

Likums neparedz iespēju personai prasīt atlīdzinājumu 
par iestādes procesuālajiem lēmumiem vai procesuālajām 
darbībām, kam nav galīga noregulējuma rakstura, nesagaidot 
procesa noslēgumu. (SKA-690/2008, tēze, arī 13.punkts)

Prasījums par tādu mantisko zaudējumu vai nemantiskā 
kaitējuma atlīdzinājumu, kas nodarīts ar tiesību aktu, kura 
tiesiskumu pārbauda Satversmes tiesa, vispārīgi nav pakļauts 
izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā, bet atbilstoši 
Satversmes 92.pantam varētu tikt izskatīts vispārējā – 
civilprocesa – kārtībā. [..] Administratīvās tiesas kompetence kā 
speciālā iepretim vispārējai ir norādīta Administratīvā procesa 
likumā. Līdz ar to [minētais] prasījums par mantisko zaudējumu 
un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu ir vispārējo tiesu 
kompetencē, jo atbilstoši Satversmes 92.pantam to kompetencē ir 
izskatīt vispārīgus mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājuma prasījumus. (SKA-890/2019, 7., 8.punkts)

ATBILSTĪGS ATLĪDZINĀJUMS 
Administratīvā procesa likuma 94.panta ceturtā daļa noteic, 

ka atlīdzināšanas pienākumu attiecīgais publisko tiesību 
subjekts var izpildīt, atjaunojot stāvokli, kāds pastāvēja pirms 
zaudējuma vai kaitējuma nodarīšanas, vai, ja tas nav vai nav 
pilnībā iespējams, vai nav adekvāti, samaksājot atbilstīgu 
atlīdzinājumu naudā. Kaut arī prettiesisko aizturēšanu vairs 
nav iespējams padarīt par nebijušu, minētās normas izpratnē 
arī darbības atzīšana par prettiesisku, proti, pamatprasījuma 
apmierināšana, var būt pietiekams atlīdzinājuma līdzeklis gan 
minētās normas izpratnē, gan Satversmes 92.panta izpratnē. 
Gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas, gan Senāta praksē ir atzīts, 
ka dažkārt par atbilstīgu atlīdzinājumu uzskatāma pārkāpuma 
konstatēšana pati par sevi. Eiropas Cilvēktiesību tiesa, lemjot 
par morālo atlīdzinājumu, vairākās lietās pat nopietnu 
pārkāpumu gadījumos ir atzinusi, ka pārkāpumu konstatēšana 
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var būt taisnīga atlīdzība par jebkuru morālu kaitējumu, ko 
cietis pieteicējs. (SKA-352/2021, 9.punkts)

Tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību 
aizskāruma gadījumā ir viena no personas pamattiesībām, kuru 
expressis verbis aizsargā Satversmes 92.panta trešais teikums. 
[..] Par atbilstīgu atlīdzinājumu ir atzīstams tāds atlīdzinājums, 
kas ietver taisnīgu gandarījumu par abiem pieteicēja tiesību 
aizskāruma aspektiem – gan nepamatoti ierobežoto brīvību, 
gan nepamatoti ierobežoto vārda brīvību un pulcēšanās 
brīvību – kopsakarā. Šādā situācijā, nosakot pieteicējam 
piešķiramā atlīdzinājuma apmēru, jāņem vērā Kriminālprocesā 
un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma 
atlīdzināšanas likuma 14.panta normas, kas vispārīgi regulē 
atlīdzinājumu par nemantisku kaitējumu un ļauj novērtēt 
atbilstošāko atlīdzinājumu par dažādu aizskārumu kopsakarā 
radītu kaitējumu. (SKA-350/2021, 7.punkts)

Jēdziens „atbilstīgs atlīdzinājums” nozīmē, ka atlīdzinājumam 
ir jābūt taisnīgam. Atlīdzinājumam ir jāsniedz gandarījums 
personai, kuras tiesības ir tikušas aizskartas. Tam ir arī 
preventīva nozīme. Par higiēnas līdzekļu neizsniegšanu, kā arī 
iestādes rīcību, liekot šķēršļus personas tiesībām sūdzēties 
augstākā iestādē par savu tiesību aizskārumu, atvainošanās nav 
uzskatāma par atbilstīgu atlīdzinājumu Satversmes 92.panta 
un Administratīvā procesa likuma 92.panta izpratnē. Šāds 
atlīdzinājums nav uzskatāms par efektīvu tiesību aizsardzības 
līdzekli. (SKA-372/2012, tēze, arī 15.punkts)

Atbilstoši atlīdzinājuma institūta jēgai ir nodrošināt, ka 
personai tiek atlīdzināts par to, kas tai nepamatoti nodarīts. 
Izdevumi par juridisko palīdzību atzīstami par mantiskajiem 
zaudējumiem, kurus izraisījis prettiesisks lēmums administratīvā 
pārkāpuma lietā, vienīgi tad, ja konstatējams, ka tie bijuši vērsti uz 
tāda atlīdzinājuma saņemšanu, kas konkrētajai personai pienākas. 
Citiem vārdiem sakot, nepieciešams konstatēt, ka izdevumi par 
konkrētu juridisko palīdzību izlietoti, lai panāktu, ka iestāde 
personai piešķir to, kas personai pienākas. Ja persona tērē līdzekļus, 
prasot iestādē un tiesā to, kas tai nepienākas, ar šādu prasījumu 
izteikšanu saistītie izdevumi nav uzskatāmi par zaudējumiem, kas 
personai radīti ar iestādes prettiesisku lēmumu vai rīcību, un līdz 
ar to arī nav atlīdzināmi. (SKA-461/2021, 9.punkts)
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Personas tiesību pārkāpuma ilgums ir viens no 
nozīmīgākajiem faktoriem, lai konstatētu pārkāpuma smagumu 
un izlemtu atbilstošo nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma 
apmēru. Līdz ar to ir svarīgi tiesību aizskārumu vērtēt visā tā 
garumā un nesadalīt atsevišķos periodos, lai varētu konstatēt 
personas tiesību pārkāpuma ilgstošo dabu, novērtēt pārkāpuma 
smagumu un noteikt atbilstošu atlīdzinājumu. Ja personas 
ilgstošs tiesību aizskārums tiek vērtēts vairākās atsevišķās 
tiesvedībās, lietderīgi ir šīs lietas apvienot vienā tiesvedībā. 
(SKA-1214/2016, tēze)

Satversmes 92.pants noteic, ka gadījumā, ja personas tiesības 
ir nepamatoti aizskartas, tai ir tiesības saņemt atbilstīgu 
atlīdzinājumu. Lai atlīdzinājums būtu atbilstīgs minētās 
konstitucionālās normas izpratnē, tam ir jābūt efektīvam 
tiesiskās aizsardzības līdzeklim. Tādējādi ar atlīdzinājumu ir 
saprotama gan aizskāruma atlīdzināšana naudas izteiksmē, gan, 
ja iespējams, citos veidos – pēc iespējas atjaunojot iepriekšējo 
tiesisko situāciju vai lietās, kas saistītas ar soda piemērošanu, 
samazinot sodu.

Administratīvo pārkāpumu lietas ietvaros iestādes 
pieļautie procesuālie pārkāpumi analogi kā klasiskajās 
administratīvajās lietās izvērtējami vienlaikus ar gala lēmuma 
(lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu) kontroli. Tādējādi 
administratīvais pārkāpums un visi ar to saistītie apstākļi 
vērtējami vienā procesā savstarpējā kopsakarā, analizējot 
procesuālo pārkāpumu ietekmi uz piemērojamo sodu un 
nepieciešamības gadījumā lemjot par privātpersonas tiesībām 
saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu.

Tiesai, administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros izvērtējot 
iestādes veiktās procesuālās darbības, gadījumā, ja tā atzīst, ka 
pieļauti būtiski privātpersonas tiesības aizskaroši procesuālie 
pārkāpumi, jāvērtē, vai efektīva tiesību aizsardzība par 
pieļautajiem pārkāpumiem ir panākama ar administratīvā soda 
samazināšanu piemērojamās sankcijas ietvaros. Ja šādā veidā 
efektīva tiesību aizsardzība nav sniedzama, tiesai jālemj par 
privātpersonas tiesībām uz cita veida atlīdzinājumu – proti, 
atlīdzinājumu naudas izteiksmē. (SKA-54/2007, tēze, arī 8., 9., 
12.punkts)

Var būt gadījumi, kad smaga aizskāruma gadījumā 
atlīdzinājums naudā tikai kopā ar iestādes atvainošanos ir 
atzīstams par atbilstīgu. [..] Piemērojot teleoloģisko redukciju, 
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secināms, ka Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 14.panta ceturtā daļa neaizliedz piemērot 
iestādes atvainošanos kā papildu atlīdzinājumu smaga 
aizskāruma gadījumos. (SKA-104/2010, 25.punkts)

Par atbilstīgu atlīdzinājumu par juridisko palīdzību nav 
atzīstams vienīgi atlīdzinājums apmērā, kādā persona konkrētā 
gadījumā, ievērojot citstarp savas subjektīvās iespējas, 
izvēlējusies maksāt un samaksājusi. (SKA-316/2013, 17.punkts)

Lai arī Satversmes 92.panta trešajā teikumā nostiprinātas 
personas tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par tai nepamatoti 
nodarītu tiesību aizskārumu, ir pieļaujamas atkāpes no noteikuma, 
ka zaudējumi ir atlīdzināmi, ja administratīvais akts ir prettiesisks. 
Personai nevar tikt liegtas tiesības uz atlīdzinājumu par 
zaudējumiem vai kaitējumu, kā cēlonis ir iestādes materiāltiesiskās 
vai procesuālās kļūdas. Tas nozīmē, ka personai ir tiesības saņemt 
atbilstīgu atlīdzinājumu arī par zaudējumiem vai kaitējumu, 
kas viņai nodarīts sakarā ar iestādes rīcību administratīvā akta 
izdošanas procesā. Šajā lietā pieteicēja kaitējuma atlīdzinājums 
tieši saistīts ar nesamērīgi ilgo viņa invaliditātes pensijas lietas 
skatīšanu. (SKA-899/2017, 15., 16.punkts)

NEMANTISKA KAITĒJUMA 
ATLĪDZINĀŠANA

Morālā kaitējuma atlīdzinājumam ir jāatbilst nodarītajam 
kaitējumam. Tādējādi, jo nopietnāks kaitējums, jo ievērojamākam 
jābūt atlīdzinājumam. Tas attiecas gan uz atlīdzinājuma veida 
izvēli, gan atlīdzinājuma apmēru, ja izvēlēts atlīdzinājums 
naudā. (SKA-372/2012, 10.punkts; SKA-104/2010, 13.punkts)

Juridiskām personām ir tiesības saņemt atlīdzinājumu par 
nemantisku kaitējumu. No Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likuma viedokļa juridiskās personas 
nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu var īstenot, piemērojot 
minētā likuma 8.panta otro daļu, kas pilnā apjomā ir iespējams 
līdz ar Satversmes tiesas 2012.gada 6.jūnija spriedumu lietā 
Nr. 2011-21-01. (SKA-72/2012, 11.punkts)

Juridiskajai personai nav iespējams nodarīt morālas ciešanas, 
tādēļ arī morālā kaitējuma atlīdzināšana nav iespējama. Tomēr 
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jāņem vērā, ka tiesiskajās attiecībās līdztekus fiziskajām personām 
piedalās arī juridiskās personas un valsts vara juridisko personu 
tiesības var nepamatoti aizskart līdzīgi kā fizisko personu tiesības. 
Tādēļ vispārīgs pieņēmums, ka juridisko personu pamattiesību 
aizsardzība būtu īstenojama mazākā apjomā, var novest pie valsts 
vai pašvaldības iestāžu patvaļīgas rīcības, apdraudot pamattiesības. 
Valsts publisko tiesību jomā atbild ne tikai par fiziskajai personai 
un juridiskajai personai nodarītajiem zaudējumiem, bet arī par 
nemantisko kaitējumu. (SKA-314/2020, 11.punkts)

Juridiskā persona nevar prasīt atlīdzināt morālo kaitējumu, 
kas ar aizliegumu rīkot gājienu nodarīts tās biedriem. Savukārt 
Administratīvā procesa likuma 29.pantā minētais izņēmuma 
gadījums šajā lietā nav konstatējams, jo pieteicēja prasījumu 
atlīdzināt morālo kaitējumu izvirzījusi attiecībā uz neidentificētu 
personu loku. (SKA-72/2012, 12.punkts)

ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA
Katrs zaudējumu atlīdzināšanas prasījums ir izskatāms, 

vērtējot katras konkrētās prasītās summas saistību ar 
prettiesisko administratīvo aktu, nevis pēc aptuveniem 
taisnīguma apsvērumiem. Tas prasa konstatēt gan cēloņsakarību, 
gan konkrētu zaudējumu apmēru, gan ņemt vērā līdzatbildību, 
ja tāda saskatāma. (SKA-302/2017, 21.punkts)

Satversmes 92.panta trešais teikums noteic personas tiesības 
uz atbilstīgu atlīdzinājumu, bet tas negarantē pilnīgu zaudējumu 
atlīdzību. [..] Atšķirībā no valsts atbildības privāttiesību 
jomā valsts atbildība publisko tiesību jomā nav absolūta, tā 
tiek ierobežota. Šādam valsts atbildības ierobežojumam ir 
balansējoša funkcija, jo tiek līdzsvarotas cietušās personas 
tiesības uz atlīdzību un sabiedrības tiesības saņemt efektīvu 
valsts funkciju īstenošanu bez papildu nodokļu nastas nodokļu 
maksātājiem (ņemot vērā, ka zaudējumu atlīdzība faktiski gulstas 
uz nodokļu maksātāju pleciem). Tādēļ ierobežota zaudējumu 
atlīdzināšana par juridisko palīdzību ir noteikta, balstoties uz 
saprātīgiem apsvērumiem, kas vērsti uz valsts finanšu resursu 
efektīvu izmantošanu un to, lai tiktu nodrošinātas ikviena 
tiesības uz advokāta palīdzību. Tas nozīmē, ka, nosakot takses 
apmēru, ir saskaņotas sabiedrības un indivīda intereses un 
apsvērta iespēja takses ietvaros saņemt zvērināta advokāta 
profesionālu palīdzību. Tādēļ valsts atbildības apmērs nav 
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pretnostatāms personas iespējām brīvā tirgus apstākļos, bet 
atlīdzinājums takses apmērā vispārīgi ir atzīstams par atbilstīgu 
atlīdzinājumu Satversmes 92.panta izpratnē.

Jebkura persona, kas ir izvēlējusies maksāt nolīgtu samaksu 
atbilstoši brīvā tirgus situācijai un savām iespējām, var saņemt 
kompensāciju vienīgi takses apmērā, ja vien konkrētajos 
apstākļos nav konstatējams šīs kompensācijas nesamērīgums. 
Ja personas prasītā atlīdzinājuma summa par advokāta 
palīdzības samaksu pārsniedz noteikto taksi, tiesai šaubu 
gadījumā jāvērtē, vai konkrētajos apstākļos par atbilstīgu 
atlīdzinājumu ir atzīstama tieši un vienīgi pieteicēja prasītā 
summa. Šaubu gadījumā jāpārbauda, vai likuma „Par izziņas 
iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas 
rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” 4.panta 
pirmās daļas 7.punkts atbilst Satversmes 92.panta trešajam 
teikumam, proti, vai likuma normā ietvertais atlīdzinājuma 
apmērs (noteiktā takse par advokāta palīdzības samaksu) ir 
atbilstīgs atlīdzinājums un vai minētajā tiesību normā ietvertais 
atlīdzinājuma ierobežojums konkrētās lietas apstākļos 
nepārkāpj samērīguma principu. (SKA-313/2012, 8.punkts)

Nolīgtā samaksa par advokāta darbu pati par sevi nav 
uzskatāma par atbilstīgu atlīdzību. Maksājumi, kas pārsniedz 
takses apmēru, ir ārpus atbilstīgā atlīdzinājuma robežām 
un pieteicēja paša ziņā ir uzņemties šādus zaudējumus, bez 
paļāvības uz to atlīdzināšanu. Pieteicējam savu zināšanu un 
praktisko iespēju robežās jādara viss iespējamais, lai samazinātu 
savus zaudējumus, bet valstij nav jāatlīdzina zaudējumi, kurus 
persona varēja novērst. (SKA-213/2012, 9., 10.punkts)

IKVIENA TIESĪBAS UZ ADVOKĀTA 
PALĪDZĪBU

Atbilstoši Latvijas Republikas Advokatūras likuma 3.pantam 
advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz 
juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas 
izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas 
konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas 
juridiskas darbības. Tātad zvērināts advokāts ir persona, kura 
sniedz juridisko palīdzību ikvienam, kuram tā nepieciešama. Tādā 
veidā cita starpā tiek īstenotas ikviena konstitucionālās tiesības uz 
advokāta palīdzību, kas garantētas Satversmes 92.pantā un ir daļa 
no tiesību uz taisnīgu tiesu tvēruma. (SKA-1168/2016, 9.punkts)
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Tiesību uz taisnīgu tiesu tvērumā ietilpst arī personas 
tiesības uz advokātu, proti, uz kvalificētas juridiskās palīdzības 
saņemšanu. Turklāt šīs tiesības citastarp ietver arī valsts 
pienākumu šādu palīdzību sniegt personām, kuras pašas 
nevar to atļauties. Efektīvi funkcionējoša advokatūra, caur 
kuru indivīdam ir iespēja saņemt pienācīgu juridisko palīdzību 
savu interešu pilnvērtīgai aizstāvībai tiesā, ir jautājums, kura 
risināšanu valsts nevar atstāt tikai pašas sabiedrības ziņā. Tās 
ir ikvienas personas atsevišķi un sabiedrības kopumā intereses, 
kuru aizsardzībai nepieciešams attiecīgs tiesiskais regulējums. 
Tāpēc advokatūras esamība vispār un tās darbība attiecas arī uz 
publisko tiesību jomu. (SKA-22/2008, tēze, arī 9.punkts)

Atbilstoši Satversmes 92.pantam personai ir tiesības izmantot 
juridisko palīdzību neatkarīgi no tā, vai viņai pašai ir juridiskās 
zināšanas, jo personai savas lietas vešana dažādu iemeslu dēļ 
var būt neefektīva vai neiespējama. Apsvērumi, kāpēc zvērināts 
advokāts izvēlas īstenot savas procesuālās tiesības ar pārstāvja – 
juridiskās palīdzības sniedzēja – starpniecību, var būt nesaistīti 
ar paša profesionālajām zināšanām un spējām. 

Gadījumā, ja iestāde ir pieļāvusi prettiesisku rīcību (izdevusi 
prettiesisku lēmumu), un persona, lai panāktu savu tiesību 
aizsardzību, attiecīgajā administratīvajā lietā ir izmantojusi 
juridisko palīdzību, šai personai ir tiesības normatīvajos aktos 
noteiktajā apmērā saņemt atlīdzinājumu par izdevumiem par 
saņemto juridisko palīdzību. Likums nenoteic, ka tiesības uz 
juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzinājumu būtu tikai tādām 
personām, kurām pašām nav juridiskās izglītības, vai tikai 
sarežģītās lietās. (SKA-463/2017, tēze)

Aizstāvja iesaistīšanās administratīvā pārkāpuma lietā 
paredzēta, lai fiziskajai personai nodrošinātu tiesības uz 
aizstāvību. Proti, mērķis, kādēļ aizstāvis ir viena no personām, 
kas piedalās administratīvā pārkāpuma lietvedībā, ir nodrošināt 
pie administratīvās atbildības saucamās personas tiesību un 
interešu aizstāvību attiecīgajā administratīvā pārkāpuma lietā.

No minētā izriet, ka tas, kā un vai pie administratīvās atbildības 
saucamās personas advokātam administratīvā pārkāpuma lietā 
tiek nodrošinātas iespējas iepazīties ar lietas materiāliem, ir 
nesaraujami saistīts ar to, vai pie administratīvās atbildības 
saucamajai personai tiek pienācīgi nodrošinātas tiesības uz 
taisnīgu tiesu, tostarp – tiesības uz aizstāvību. 

92.pants 
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Tiesības iepazīties ar lietas materiāliem ir vienas no lietas 
dalībnieka primārajām procesuālajām tiesībām jebkurā procesā – 
gan administratīvā pārkāpuma procesā, gan kriminālprocesā, 
gan civilprocesā, gan administratīvajā procesā, un tās izriet no 
tiesībām uz taisnīgu tiesu. Tāpat no tiesībām uz taisnīgu tiesu 
izriet ikvienas personas tiesības savu interešu aizsardzībai 
izmantot advokāta palīdzību. Tādējādi, ja administratīvā 
pārkāpuma lietā iestāde ierobežo pie administratīvās atbildības 
saucamās personas advokāta iespējas iepazīties ar lietas 
materiāliem, tas primāri rada tieši pie administratīvās atbildības 
saucamās personas tiesību aizskārumu. 

Jāņem vērā, ka advokāta vajadzība iepazīties ar klienta 
lietas materiāliem nav pašmērķīga un nav vērsta uz advokāta 
individuālo interešu nodrošināšanu; tā ir vērsta uz klienta 
interešu aizstāvību. [..] Ja bez tiesiska pamata tiek ierobežotas 
zvērināta advokāta kā tiesu sistēmai piederīgas personas 
likumā noteiktās tiesības, tiek aizskartas Satversmes 92.pantā 
garantētās tiesības uz advokāta palīdzību, proti, tiesības, kas 
attiecas uz personu, kura izmanto advokāta palīdzību.

Pieteicējas klientam administratīvā pārkāpuma lietā ir 
tiesības sūdzēties par to, ka pieteicējai kā viņa advokātei netika 
nodrošinātas pienācīgas iespējas iepazīties ar lietas materiāliem. 
Ja pieteicējas klients šādus iebildumus izvirzītu, tas, vai iestāde 
pamatoti atteicās nosūtīt pieteicējai lietas materiālu kopijas, tiktu 
vērtēts administratīvā pārkāpuma lietā, tostarp pārbaudot, vai 
pieteicēja, atsaucoties uz Latvijas Republikas Advokatūras likumu, 
lietas materiālus varēja pieprasīt pati, vai arī tas bija darāms tikai 
ar klienta starpniecību. Tādējādi šādas kontroles ietvaros tiktu 
aizsargātas pieteicējas klienta tiesības uz advokātu un pakārtoti 
arī pieteicējas tiesības sniegt savam klientam pienācīgu juridisko 
palīdzību. Ja par minēto tiktu pieļauta vēl atsevišķa tiesvedība 
tikai no advokāta interešu viedokļa, tad būtībā divos procesos 
tiktu pārbaudīts viens un tas pats. (SKA-741/2021, 7.punkts)

Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.

Būvinspektora un būvvaldes uz risku izvērtējumu balstītais 
būves drošuma izvērtējums var nesakrist ar vēlāk noskaidrotiem 
apstākļiem par būves faktisko drošumu. Tomēr tas pats par 
sevi nenozīmē, ka sākotnējais būves drošuma izvērtējums 
automātiski uzskatāms par prettiesisku. Ievērojot to, kādas 
intereses ir pretnostatāmas, iestādei izvērtējot, vai būve ir 

92.pants 

93.pants 
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93.pants 
tik bīstama, lai nekavējoties aizliegtu tās ekspluatāciju, proti, 
cilvēku drošība, no vienas puses, un tiesības izmantot īpašumu 
(vai mājokli), no otras puses, – iestādes piesardzība, dodot 
priekšroku cilvēku drošībai, vispārīgi var būt attaisnojama. Tā kā 
abas minētās intereses ir saistītas ar personas pamattiesībām, 
proti, ar Satversmes 93.pantā garantētajām tiesībām uz dzīvību 
un 111.pantā garantētajām tiesībām uz veselības aizsardzību, 
no vienas puses, un 96.pantā garantētajām tiesībām uz mājokļa 
neaizskaramību, kā arī 105.pantā garantētajām tiesībām uz 
īpašumu, no otras puses, tad nav šaubu, ka iestādes vērtējumam 
par to, kura no minētajām pamattiesībām konkrētajā situācijā ir 
vairāk ierobežojama, ir jābūt pienācīgi izsvērtam un pamatotam. 
Tomēr vienlaikus paturams prātā, ka šāds izvērtējums iestādei 
bieži vien ir jāveic īsā laika posmā, iespējami ātri reaģējot uz 
apstākļiem, kas norāda uz būves bīstamību. Tāpēc tiktāl, ciktāl ir 
redzams, ka iestādes noteiktais būves ekspluatācijas aizliegums 
nav patvaļīgs, jo ir bijis pietiekams pamats bažīties par būves 
bīstamību, būves ekspluatācijas aizliegumu nebūtu pamata 
atzīt par prettiesisku tikai tāpēc, ka vēlāk noskaidrotie apstākļi 
liecina, ka būve tomēr attiecīgajā brīdī vēl nebija tik bīstama, lai 
tās ekspluatāciju nekavējoties apturētu. Ja potenciāli nedrošas 
būves ekspluatācija tiktu apturēta tikai un vienīgi tad, kad nav 
nekādu šaubu par to, ka tā ir cilvēkiem nedroša (var kuru katru 
brīdi sabrukt), pastāvētu būtisks cilvēku apdraudējuma risks 
saistībā ar tām būvēm, par kuru drošību ir pamatotas šaubas, 
bet pilnīgai pārliecībai par to nedrošumu ir nepieciešams veikt 
būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti.  
(SKA-402/2021, tēze, arī 6.punkts)

Noteiktos apstākļos medicīnisko pakalpojumu nesniegšana 
vai nekvalitatīva sniegšana var tikt saistīta arī ar personas 
pamattiesībām uz dzīvību, ko aizsargā [arī] Satversmes 
93.pants. [..] Tādējādi tiesības uz medicīnisko pakalpojumu 
saņemšanu ir ietveramas ieslodzīto personu cilvēktiesību 
minimumā. Taču tas, vai šo tiesību ierobežojums ir būtisks, kas 
ir svarīgi Administratīvā procesa likuma izpratnē, lai pareizi 
izlemtu jautājumu par pieteikuma pieņemšanu, ir jāvērtē 
tiesnesim (tiesai), ņemot vērā konkrētā gadījuma apstākļus. 
(SKA-581/2008, 6.punkts)

No Satversmes 93.panta, 94.panta pirmā teikuma un  
95.panta izriet valsts pienākums nepieļaut vardarbību 
ieslodzījuma vietās. Šis pienākums ietver arī vēršanos pret 
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ieslodzīto neformālo hierarhiju, kura ir viens no vardarbības 
cēloņiem. (SKA-681/2012, 5.punkts)

Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas 
neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai 
ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu.

TIESĪBAS UZ BRĪVĪBU UN PERSONAS 
NEAIZSKARAMĪBU

Tiesības uz personas neaizskaramību ir atsevišķa garantija 
no tiesībām uz brīvību un ir piemērojamas attiecībā uz valsts 
pienākumu nodrošināt vispārējo drošību valstī, kā arī konkrētās 
personas drošību no trešo personu draudiem vai uzbrukumiem. 
Tiesības uz personas neaizskaramību attiecināmas arī uz darba 
tiesiskajām attiecībām. Tā kā Satversme aizsargā ikvienas 
personas tiesības uz neaizskaramību, šīs atziņas pilnā apmērā 
attiecināmas arī uz civildienestu. (SKA-150/2012, tēze)

No Satversmes 93.panta, 94.panta pirmā teikuma un  
95.panta izriet valsts pienākums nepieļaut vardarbību 
ieslodzījuma vietās. Šis pienākums ietver arī vēršanos pret 
ieslodzīto neformālo hierarhiju, kura ir viens no vardarbības 
cēloņiem. (SKA-681/2012, 5.punkts)

BRĪVĪBU ATŅEMŠANA VAI 
IEROBEŽOŠANA

Arī piecu minūšu nepamatota brīvības ierobežošana 
pati par sevi ir uzskatāma par būtisku tiesību aizskārumu.  
(SKA-352/2021, tēze, arī 8.punkts)

Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, 
citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās 
pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut 
nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas veiktā Eiropas Cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3.panta interpretācija 
konsekventi tiek izmantota arī Latvijas administratīvo tiesu 
praksē un uzskatīta par saskanīgu ar Satversmes 95.panta 
saturu. (SKA-207/2018, 8.punkts)

94.pants 

95.pants 
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95.pants CILVĒKA GODA UN CIEŅAS AIZSARDZĪBA
Personas vārds un uzvārds ir personas privātās dzīves 

sastāvdaļa, ko aizsargā Satversmes 96.pants. Personas vārda 
un uzvārda izmantošana nosaukumā bez viņas piekrišanas var 
aizskart arī šīs personas godu un cieņu, ko aizsargā Satversmes 
95.panta pirmais teikums. Aizsargājams ir arī mirušas personas 
gods un cieņa. Tādējādi tiktāl, ciktāl tas attiecas uz firmas 
reģistrāciju valsts reģistrā, vārda un uzvārda izmantošanas 
aizliegums izriet arī no Satversmes 95.panta pirmā teikuma. 

Komerclikuma 30.pants, kurā ietvertās tiesību normas noteic 
gadījumus, kad sakarā ar personu piekrišanu pieļaujama vārda 
un uzvārda ietveršana firmā, uzskatāms par izņēmumu no 
vispārējā vārda un uzvārda ietveršanas aizlieguma, nevis kā 
atsevišķs ierobežojums citas personas vēlmei izmanot personas 
vārdu un/vai uzvārdu. Tiesības vicināt dūri beidzas tur, kur 
sākas cita cilvēka deguns (the right to swing my fist ends where 
the other man’s nose begins), teikts kādā angļu sakāmvārdā. 
Arī juridiskas privātpersonas dibinātāju vēlme piešķirt savam 
dibinājumam nosaukumu beidzas tur, kur ar šo vēlmi var 
tikt aizskarta citas personas privātā dzīve, gods un cieņa.  
(SKA-505/2012, 9.,10.punkts)

BĒRNA TIESĪBU JAUTĀJUMI
Emocionālā vardarbība pret bērnu pati par sevi būtiski 

aizskar Satversmes 95.pantā aizsargāto personas godu un 
cieņu, tāpat personas integritāti, kas ir daļa no Satversmes 
96.pantā ietvertajām personas tiesībām uz privātās dzīves 
neaizskaramību, kā arī Satversmes 110.pantā paredzētās bērna 
tiesības. Līdz ar to personas prasījums par izglītības iestādes 
faktiskās rīcības, veicot vai pieļaujot emocionālu vardarbību 
pret bērnu, atzīšanu par prettiesisku ir pieļaujams un izskatāms 
administratīvajā tiesā. (SKA-1444/2019, tēze, arī 6.punkts)

PERSONU IZRAIDĪŠANA
Atbilstoši Satversmes 95.pantam, izraidot personu no 

Latvijas, iestādēm un tiesām ir jāizvērtē personas argumenti par 
tās apdraudētību izraidīšanas gadījumā – vai nav konstatējams, 
ka pēc atgriešanās attiecīgajā valstī persona tiks pakļauta 
spīdzināšanai, cietsirdīgai vai pazemojošai izturēšanās vai 
sodam. (SKA-288/2018, 6.punkts; SKA-205/2013, 15.punkts)

Tiesas sniegtajai argumentācijai ir jābūt pēc iespējas 
detalizētākai, neaprobežojoties vien ar gala secinājumu izdarīšanu. 
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95.pants 
No tiesas pamatojuma ir jābūt skaidri saprotamam, pēc kādām 
ziņām un to avotiem tiesa ir vadījusies, novērtējot risku reālo esību 
pieteikuma izskatīšanas brīdī. (SKA-288/2018, 9.punkts)

APSTĀKĻI UN DROŠĪBA  
IESLODZĪJUMA VIETĀS

Satversmes 95.pants paredz, ka valsts aizsargā cilvēka godu 
un cieņu un cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret 
cilvēku ir aizliegta. Ieslodzījumā esoša persona ir neaizsargāta, 
tā ir absolūtā valsts pakļautībā un līdz ar to arī aizsardzībā. Lai 
kādu iemeslu dēļ persona atrastos ieslodzījumā, cilvēktiesību 
normas noteic, ka apstākļiem jābūt tādiem, kas neizbēgami izriet 
no ieslodzījuma fakta un kas atbilst cieņas pilnai attieksmei pret 
cilvēku. Ieslodzījuma apstākļi nedrīkst pārsniegt ar ieslodzījuma 
faktu neizbēgami saistīto ciešanu slieksni. 

Ja valsts nenodrošina ieslodzījumā esošai personai 
nepieciešamos higiēnas līdzekļus, valsts pieļauj personas cieņu 
pazemojošu attieksmi pret šo cilvēku. Finanšu līdzekļu trūkums 
nevar būt attaisnojums tādiem ieslodzījuma vietas apstākļiem, 
kas rada pazemojošu attieksmi pret ieslodzīto.

Lai noteiktu atbilstīgu atlīdzinājumu par personai nodarīto 
morālo kaitējumu, tiesai jānoskaidro ar pārkāpumu saistītie 
apstākļi, kas var liecināt par pārkāpuma un secīgi arī kaitējuma 
smaguma pakāpi. (SKA-372/2012, 13.punkts; SKA-160/2010, tēze)

No Satversmes 93.panta, 94.panta pirmā teikuma un 95.panta 
izriet valsts pienākums nepieļaut vardarbību ieslodzījuma 
vietās. Šis pienākums ietver arī vēršanos pret ieslodzīto 
neformālo hierarhiju, kura ir viens no vardarbības cēloņiem. [..] 
No Satversmes 95.panta un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
3.panta valstij izriet pienākums nodrošināt, lai indivīdi netiktu 
pakļauti spīdzināšanai, kā arī cietsirdīgai vai pazemojošai rīcībai 
vai sodam – tostarp no citu indivīdu puses. Valstīm ir jānodrošina 
efektīva aizsardzība – jo sevišķi īpaši apdraudētām personām –, 
kā arī jāveic saprātīgi pasākumi, lai novērstu apdraudējumu, 
par kuru amatpersonas ir zinājušas vai viņām būtu bijis jāzina. 
Šo pienākumu apjoms ir atkarīgs no katras lietas konkrētajiem 
apstākļiem. (SKA-681/2012, 5., 6.punkts)

Valstij ir pienākums veikt pasākumus riska grupai [Latvijas 
Sodu izpildes kodeksa 13.2panta trešā daļa] piederošu ieslodzīto 
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drošības garantēšanai, neskatoties uz to, ka nav konstatējams 
kāds konkrēts un reāls ieslodzītā apdraudējuma gadījums. 
[..] Šādās lietās tieši iestādei ir pienākums pierādīt, ka ir 
veikti atbilstoši pasākumi pieteicēja kā riska grupai piederoša 
ieslodzītā drošības garantēšanai. Līdz ar to iestādei ir jāsniedz 
tiesai informācija un pierādījumi par veiktajiem pasākumiem. Tā 
var būt informācija un pierādījumi, piemēram, par to, vai cietuma 
administrācija vispārīgi ir veikusi regulārus riska novērtējumus 
un izstrādājusi plānu riska grupai piederošu ieslodzīto drošības 
aizsardzībai, vai ir veikts riska novērtējums, lemjot tieši 
par pieteicēja izvietošanu konkrētā kamerā, vai tiek veikta 
pietiekama ieslodzīto, it īpaši riska grupai piederošo ieslodzīto, 
uzraudzība. Ja iestāde nesniedz šāda veida informāciju, tas var 
būt pamats, lai tiesa atzītu, ka ir noticis Satversmes 95.panta 
un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas 3.panta pārkāpums. (SKA-153/2019, tēze, 8.punkts)

Tas, ka cilvēkam ieslodzījumā ir jādzīvo sanitāros apstākļos 
un jābūt pietiekamām iespējām sevi apkopt, uzturēt savu 
ķermeni tīru, ir pašsaprotami. Ar šo vajadzību ieslodzījumā 
esošā persona nekādi neatšķiras no pārējiem cilvēkiem. Nespēja 
apmierināt šīs pamatvajadzības pienācīgā līmenī liek justies 
cilvēkam pazemojoši. (SKA-194/2018, 6.punkts)

Ieslodzītā ievietošana restotā norobežojumā tikšanās laikā ar 
aizstāvi var būt atbilstoša necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās 
aizliegumam tikai tad, ja ieslodzītā individuāla novērtējuma 
rezultātā ir konstatēti konkrēti drošības riski. (SKA-130/2018, 
6.punkts)

MEDICĪNAS APRŪPE  
IESLODZĪJUMA VIETĀS

No spīdzināšanas, cietsirdīgas vai pazemojošas izturēšanās 
vai sodīšanas aizlieguma izriet valsts pienākums nodrošināt, lai 
visi ieslodzītie tiktu turēti apstākļos, kas ir savienojami ar cilvēka 
cieņu, lai soda izpildes veids un metodes nepakļautu personu 
tādām ciešanām, kas pārsniedz neizbēgamo ciešanu līmeni, 
kas raksturīgs ieslodzījumam, un lai, ņemot vērā ieslodzījuma 
praktiskās prasības, personas veselība un labklājība tiktu 
pienācīgi aizsargāta. (SKA-258/2020, 6.punkts; SKA-182/2019, 
7.punkts; SKA-207/2018, 6.punkts) 

95.pants 
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Lai nodrošinātu to, ka ieslodzītā veselība un labklājība 
tiek pienācīgi aizsargāta, valstij var būt arī pienākums sniegt 
ieslodzītajam nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Taču jāņem 
vērā: lai konstatētu spīdzināšanas, cietsirdīgas vai pazemojošas 
izturēšanās vai sodīšanas aizlieguma pārkāpumu, apiešanās 
raksturam vai ieslodzījuma apstākļiem ir jāsasniedz minimālais 
bardzības līmenis, kura novērtēšana ir relatīva pēc būtības. Tā 
ir atkarīga no lietas faktu kopuma un, jo īpaši, no apiešanās 
rakstura un konteksta, tās izpildes elementiem, ilguma, tās 
izraisītajām fiziskajām vai psihiskajām sekām, kā arī dažkārt no 
cietušā dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa. (SKA-258/2020, 
6.punkts)

Ja ieslodzītā rīcībā naudas nav vispār vai tās nepietiek 
nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai, 
bet tiesību normas neparedz konkrētā veselības aprūpes 
pakalpojuma apmaksāšanu ieslodzītajiem vai valsts 
iedzīvotājiem vispār, tad valsts pienākums tomēr apmaksāt 
ieslodzītajam nepieciešamo medicīnisko palīdzību var izrietēt 
no cilvēktiesību normām. Šāds valsts pienākums rodas, ja 
medicīniskās palīdzības nesniegšana konkrētajos apstākļos rada 
tādas ciešanas ieslodzītajam, kas sasniedz Satversmes 95.panta 
un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3.panta pārkāpuma 
konstatēšanai nepieciešamo minimālo bardzības līmeni.  
(SKA-258/2020, 7.punkts) 

Situācijās, kad ieslodzītajam periodiski ir zobu sāpes, valsts 
apmaksāta zobu labošana nav pieejama un ir pieejami vienīgi 
valsts apmaksāti pretsāpju medikamenti vai zoba izraušana, 
īpaši nozīmīgs ir jautājums, vai pieteicējam bija iespēja pašam 
apmaksāt zobu ārstēšanu. Ja ieslodzītajam ir nepieciešamie 
naudas līdzekļi un viņš tos neizmanto šim nolūkam, tad nav 
pamata atzīt, ka valsts būtu pārkāpusi ieslodzītā cilvēktiesības. 
Savukārt, ja iestāde prettiesiski liedz ieslodzītajam saņemt 
nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu par ieslodzītā 
paša līdzekļiem, tas var būt par pamatu secinājumam, ka iestāde 
tomēr ir pārkāpusi ieslodzītā cilvēktiesības, jo arī šajā gadījumā 
ieslodzītais tiek pakļauts tādām ciešanām, kas pārsniedz 
neizbēgamo ciešanu līmeni, kas raksturīgs ieslodzījumam.  
(SKA-174/2020, 10.punkts)
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Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un 
korespondences neaizskaramību.

PRIVĀTĀS DZĪVES NEAIZSKARAMĪBA
Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda un attēla) iekļaušana 

Valsts drošības dienesta publiskajā pārskatā skar šīs personas 
tiesības uz privāto dzīvi, jo tā ir personas datu apstrāde. 
Šāda personas datu apstrāde ir pieļaujama, ja tās radītais 
fiziskās personas tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību 
ierobežojums ir samērīgs ar leģitīmo mērķi, kura dēļ personas 
dati publiskajā pārskatā pieminēti. (SKA-238/2019, tēze)

Personvārds ir viens no cilvēka privātuma kodola elementiem, 
kas ietilpst Satversmes 96.pantā noteikto privāto tiesību 
tvērumā. [..] Vienlaikus jāņem vērā, ka personvārds ir viena no 
valodas sistēmas pamatvienībām. Tādējādi tas, atbilstoši kādiem 
noteikumiem personvārdi tiek rakstīti, ietekmē visu valodas 
sistēmu. [..] Konstatējot to, ka praksē pastāv problēma ar dzimtas 
uzvārda vēsturiskās formas rakstību, Ministru kabinets grozīja 
noteikumus Nr.114 un prioritāti piešķīra personas pamattiesību 
aizsardzībai iepretim tādai konstitucionālai vērtībai kā latviešu 
valoda. Līdz ar to normatīvajos aktos ir paredzēts izņēmums 
no latviešu valodas tradicionālā lietojuma par labu dzimtas 
uzvārda rakstībai tā vēsturiskajā formā. Tādējādi Ministru 
kabinets izvērtēja pamattiesību ierobežojuma samērīgumu un 
veica pasākumus, lai nodrošinātu pamattiesību aizsardzību. 
(SKA-395/2018, 8., 13.punkts)

Personas vārds un uzvārds ir personas privātās dzīves 
sastāvdaļa, ko aizsargā Satversmes 96.pants. Personas vārda 
un uzvārda izmantošana nosaukumā bez viņas piekrišanas var 
aizskart arī šīs personas godu un cieņu, ko aizsargā Satversmes 
95.panta pirmais teikums. Aizsargājams ir arī mirušas personas 
gods un cieņa. Tādējādi tiktāl, ciktāl tas attiecas uz firmas 
reģistrāciju valsts reģistrā, vārda un uzvārda izmantošanas 
aizliegums izriet arī no Satversmes 95.panta pirmā teikuma. 

Komerclikuma 30.pants, kurā ietvertās tiesību normas noteic 
gadījumus, kad sakarā ar personu piekrišanu pieļaujama vārda un 
uzvārda ietveršana firmā, uzskatāms par izņēmumu no vispārējā 
vārda un uzvārda ietveršanas aizlieguma, nevis kā atsevišķs 
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ierobežojums citas personas vēlmei izmanot personas vārdu un/
vai uzvārdu. Tiesības vicināt dūri beidzas tur, kur sākas cita cilvēka 
deguns (the right to swing my fist ends where the other man’s nose 
begins), teikts kādā angļu sakāmvārdā. Arī juridiskas privātpersonas 
dibinātāju vēlme piešķirt savam dibinājumam nosaukumu beidzas 
tur, kur ar šo vēlmi var tikt aizskarta citas personas privātā dzīve, 
gods un cieņa. (SKA-505/2012, 9.,10.punkts)

Personas audu paraugi kā daļa no cilvēka ķermeņa ir aptverti 
ar privātās dzīves jēdzienu un tiesības kontrolēt rīcību ar tiem, 
tostarp to glabāšanu, ietilpst tiesību uz privāto dzīvi tvērumā. 

Tiesības uz privāto dzīvi ir personiskas tiesības, un tāpēc 
parasti tiesības prasīt to aizsardzību nav nododamas tiesību 
pārņēmējiem. Tomēr jāņem vērā, ka rīcība ar mirušas personas 
ķermeni vai tā daļām ir saistīta arī ar cilvēka cieņu. Nav pamata 
uzskatīt, ka prasība arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni 
izturēties ar cieņu attiektos tikai uz cilvēka ķermeni tā kopumā. 
Līdz ar to šāda prasība ir attiecināma arī uz atsevišķām cilvēka 
ķermeņa daļām, tostarp arī audu paraugiem. Turklāt, lai tiesības 
uz cieņu pēc nāves būtu praktiski īstenojamas, nevis tikai 
teorētiskas, ir jābūt kādai personai, kura šīs tiesības varētu 
īstenot. Ņemot vērā, ka, izturoties necienīgi pret mirušo personu, 
tostarp arī pret viņa ķermeni, var tikt radītas morālas ciešanas 
mirušās personas tuvākajiem radiniekiem, ir atzīstamas šo 
personu subjektīvas tiesības prasīt cieņpilnu izturēšanos pret 
radinieka ķermeni pēc šā radinieka nāves. 

Audu paraugu izpētes rezultātā ir iespējams iegūt informāciju ne 
tikai par mirušo personu, bet arī par tās tuviniekiem, attiecīgi to 
tiesību uz privāto dzīvi aizsardzību. (SKA-166/2020, 8., 9., 10.punkts) 

Valstij mātes tiesību uz privāto dzīvi ievērošanā ir pienākums 
nodrošināt tādu tiesisko un institucionālo vidi, kurā mātei 
netiek liegta ārstniecības palīdzība mājdzemdībās. Tas ir, ka 
tiesiskajam regulējumam ir jābūt skaidram un personai faktiski 
jāvar izvēlēties mājdzemdības, kurās persona var rēķināties ar 
ārstniecības personāla asistēšanu personas izvēlētajā dzemdību 
vietā, nevis ka valsts piemēro kādas tiešas vai netiešas sankcijas, 
sodus ārstniecības personāla iesaistei. Tiesiskais regulējums 
paredz sievietēm iespēju izvēlēties plānotas dzemdības kā 
stacionārā, tā ārpus tā. Tā kā abos gadījumos sievietes var 
izvēlēties apstākļus, kādos dzimt bērnam, turklāt saņemot 
kvalificētu ārstniecības palīdzību, tiesības uz privāto dzīvi netiek 
ierobežotas. (SKA-349/2017, tēze, arī 5., 7.punkts)
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Pat situācijā, kad persona veic valsts deleģētas publiskas 
funkcijas, tai ir tiesības uz noteiktu privātās dzīves aizsardzības 
līmeni. Pretējā gadījumā tiktu aizskarta tiesību uz privāto 
dzīvi būtība, padarot tiesības bezjēdzīgas. Personai ir tiesības 
kontrolēt sava attēla izmantošanu, ņemot vērā, ka tas atklāj 
personas unikālās īpašības, kas ļauj to identificēt starp citiem 
cilvēkiem. Tādējādi arī policijas darbiniekiem konkrētajā lietā 
ir tiesības ne tikai uz savu attēlu, bet arī tiesības kontrolēt tā 
izmantošanu. (SKA-6/2019, 15.punkts)

Satversmes 96.pants, kas aizsargā tiesības uz privāto dzīvi, 
pats par sevi nedod tiesības ārzemniekam ieceļot valstī, lai 
īstenotu savu privāto dzīvi. (SA-1/2021, 9.punkts; SA-1/2008, 
8.punkts) 

MĀJOKĻA NEAIZSKARAMĪBA
Būvinspektora un būvvaldes uz risku izvērtējumu balstītais 

būves drošuma izvērtējums var nesakrist ar vēlāk noskaidrotiem 
apstākļiem par būves faktisko drošumu. Tomēr tas pats par 
sevi nenozīmē, ka sākotnējais būves drošuma izvērtējums 
automātiski uzskatāms par prettiesisku. Ievērojot to, kādas 
intereses ir pretnostatāmas, iestādei izvērtējot, vai būve ir 
tik bīstama, lai nekavējoties aizliegtu tās ekspluatāciju, proti, 
cilvēku drošība, no vienas puses, un tiesības izmantot īpašumu 
(vai mājokli), no otras puses, – iestādes piesardzība, dodot 
priekšroku cilvēku drošībai, vispārīgi var būt attaisnojama. Tā kā 
abas minētās intereses ir saistītas ar personas pamattiesībām, 
proti, ar Satversmes 93.pantā garantētajām tiesībām uz dzīvību 
un 111.pantā garantētajām tiesībām uz veselības aizsardzību, 
no vienas puses, un 96.pantā garantētajām tiesībām uz mājokļa 
neaizskaramību, kā arī 105.pantā garantētajām tiesībām uz 
īpašumu, no otras puses, tad nav šaubu, ka iestādes vērtējumam 
par to, kura no minētajām pamattiesībām konkrētajā situācijā ir 
vairāk ierobežojama, ir jābūt pienācīgi izsvērtam un pamatotam. 
Tomēr vienlaikus paturams prātā, ka šāds izvērtējums iestādei 
bieži vien ir jāveic īsā laika posmā, iespējami ātri reaģējot uz 
apstākļiem, kas norāda uz būves bīstamību. Tāpēc tiktāl, ciktāl ir 
redzams, ka iestādes noteiktais būves ekspluatācijas aizliegums 
nav patvaļīgs, jo ir bijis pietiekams pamats bažīties par būves 
bīstamību, būves ekspluatācijas aizliegumu nebūtu pamata 
atzīt par prettiesisku tikai tāpēc, ka vēlāk noskaidrotie apstākļi 
liecina, ka būve tomēr attiecīgajā brīdī vēl nebija tik bīstama, lai 
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tās ekspluatāciju nekavējoties apturētu. Ja potenciāli nedrošas 
būves ekspluatācija tiktu apturēta tikai un vienīgi tad, kad nav 
nekādu šaubu par to, ka tā ir cilvēkiem nedroša (var kuru katru 
brīdi sabrukt), pastāvētu būtisks cilvēku apdraudējuma risks 
saistībā ar tām būvēm, par kuru drošību ir pamatotas šaubas, 
bet pilnīgai pārliecībai par to nedrošumu ir nepieciešams veikt 
būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti. 
(SKA-402/2021, tēze un 6.punkts)

ĢIMENES DZĪVES NEAIZSKARAMĪBA
Vecvecāka un mazbērna saskarsmi, it īpaši, ja vecvecāks ar 

mazbērnu ir ilgstoši dzīvojuši kopā, aizsargā tiesības uz ģimenes 
dzīvi. Vecvecākam liedzot saskarsmi ar mazbērnu laikā, kad viņš 
atrodas ārpusģimenes aprūpē, tiek aizskartas starp bērnu un 
vecvecāku izveidojušās ģimeniskās attiecības. (SKA-606/2020, 
tēze, arī 7.punkts)

Tieši no tiesību uz ģimenes dzīvi ierobežojuma audžuģimene 
var iebilst iestādes lēmumiem bērna adopcijas jautājumos, 
piemēram, ja iestāde grasās bērnu nodot adopcijai citām 
personām, pirms tika izvērtēts audžuģimenes, ar kuru bērnam 
ir bijušas ģimenes attiecības, iesniegums par adopciju.  
(SKA-1588/2018, tēze, arī 9.punkts)

PAMATTIESĪBU IEROBEŽOJUMA UN 
AIZSKĀRUMA VĒRTĒJUMS

Ir pamatoti uzskatīt, ka politiķa statuss prasa lielāku 
toleranci pret sabiedrības interesi uzzināt dažādus, arī privāta 
rakstura, datus. Vienlaikus ir jāpatur prātā, ka tolerance nav 
bezizmēra, sabiedrībai (arī presei) ir jānorāda iemesls (jeb 
leģitīms mērķis), kāpēc viena vai otra privātās dzīves fakta 
atklāšana sabiedrībai ir nozīmīga. Un iemesls nevar būt vienīgi 
„plika” ziņkāre. Satversmes 96.panta piemērošanas kontekstā 
arguments, ka par politiķi ir jāzina viss, arī liecina par ziņkāri, 
tomēr šāda veida interese netiek konstitucionāli aizsargāta. Ja 
iespējamā iepriekšējā vārda vai uzvārda izpaušana ir būtiska, 
lai sabiedrība uzzinātu par, piemēram, kādu politiķa rīcību, 
par kuru sabiedrībai ir svarīgi zināt, jo tā raksturo attiecīgo 
politiķi (kas ir nozīmīgi tās sabiedriski politiskajai darbībai) 
vai identificē viņu kādas rīcības kontekstā, tad šāda interese 
varētu būt uzskatāma par sabiedriski nozīmīgu. Šādā gadījumā 
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var runāt par to, ka sabiedrības interese zināt kādas sabiedriski 
vai politiski zināmas personas, iespējams, iepriekšējo vārdu vai 
uzvārdu, ir lielāka, nekā attiecīgās personas tiesības attiecīgās 
ziņas neizpaust. (SKA-669/2020, 3.punkts)

Piešķirot ārstniecības personām tiesības sniegt kādam 
informāciju par pacientu tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar 
ārstniecību, tiek paredzēta būtiska atkāpe no pacienta datu 
konfidencialitātes principa un līdz ar to arī paredzēts būtisks 
tiesību uz privāto dzīvi ierobežojums. Šādā gadījumā īpaši svarīgi 
ir tas, lai šāda pamattiesības ierobežojoša norma būtu skaidri 
formulēta un paredzama, kas nozīmē, ka tajā ir pietiekami 
skaidri jānosaka kompetento institūciju rīcības brīvības robežas 
un īstenošanas veidi. (SKA-41/2021, tēze)

Interese žurnālistikas ietvaros pētīt un secīgi nodrošināt 
sabiedrību ar informāciju par pašvaldības budžeta līdzekļu 
izmantošanu, kuras nodrošināšanai tiek prasīti citstarp arī fizisko 
personu dati, nevar tikt īstenota ar konkrētās fiziskās personas 
mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Vienlaikus nav konstatējams, 
ka pieteicēja pieprasītā informācija, kas satur fizisku personu 
datus un informāciju par privāto dzīvi, pārsniegtu to apjomu, 
kas tieši saistās ar jautājumu par pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu. Ņemot vērā, ka konkrētajā gadījumā informācija 
pieprasīta pētnieciskās žurnālistikas vajadzībām, nav arī 
pamata apšaubīt, ka fizisko personu dati tiek prasīti nevis tukšas 
ziņkārības apmierināšanai, bet pašvaldības līdzekļu izlietošanas 
pamatotības un tiesiskuma uzraudzībai, proti, žurnālistu 
„sargsuņa” funkcijas īstenošanai. 

Atzīt, ka konkrētu fizisko personu tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību bauda lielāku aizsardzību nekā sabiedrības 
tiesības ar preses starpniecību iegūt informāciju par pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietojumu, nozīmētu radīt situāciju, kurā 
žurnālistu rīcībā nebūtu instrumentu, ar kuriem īstenot 
žurnālista kā demokrātijas „sargsuņa” lomu. Tādā veidā būtiski 
tiktu apdraudēta publiskās pārvaldes darbības caurskatāmība 
un sabiedrības iespējas sekot līdzi publiskās pārvaldes budžeta 
līdzekļu izlietojumam. Šāda situācija neatbilstu demokrātiskas 
un tiesiskas valsts standartam. (SKA-917/2019, 15.punkts)

Vērtējot Satversmes 96.panta tiesību aizskāruma smagumu, 
pārkāpuma ilgums ir viens no nozīmīgiem apstākļiem. Tomēr tas 
nav vienīgais vērtējamais apstāklis. Var būt nepieciešams vērtēt 
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arī aizskāruma radītās sekas. Tāpat nozīme var būt cietušās 
personas dzimumam, vecumam un veselības stāvoklim. Nozīmīgi 
var būt arī citi apstākļi, piemēram, arī apstākļi vai notikumi, kas 
attiecīgi pastāvēja vai notika tieši pirms izvērtējamās rīcības 
(tostarp pārkāpuma atkārtotība vai turpinātība), jo tas var 
raksturot situācijas kontekstu un stāvokli, kādā persona atradās 
brīdī, kad pret viņu tika uzsākta konkrētā prettiesiskā rīcība. 
Turklāt visi apstākļi ir jāvērtē kopsakarā. (SKA-66/2018, 9.punkts)

Vispārējs aizliegums apcietinātajiem savstarpēji sarakstīties 
nesamērīgi ierobežotu Satversmes 96.pantā noteiktās tiesības, jo 
pastāv citi mazāk ierobežojoši līdzekļi leģitīmo mērķu sasniegšanai. 
Lai nodrošinātu tiesību normas atbilstību Satversmei, Ministru 
kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.800 „Izmeklēšanas 
cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 34.11.apakšpunkts ir 
interpretējams tādējādi, ka tas nenosaka vispārēju aizliegumu 
apcietinātajiem savstarpēji sarakstīties. Tas aizliedz cita veida 
saziņu, kas netiek kontrolēta. (SKA-22/2019, 14., 15.punkts)

Ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas. 
Ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas 
atrodas valsts aizsardzībā, un viņam ir tiesības 
brīvi atgriezties Latvijā. Latvijas pilsoni nevar 
izdot ārvalstīm, izņemot Saeimas apstiprinātajos 
starptautiskajos līgumos paredzētos gadījumus, ja 
ar izdošanu netiek pārkāptas Satversmē noteiktās 
cilvēka pamattiesības. 

(23.09.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.10.2004.)

Saskaņā ar Satversmes 98.pantu beznosacījuma tiesības 
ieceļot valstī tiek garantētas vienīgi personām, kurām ir Latvijas 
pase. (SA-1/2021, 9.punkts)

Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās 
pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.

TIESĪBAS UZ APZIŅAS BRĪVĪBU
No tiesību viedokļa jautājumu par veģetāru uzturu var apsvērt 

tiesību uz privāto dzīvi un cilvēka apziņas brīvības kontekstā, tāpēc 
būtiski ir konkrētās lietas apstākļi, lai identificētu piemērojamo 
tiesību attiecīgās lietas kontekstā. (SKA-239/2020, tēze, arī 9.punkts)
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TIESĪBAS UZ RELIĢISKĀS  
PĀRLIECĪBAS BRĪVĪBU

Atbilstoši gan Latvijas konstitucionālajai normai, gan 
minētajām starptautisko tiesību normām reliģijas brīvība sastāv 
no divām daļām – iekšējās ticības, kas attiecas uz personas 
forum internum un ir absolūta tiesība, jo katram ir tiesības ticēt 
vai neticēt kam tas vēlas, un reliģiskās pārliecības izpaušanas, 
kas nav absolūta tiesība. Vēlme rīkoties atbilstoši reliģiskajai 
pārliecībai vai paust savus reliģiskos uzskatus balstās reliģiskajā 
mācībā. No tiesību viedokļa katrā gadījumā ir izvērtējams, 
vai konkrētā izpausme ietilpst reliģiskās brīvības tvērumā.  
(SKA-160/2010, 24.punkts)

Reliģiskajai pārliecībai atbilstoša uztura lietošana kā atsevišķu 
reliģiju nozīmīga sastāvdaļa neapšaubāmi ietilpst reliģijas 
brīvības tvērumā. Turklāt tiesību konstatēšanai nav nozīmes, 
vai persona atrodas ieslodzījuma vietā. Tas, vai valsts pamatoti 
ierobežo ieslodzījumā esošas personas reliģijas brīvību, neņemot 
vērā vēlmi ēst tās reliģiskajiem uzskatiem atbilstošu pārtiku, 
ir jautājums, kas izvērtējams atbilstoši Satversmes 116.pantā, 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 9.pantā un Starptautiskā 
pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 18.pantā 
minētajiem kritērijiem: vai ierobežojums noteikts ar likumu; 
vai tam ir leģitīms mērķis; vai tas nepieciešams demokrātiskā 
sabiedrībā. (SKA-160/2010, 24.punkts)

Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver 
tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, 
paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.

Vārda un biedrošanās brīvības ierobežojums, kas izpaužas 
vienīgi biedrības nereģistrēšanā, salīdzinot ar mērķi aizsargāt 
demokrātiju kā valsts pamatvērtību, kas pieder pie Latvijas 
valsts konstitucionālās identitātes, kā arī ņemot vērā Latvijas 
specifisko vēsturiski politisko kontekstu, ir samērīgs.  
(SKA-172/2013, 21.punkts)

Tiesības brīvi saņemt informāciju ietilpst tiesībās uz vārda 
brīvību (Satversmes 100.pants). Tomēr tās nav absolūtas un tās 
var ierobežot. Izvērtējot, vai tiesības ierobežojums ir attaisnots, 
jāapsver, vai: 1) ierobežojums ir paredzēts likumā; 2) tas ir 

99.pants 

100.pants 
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vērsts uz leģitīma mērķa sasniegšanu un 3) ir nepieciešams 
demokrātiskā sabiedrībā (ierobežojums ir sociāli nepieciešams 
un samērīgs). (SKA-347/2010, tēze)

Iepretim preses brīvībai saņemt pieprasīto informāciju ir citu 
personu tiesības uz privātās dzīves aizsardzību, kurā ietilpst 
arī dati par personas finanšu līdzekļiem. Tomēr sabiedrības 
interese zināt valsts darbiniekiem un amatpersonām izmaksāto 
prēmiju apmērus nav uzskatāma par vienkāršu ziņkāri, jo tā ir 
interese zināt savu kā nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, 
kas ir leģitīma interese. Sabiedrības tiesības uzzināt minēto 
informāciju ir lielākas nekā šo personu tiesības uz datu 
aizsardzību. (SKA-347/2010, tēze)

Tiesību uz informāciju nozīmi demokrātiskā sabiedrībā nav 
iespējams pārvērtēt, jo tās ir būtiskas šīs sabiedrības vērtību 
nodrošināšanai. Tiesības uz informāciju kā tiesību uz vārda 
brīvību sastāvdaļa neatņemami ir viens no demokrātiskas 
sabiedrības pamatiem. Proti, caur tiesību uz informāciju 
īstenošanu ir panākams, lai valsts pārvalde būtu atklāta, 
pieejama un tās darbība – pārskatāma. Tiesību uz informāciju 
īstenošanas rezultātā sabiedrība var pārliecināties, vai valsts 
pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, kā to paredz Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešā daļa, un sabiedrībai 
ir visas tiesības saņemt vispārēji pieejamo informāciju (t.i., 
tādu, kas nav noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija). 
Turklāt informācijas saņemšana ir galvenais priekšnosacījums, 
lai persona varētu īstenot savas tiesības šo informāciju izplatīt 
un paust par to (vai ņemot to vērā) savu viedokli. (SKA-194/2007, 
14.punkts) 

Satversmes 100. un 115.pantā ietvertās un Vides aizsardzības 
likumā nostiprinātās tiesības saņemt ar teritorijas attīstības 
plānošanu saistītu vides informāciju attiecināmas gan uz 
fiziskajām, gan juridiskajām personām, gan arī uz personu 
izveidotām apvienībām (biedrībām, organizācijām, grupām). 
Īstenojot atklātības principu, tiesības uz informāciju veido 
tiesību uz līdzdalību teritorijas plānošanas procesā neatņemamu 
daļu. (SKA-314/2020, tēze, arī 5., 6.punkts) 

Iestādes rīcība, novēloti izsniedzot personai pieprasīto 
informāciju un tādējādi liedzot tai iespēju pilnvērtīgi un efektīvi 

100.pants 
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īstenot līdzdalības tiesības lokālplānojuma izstrādē, kas ir viens 
no būtiskajiem elementiem teritorijas attīstības plānošanas 
procesā, aizskar Satversmes 100. un 115.pantā ietvertās 
tiesības uz vārda brīvību un tiesību uz labvēlīgu vidi procesuālos 
elementus. Pieļautais aizskārums ir būtisks. (SKA-314/2021, 
tēze, arī 12.punkts)

Attiecībā uz atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā pieņemtu tiesas 
nolēmumu, kas noformēts atsevišķa procesuāla dokumenta 
veidā, minētā likuma 28.2 pants noteic, ka šāds nolēmums ir 
vispārpieejama informācija ar nolēmuma pasludināšanas brīdi. 
Izsniedzot šādu informāciju, tajā ietver norādi par nolēmuma 
spēkā esību, kā arī aizsedz to informācijas daļu, kas atklāj 
fiziskās personas identitāti (minētā panta pirmā un trešā daļa). 
No minētā izriet, ka tiesas spriedums, ja tas taisīts lietā, kas 
izskatīta atklātā tiesas sēdē (atklātā procesā), ir uzskatāms 
par vispārpieejamu informāciju ar tā pasludināšanas brīdi 
un sabiedrībai ir tiesības ar to iepazīties, saņemot sprieduma 
tekstu, kurā aizklāti fizisko personu personas dati, neatkarīgi 
no tā, vai tiesvedība konkrētajā lietā ar attiecīgo spriedumu 
ir noslēgusies. Ja sprieduma izsniegšanas brīdī attiecīgais 
spriedums vēl nav stājies spēkā, tas tiek īpaši norādīts. Minētās 
normas nodrošina ikvienam interesentam iespējas iepazīties ar 
atklātā tiesas procesā izskatītā lietā taisīto tiesas spriedumu, 
tādējādi ļaujot sabiedrībai sekot līdzi tam, kā tiesas pilda sev 
uzticēto publisko funkciju – tiesas spriešanu. Šāda tiesiskā 
regulējuma mērķis ir ne tikai nodrošināt Satversmes 100.pantā 
garantētās sabiedrības tiesības uz informācijas pieejamību, 
bet vienlaikus arī veicināt atklātu lietu iztiesāšanu un tiesas 
spriedumu publisku pieejamību, kas ir būtisks tiesību uz 
taisnīgu tiesu aspekts. (SKA-255/2019, 9.punkts)

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā 
paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību 
darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. 
Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un 
Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas 
Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, 
kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā 
paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. 
Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda. 

(23.09.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.10.2004.)

101.pants 
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Tā kā sabiedrības locekļiem, jo īpaši pilsoniskajai sabiedrībai, 

ko veido biedrības un nodibinājumi, ir no Satversmes 1., 2. un 
101.panta izrietošas tiesības ietekmēt lēmumus, kas skar rīcību 
ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem, sabiedrības locekļiem ir 
vispārīgas tiesības būt informētiem par šo līdzekļu izlietojumu arī 
tad, ja tie ieguldīti komercsabiedrībā. (SKA-10/2014, 15.punkts)

Norāde Satversmes 101.panta pirmajā daļā uz šo tiesību 
īstenošanu likumā paredzētajā veidā nozīmē, ka personas 
tiesības pildīt valsts dienestu nav absolūtas, bet to izmantošanas 
veids ir nosakāms ar likumu. (SKA-450/2020, 7.punkts)

No Satversmes 101.panta pirmās daļas kopsakarā ar 
Satversmes 91.panta otro teikumu izriet, ka Satversmes 101.
panta pirmajā daļā noteiktās pamattiesības īstenojamas bez 
jebkādas diskriminācijas, t.i., vienlīdzīgi. Tātad pilsonim ir 
tiesības likumā noteiktajā veidā pildīt valsts dienestu bez 
jebkādas diskriminācijas. Par šo principu konstitucionālās 
normas ir pilnīgi skaidras. Pat ja Valsts civildienesta likumā 
nebūtu atsauces uz civildienesta attiecībās piemērojamām 
diskriminējošas attieksmes aizlieguma normām darba 
tiesiskajās attiecībās, šis ir fundamentāls tiesību princips, 
bez kura piemērošanas tiesisko attiecību ievērošana nav 
iedomājama. Proti, jebkurš civildienesta ierēdnis neatkarīgi no 
tā, vai viņam ir invaliditāte vai nav, tiek atvaļināts gadījumā, ja 
ilgstoša prombūtne ir bijusi ilgāk nekā četrus mēnešus. Turklāt 
personas pārejošas darbnespējas laikā nav ieskaitāms tas 
laiks, ko tā pavadījusi prombūtnē saistībā ar no invaliditātes 
izrietošām saslimšanām. [..] Līdz ar to valsts dienesta ietvaros 
atšķirīga attieksme vai diskriminācija sakarā ar invaliditāti nav 
tikusi pieļauta. (SKA-450/2020, 9.punkts)

Satversmes 101.pantā paredzētās tiesības nav absolūtas, jo 
šī tiesību norma ietver nosacījumu „likumā paredzētā veidā”. 
Savukārt likums, kas reglamentē kārtību, kādā personas pretendē 
un tiek ieceltas ierēdņa amatā, proti, Valsts civildienesta likums, 
nesatur tādas tiesību normas, no kurām ierēdņa amata konkursa 
pretendentam situācijā, kad iestādes lēmums par konkursa 
rezultātiem procesuāla iemesla dēļ ir atzīts par prettiesisku, 
izrietētu tiesības pieprasīt iecelšanu amatā, uz kuru konkurss 
tika rīkots. [..] Tas, ka Satversme aizsargā ikvienas personas 
tiesības likumā noteiktajā kārtībā pildīt valsts dienestu un 
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brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām 
spējām un kvalifikācijai, nenozīmē, ka jebkurai personai, kura 
vēlas būt ierēdnis un ir piedalījusies konkursā uz ierēdņa 
amatu, ir tiesības pieprasīt, lai viņu šajā amatā arī noteikti ieceļ.  
(SKA-441/2015, 7., 8.punkts)

Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās 
partijās un citās sabiedriskās organizācijās.

Vārda un biedrošanās brīvības ierobežojums, kas izpaužas 
vienīgi biedrības nereģistrēšanā, salīdzinot ar mērķi aizsargāt 
demokrātiju kā valsts pamatvērtību, kas pieder pie Latvijas 
valsts konstitucionālās identitātes, kā arī ņemot vērā Latvijas 
specifisko vēsturiski politisko kontekstu, ir samērīgs.  
(SKA-172/2013, 21.punkts)

Fakts, ka biedrības statūtos izvirzītie mērķi ir vērsti uz esošās 
kārtības maiņu, pats par sevi nevar būt par pamatu reģistrācijas 
atteikumam, ja vien esošās kārtības (normatīvo aktu) maiņu ir 
paredzēts veicināt demokrātiskā procesā, nepārkāpjot likumu. 
Turklāt īpaši gadījumos, kad biedrības izvēlētajos mērķos 
ir saskatāmi politiskas diskusijas elementi, to ierobežošana 
pieļaujama tikai stingrā uzraudzībā.

Karoga zaimošanas legalizācija pati par sevi neatbilst Latvijas 
demokrātiskajām pamatvērtībām, tāpēc var būt biedrības 
reģistrācijas atteikuma pamats. (SKA-641/2020, tēze, arī 9.punkts)

Valsts aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu 
sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību.

Pulcēšanās brīvības kā konstitucionāla ranga vērtības 
aizsardzība izriet no demokrātiskas valsts principa. Valstij ir 
pienākums aizsargāt pulcēšanās brīvību un nodrošināt tās 
efektīvu īstenošanu. Pulcēšanās brīvība aizsargājama, neatkarīgi 
no pulcēšanās ietvaros pausto viedokļu satura un pasākuma 
mērķa, ievērojot nosacījumu, ka tas atzīstams par pieļaujamu 
demokrātiskā sabiedrībā. Pulcēšanās brīvības ietvaros valstij, 
kā arī citām sabiedrības grupām ar atšķirīgiem uzskatiem ir 
pienākums respektēt atsevišķu sabiedrības grupu paustos 
uzskatus un viedokli, tādējādi nodrošinot atšķirīgu viedokļu 
pastāvēšanu demokrātiskā sabiedrībā.

102.pants 

103.pants 
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Valstij ir pienākums aizsargāt pulcēšanās brīvību un 
nodrošināt tās efektīvu īstenošanu, neatkarīgi no pulcēšanās 
ietvaros pausto viedokļu satura. Tomēr pulcēšanās brīvība nav 
absolūta un ir ierobežojama atbilstoši Satversmes 116.pantam 
likumā paredzētajiem gadījumiem, lai aizsargātu citu cilvēku 
tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, 
labklājību un tikumību.

Ja ir secināms, ka pretpasākuma dalībnieki savas tiesības 
izmanto negodprātīgi, šie apstākļi ir ņemami vērā, samērojot 
visu iesaistīto personu tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos. 
Pretpasākuma mērķis nevar būt šķēršļu likšana citām personām 
(pamatpasākuma dalībniekiem) miermīlīgi pulcēties un paust 
savus uzskatus, tāpēc šāda pretpasākumu rīkotāju interese nav 
tiesiski aizsargājama. (SKA-380/2017, tēze, arī 11., 12., 15.punkts)

Sapulce, gājiens un pikets nav vienīgais formāts, kādā 
personas var īstenot vārda brīvību un publiski paust savus 
uzskatus. Lai arī minētie trīs uzskatu paušanas veidi atbilstoši 
Satversmes 103.pantam pulcēšanās brīvības ietvaros ir īpaši 
aizsargāti, tas nenozīmē, ka personām ir pienākums savu 
uzskatu paušanai izvēlēties tieši vienu no šiem pasākumu 
veidiem. Publisks izklaides vai svētku pasākums var kalpot 
kā personas vārda brīvības izpausmes forma. Tāpēc Publisku 
izklaides un svētku pasākumu drošības likuma noteiktajā 
kārtībā izdotam atteikumam izsniegt atļauju publiska pasākuma 
rīkošanai ir jāatbilst Latvijas Republikas Satversmē noteiktajiem 
personas pamattiesību ierobežošanas priekšnoteikumiem. 
(SKA-240/2017, tēze, arī 9.punkts)

Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā 
vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar 
iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. 
Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā.

(30.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.05.2002.)

Lai likumā noteiktā piedalīšanās valsts darbībā būtu efektīva, 
indivīdam ir jābūt informētam par procesiem, kurus tas vēlas 
ietekmēt. (SKA-10/2014, 12.punkts)

Atbildes nesniegšana uz personas iesniegumu ir atzīstama 
par iestādes faktisko rīcību. Vienlaikus jāņem vērā, ka atbildes 
sniegšana uz iesniegumu aprobežojas tieši ar atbildi uz 

103.pants 

104.pants 
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iesniegumu un neietver citas faktiskās vai tiesiskās darbības, 
kuras iestāde varētu veikt savas kompetences ietvaros. Proti, 
pieteicējs, atsaucoties uz Satversmes 104.pantu un Iesniegumu 
likumu, nevar prasīt, lai, atbildot uz iesniegumu, iestāde veiktu 
citas darbības, kuras nav reglamentētas ar minētajām tiesību 
normām. (SKA-216/2021, tēze)

Satversmes 104.pantā paredzētas [..] tiesības tiek īstenotas 
uz personas iniciatīvas pamata, vēršoties pie valsts kāda tai 
interesējoša jautājuma noskaidrošanai. Valsts pienākums 
atbilstoši šai konstitucionālajai normai ir sniegt atbildi, kurā 
ir izvērtēti uzdotie jautājumi un tie motivēti atbildēti. Tā kā 
valsts savus pienākumus īsteno caur dažādām institūcijām, tad 
Satversmes 104.panta kontekstā tas nozīmē, ka persona vēršas 
pie attiecīgās kompetentās institūcijas un saņem kompetentu 
atbildi. (SKA-22/2008, tēze, arī 17.punkts)

Apstāklis, ka Satversmes 104.pantā līdztekus valsts iestādēm 
ir minētas pašvaldību iestādes, nenozīmē, ka atbildēšanas 
pienākums ir tikai valstij (šaurā nozīmē) un pašvaldībām. Šī 
konstitucionālā norma nav tulkojama sašaurināti, bet gan, 
ņemot vērā arī tās jēgu un mērķi, tieši otrādi – paplašināti. 

Pirmkārt, ņemot vērā, ka Satversmē cilvēktiesību katalogs ietverts 
1998.gadā, kad jautājumu par vēršanos iestādēs ar iesniegumiem 
(un attiecīgi iestāžu pienākumu atbildēt) reglamentēja likums 
„Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts 
un pašvaldību institūcijās”, Satversmes 104.pantā minētās „valsts 
un pašvaldību iestādes” drīzāk tulkojams kā vēsturiski radies, t.i., 
no attiecīgā likuma pārņemts, formulējums. 

Otrkārt, jēdzienā „valsts” plašā nozīmē ietilpst arī atvasinātās 
publisko tiesību juridiskās personas. Tas nozīmē, ka pat 
gadījumā, ja šajā normā tiešā tekstā nebūtu minētas pašvaldību 
iestādes, tās tomēr būtu ielasāmas normas tvērumā. [..] 

Treškārt, nav saprātīgi izskaidrojams, kāpēc likumdevējs būtu 
noteicis, ka indivīdam ir tiesības saņemt atbildi no atvasinātās 
publisko tiesību juridiskās personas, kas veidota pēc teritorijas 
kritērija (t.i., pašvaldības), bet nav tiesību saņemt atbildi no 
citām atvasinātām publisko tiesību juridiskajām personām, 
kas veidotas pēc citiem kritērijiem (piemēram, profesionālās 
piederības, kā tas ir advokatūras gadījumā). 

Latvijas Zvērinātu advokātu padome kā atvasinātas 
publisko tiesību juridiskās personas institūcija ir uzskatāma 
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par Satversmes 104.panta subjektu, kuram, saņemot indivīda 
iesniegumu ar lūgumu sniegt atbildi, ir pienākums atbilstoši 
tiesību normām atbildi sniegt. (SKA-22/2008, tēze, arī 18., 
19.punkts)

No Satversmes 104.panta piemērošanas viedokļa ir būtiski 
konstatēt, vai persona ir vērsusies ar jautājumu, uz kuru lūdz 
sniegt atbildi, vai arī iesniegums vērsts uz konkrēta rezultāta 
sasniegšanu. Persona, atsaucoties uz Satversmes 104.pantu un 
likumu, kas reglamentē iesniegumu izskatīšanu, nevar prasīt, 
lai, atbildot uz iesniegumu, iestāde veiktu darbības, kuras nav 
reglamentētas ar minētajām normām. Satversmes 104.panta 
kontekstā personai ir tiesības saņemt tikai atbildi pēc būtības. 
(SKA-22/2008, tēze, arī 21.punkts)

Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst 
izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma 
tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. 
Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības 
vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos 
uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.

Jau no Satversmes 105.panta izriet, ka personai ir 
jāsamierinās ar savu pamattiesību zināmu ierobežojumu.  
(SKA-1528/2019, 8.punkts)

Liegums veikt zemesgabalos būvniecību būtiski ierobežo 
Satversmes 105.pantā aizsargātās personu tiesības uz īpašumu. 
Ir ļoti būtiski, vai konkrētajā gadījumā tiek konstatēts, ka 
konkrēti zemesgabali applūst pilnībā un tādēļ būvniecība tajos 
vispār nav pieļaujama, vai arī tie applūst tikai daļēji, un tieši 
kur atrodas applūstošās teritorijas robeža, aiz kuras būvniecība 
tomēr ir pieļaujama. (SKA-136/2021, tēze, arī 11.punkts)

Vispārīgi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras mērķis 
ir pareizi identificēt tās vides intereses, kuras var skart 
paredzētā darbība, un tās visaptveroši un kompleksi izsvērt. 
Taču paredzētā darbība noteiktos apstākļos var būtiski ietekmēt 
tās ietekmes zonā esošu nekustamo īpašumu vērtību vai pat 
padarīt īpašumus nelikvīdus (piemēram, nepārdodamus), 
tādējādi aizskarot Satversmes 105.panta aizsargātās tiesības uz 

105.pants 



172

AUGSTĀKĀS TIESAS | SENĀTA ATZIŅAS (1995–2022)

īpašumu. [..] Tā kā nekustamā īpašuma vērtības samazinājums 
ir īpašumtiesību aizskārums, kas ir individuāli aizsargājama 
interese, par paredzētās darbības radīto negatīvo ietekmi var 
vērsties tās personas, kuras šo vērtības samazinājumu cieš. 
(SKA-174/2021, 14.punkts)

Būvinspektora un būvvaldes uz risku izvērtējumu balstītais 
būves drošuma izvērtējums var nesakrist ar vēlāk noskaidrotiem 
apstākļiem par būves faktisko drošumu. Tomēr tas pats par 
sevi nenozīmē, ka sākotnējais būves drošuma izvērtējums 
automātiski uzskatāms par prettiesisku. Ievērojot to, kādas 
intereses ir pretnostatāmas, iestādei izvērtējot, vai būve ir 
tik bīstama, lai nekavējoties aizliegtu tās ekspluatāciju, proti, 
cilvēku drošība, no vienas puses, un tiesības izmantot īpašumu 
(vai mājokli), no otras puses, – iestādes piesardzība, dodot 
priekšroku cilvēku drošībai, vispārīgi var būt attaisnojama. Tā kā 
abas minētās intereses ir saistītas ar personas pamattiesībām, 
proti, ar Satversmes 93.pantā garantētajām tiesībām uz dzīvību 
un 111.pantā garantētajām tiesībām uz veselības aizsardzību, 
no vienas puses, un 96.pantā garantētajām tiesībām uz mājokļa 
neaizskaramību, kā arī 105.pantā garantētajām tiesībām uz 
īpašumu, no otras puses, tad nav šaubu, ka iestādes vērtējumam 
par to, kura no minētajām pamattiesībām konkrētajā situācijā ir 
vairāk ierobežojama, ir jābūt pienācīgi izsvērtam un pamatotam. 
Tomēr vienlaikus paturams prātā, ka šāds izvērtējums iestādei 
bieži vien ir jāveic īsā laika posmā, iespējami ātri reaģējot uz 
apstākļiem, kas norāda uz būves bīstamību. Tāpēc tiktāl, ciktāl ir 
redzams, ka iestādes noteiktais būves ekspluatācijas aizliegums 
nav patvaļīgs, jo ir bijis pietiekams pamats bažīties par būves 
bīstamību, būves ekspluatācijas aizliegumu nebūtu pamata 
atzīt par prettiesisku tikai tāpēc, ka vēlāk noskaidrotie apstākļi 
liecina, ka būve tomēr attiecīgajā brīdī vēl nebija tik bīstama, lai 
tās ekspluatāciju nekavējoties apturētu. Ja potenciāli nedrošas 
būves ekspluatācija tiktu apturēta tikai un vienīgi tad, kad nav 
nekādu šaubu par to, ka tā ir cilvēkiem nedroša (var kuru katru 
brīdi sabrukt), pastāvētu būtisks cilvēku apdraudējuma risks 
saistībā ar tām būvēm, par kuru drošību ir pamatotas šaubas, 
bet pilnīgai pārliecībai par to nedrošumu ir nepieciešams veikt 
būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti. 
(SKA-402/2021, tēze un 6.punkts)

105.pants 



173

Administratīvo lietu departamenta atziņas

Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos 
un darbavietu atbilstoši savām spējām un 
kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par 
piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana 
katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana 
saskaņā ar tiesas nolēmumu.

Tas, ka Satversme aizsargā ikvienas personas tiesības likumā 
noteiktajā kārtībā pildīt valsts dienestu un brīvi izvēlēties 
nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un 
kvalifikācijai, nenozīmē, ka jebkurai personai, kura vēlas 
būt ierēdnis un ir piedalījusies konkursā uz ierēdņa amatu, 
ir tiesības pieprasīt, lai viņu šajā amatā arī noteikti ieceļ.  
(SKA-441/2015, 8.punkts)

Tiesības brīvi izvēlēties prokurora, zvērināta notāra vai 
zvērināta advokāta amatu kā savu nodarbošanos ir tikai tām 
personām, kurām ir attiecīgas spējas un kvalifikācija. Tātad 
valsts zvērināta advokāta profesijai var izvirzīt paaugstinātas 
prasības attiecībā uz spējām un kvalifikāciju. Turklāt padomei 
ir tiesības izvirzīt šīs profesijas pretendentu pārbaudei 
attiecīgus standartus, kas apliecinātu viņu spēju darboties 
augstā profesionālā līmenī. Tas izriet no padomes pašpārvaldes 
tiesībām, tādēļ nav arī nepieciešams, lai visi vērtēšanas kritēriji 
būtu izsmeļoši noteikti ārējos normatīvajos aktos. Ir pietiekami, 
ka tiesa var veikt kontroli pār šo kritēriju ievērošanu.  
(SKA-146/2020, 15.punkts)

Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu 
vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā 
noteiktajos gadījumos.

Ar pienākumu nodrošināt sociālās palīdzības minimumu 
ir jāsaprot tādas palīdzības sniegšana personai, lai tā varētu 
dzīvot cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi un pienācīgi apmierināt 
savas pamatvajadzības. Proti, šādos gadījumos ir jāvērtē, vai 
konkrētajai personai aprēķinātā vecuma pensija kopsakarā 
ar citiem viņai pieejamiem sociālās drošības pasākumiem 
nodrošina viņas pamatvajadzību apmierināšanu. Gadījumā, ja 
tiek konstatēts, ka personai izmaksātā minimālā vecuma pensija 
kopsakarā ar citiem sociālās drošības pasākumiem nenodrošina 

106.pants 
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personas pamatvajadzību apmierināšanu, tad tiesai ir jālemj par 
personai izmaksājamās minimālās vecuma pensijas apmēru, 
nepieciešamības gadījumā uzdodot Labklājības ministrijai 
iesniegt metodi, kā šai personai aprēķināt minimālo pensiju, 
lai tā spētu nodrošināt personai iespēju apmierināt savas 
pamatvajadzības un dzīvot cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi.  
(SKA-259/2021, tēze, arī 15.punkts)

Interpretējot likuma „Par maternitātes un slimības 
apdrošināšanu” 18.panta 1.punktu tādā veidā, ka tiek 
uzskatīts, ka valdes loceklis, kam nav noteikta atlīdzība, 
tāpēc vien, ka darba nespējas laikā ir maksātas obligātās 
iemaksas, šajā laikā ir arī guvis ienākumus, veidotos situācija, 
kas neatbilst sociālās apdrošināšanas pamatprincipiem, tas 
būtiski ierobežotu personas Satversmes 109.pantā garantētās 
tiesības uz sociālo nodrošinājumu slimības gadījumā, savukārt 
nozīmīga sabiedrības interese, kāpēc tas būtu nepieciešams, 
nav konstatējama. Līdz ar to šāda likuma „Par maternitātes 
un slimības apdrošināšanu” 18.panta 1.punkta interpretācija 
novestu pie nesamērīga Satversmes 109.pantā garantēto tiesību 
ierobežojuma. (SKA-55/2020, 16.punkts)

Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību  
starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna 
tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, 
bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai  
cietuši no varmācības.

(15.12.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.01.2006.)

Valstij no Satversmes 110.panta izriet pienākums nodrošināt 
ģimenes juridisko aizsardzību. Gadījumos, kad starp bērnu un 
pieaugušo izveidojušās faktiskas ģimenes attiecības, valstij 
jānodrošina to juridiska aizsardzība tādā veidā, lai, bērnam 
integrējoties ģimenē, šīs attiecības arī turpmāk varētu attīstīties, 
vienlaikus ievērojot bērna vislabākās intereses. Valstij ir 
pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību, citstarp 
izveidojot adopcijas tiesisko ietvaru un tādā veidā nosakot 
ģimenes tiesisko attiecību pamatus. Tādā veidā valsts īpaši 
palīdz bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī nodrošina 
juridisko aizsardzību tām ģimenēm, kuru pamatā ir pieaugušā 
un viņa laulātās personas bērna faktiskas ģimenes attiecības. 
(SKA-34/2020, tēze)

109.pants 

110.pants 
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Satversmes 110.panta pirmais teikums kopsakarā ar cilvēka 

cieņas principu nosaka valstij juridisku pienākumu nodrošināt 
viena dzimuma pāra ģimenes attiecību juridisku atzīšanu. 
Vienlaikus likumdevējs var tiesībpolitiski izšķirties, kādā veidā 
tas vēlas regulēt viena dzimuma pāra ģimenes attiecību juridisku 
nostiprināšanu. Proti, likumdevējs var izšķirties viena dzimuma 
pāru veidoto ģimeņu juridisko atzīšanu regulēt kā civilstāvokļa 
akta reģistrāciju Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā vai 
arī izvēlēties kādā citā likumā paredzēt citu mehānismu šo 
attiecību atzīšanai. Līdz ar to Administratīvās tiesas nevar uzlikt 
pienākumu dzimtsarakstu nodaļai reģistrēt konkrētu personu 
ģimenes attiecības kā civilstāvokļa aktu.

Situācijā, kad nav izveidots speciāls mehānisms šādu ģimenes 
attiecību publiski tiesiskai atzīšanai un nostiprināšanai, ir 
iespējams pēc analoģijas piemērot Administratīvā procesa 
likuma 184.panta pirmās daļas 3.punktu un 256.pantu un 
uzskatīt, ka ir iesniegts konstatēšanas pieteikums. Tiesai, 
izskatot šādu pieteikumu, būtu jākonstatē, vai personu attiecības 
ir atzīstamas par ģimenes attiecībām Satversmes 110.panta 
izpratnē. Izskatot šādu pieteikumu, izšķirošs ir tas, ka divas 
pilngadīgas personas brīvi ir paudušas gribu uzturēt ģimenes 
attiecības. (SKA-[B1]/2021, tēze, arī 17., 22.punkts)

Emocionālā vardarbība pret bērnu pati par sevi būtiski 
aizskar Satversmes 95.pantā aizsargāto personas godu un 
cieņu, tāpat personas integritāti, kas ir daļa no Satversmes 
96.pantā ietvertajām personas tiesībām uz privātās dzīves 
neaizskaramību, kā arī Satversmes 110.pantā paredzētās 
bērna tiesības. Pēdējās aplūkojamas kontekstā ar Bērnu tiesību 
konvenciju, kuras 16.pants pieprasa likuma aizsardzību pret 
bērnu privātās dzīves pārkāpumiem un viņu goda un reputācijas 
aizskārumiem, savukārt 19.pants paredz valsts pienākumu 
aizsargāt bērnu pret psiholoģisku vardarbību.

Līdz ar to prasījums par izglītības iestādes faktiskās rīcības, 
veicot vai pieļaujot emocionālu vardarbību pret bērnu, atzīšanu 
par prettiesisku ir pieļaujams un izskatāms administratīvajā 
tiesā, jo šāds iespējamais cilvēktiesību aizskārums ir uzskatāms 
par būtisku.

Viens no būtiskiem Satversmes 110.pantā minēto 
bērna tiesību aspektiem ir bērna attīstību veicinošas vides 
nodrošināšana. Savukārt šāda vide nozīmē gan bērna aizsardzību 
no vardarbības, gan bērnu aprūpes iestāžu pienākumu sniegt 
vecākiem palīdzību ar bērnu audzināšanu saistīto pienākumu 
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111.pants 

izpildē, gan bērna vispusīgai attīstībai piemērotu pedagoģisko 
metožu un procedūru izmantošanu.

Tādējādi konkrētajā lietā pieteicēja sūdzības par informācijas 
nesniegšanu vecākiem par bērna uzvedību un audzināšanu, 
kā arī sūdzības par nepieciešamo speciālistu nepieaicināšanu 
un mācību citā telpā nenodrošināšanu nevar tikt aplūkotas 
atrauti no sūdzībām par emocionālo vardarbību, jo tās kopā 
veido vienotu prasījumu par izglītības iestādes faktiskās rīcības, 
nenodrošinot bērna attīstību veicinošu vidi, atzīšanu par 
prettiesisku. (SKA-1444/2019, tēze, arī 6., 7.punkts)

Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē 
ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.

Būvinspektora un būvvaldes uz risku izvērtējumu balstītais 
būves drošuma izvērtējums var nesakrist ar vēlāk noskaidrotiem 
apstākļiem par būves faktisko drošumu. Tomēr tas pats par 
sevi nenozīmē, ka sākotnējais būves drošuma izvērtējums 
automātiski uzskatāms par prettiesisku. Ievērojot to, kādas 
intereses ir pretnostatāmas, iestādei izvērtējot, vai būve ir 
tik bīstama, lai nekavējoties aizliegtu tās ekspluatāciju, proti, 
cilvēku drošība, no vienas puses, un tiesības izmantot īpašumu 
(vai mājokli), no otras puses, – iestādes piesardzība, dodot 
priekšroku cilvēku drošībai, vispārīgi var būt attaisnojama. Tā kā 
abas minētās intereses ir saistītas ar personas pamattiesībām, 
proti, ar Satversmes 93.pantā garantētajām tiesībām uz dzīvību 
un 111.pantā garantētajām tiesībām uz veselības aizsardzību, 
no vienas puses, un 96.pantā garantētajām tiesībām uz mājokļa 
neaizskaramību, kā arī 105.pantā garantētajām tiesībām uz 
īpašumu, no otras puses, tad nav šaubu, ka iestādes vērtējumam 
par to, kura no minētajām pamattiesībām konkrētajā situācijā ir 
vairāk ierobežojama, ir jābūt pienācīgi izsvērtam un pamatotam. 
Tomēr vienlaikus paturams prātā, ka šāds izvērtējums iestādei 
bieži vien ir jāveic īsā laika posmā, iespējami ātri reaģējot uz 
apstākļiem, kas norāda uz būves bīstamību. Tāpēc tiktāl, ciktāl ir 
redzams, ka iestādes noteiktais būves ekspluatācijas aizliegums 
nav patvaļīgs, jo ir bijis pietiekams pamats bažīties par būves 
bīstamību, būves ekspluatācijas aizliegumu nebūtu pamata 
atzīt par prettiesisku tikai tāpēc, ka vēlāk noskaidrotie apstākļi 
liecina, ka būve tomēr attiecīgajā brīdī vēl nebija tik bīstama, lai 
tās ekspluatāciju nekavējoties apturētu. Ja potenciāli nedrošas 
būves ekspluatācija tiktu apturēta tikai un vienīgi tad, kad nav 
nekādu šaubu par to, ka tā ir cilvēkiem nedroša (var kuru katru 
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brīdi sabrukt), pastāvētu būtisks cilvēku apdraudējuma risks 
saistībā ar tām būvēm, par kuru drošību ir pamatotas šaubas, 
bet pilnīgai pārliecībai par to nedrošumu ir nepieciešams veikt 
būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti. 
(SKA-402/2021, tēze un 6.punkts)

Dažādu veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa 
aspektu satversmības izvērtēšanas pamats ir Satversmes  
111.pants. [..] Seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, kurā 
ietilpst arī dzemdībpalīdzība, valsts Seksuālās un reproduktīvās 
veselības likuma 4.pantā ir garantējusi bezmaksas palīdzības 
saņemšanu un valsts ir izveidojusi visām personām pieejamu 
sistēmu šīs bezmaksas dzemdībpalīdzības pakalpojumu 
saņemšanai noteiktā vietā un veidā. Valstij nav pienākuma 
garantēt dzemdībpalīdzību kādā citā personai vēlamā vietā un 
veidā ārpus minētās sistēmas. (SKA-349/2017, 7.punkts)

Valstij ir jānodrošina, lai personas, kas izcieš sodu, tiktu 
labotas un pāraudzinātas, kā arī tiktu izolētas no pārējās 
sabiedrības, tādējādi nepieļaujot, ka personas izdara jaunus 
noziedzīgus nodarījumus. Vienlaikus ieslodzījumā esošajām 
personām ieslodzījuma vietas teritorijā tāpat kā personām 
ārpus brīvības atņemšanas vietām, ir jābūt nodrošinātam 
noteiktam cilvēktiesību minimumam, kas personai nevar 
tikt atņemts, lai nepārkāptu personas tiesības uz cilvēcīgu 
izturēšanos. No starptautiski atzītiem ieslodzījumā turēto 
personu aizsardzības principiem izriet, ka apcietinātās personas 
ir jānodrošina ar medicīnisko aprūpi un ārstēšanu. Tādējādi 
tiesības uz medicīnisko pakalpojumu saņemšanu ir ietveramas 
ieslodzīto personu cilvēktiesību minimumā. Tas, vai ir noticis 
būtisks ieslodzītās personas cilvēktiesību ierobežojums saistībā 
ar medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, ir jānoskaidro tiesai.  
(SKA-581/2008, tēze, arī 6.punkts)

Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina 
iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo 
izglītību. Pamatizglītība ir obligāta.

Tiesības uz valsts nodrošinātu iespēju iegūt pamatizglītību ir 
ikviena bērna pamattiesības. Šo pamattiesību nodrošināšanai 
valsts ir pieņēmusi virkni normatīvo aktu, tostarp Izglītības 
likumu un Vispārējās izglītības likumu. 
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112.pants 
Iespēju iegūt pamatizglītību bērnam ar speciālām vajadzībām 

var nodrošināt arī vispārējās izglītības iestāde, tostarp 
vispārizglītojošā klasē nodrošinot bērnam iespēju apgūt speciālo 
izglītības programmu vai vispārējās izglītības programmu pēc 
individuāla plāna ar atbilstošiem atbalsta pasākumiem. 

Ja vispārizglītojošā skola ir uzņēmusi bērnu ar speciālām 
vajadzībām, tai ir pienākums nodrošināt šim bērnam iespēju 
iegūt izglītību atbilstoši minētajām prasībām. Skolas rīcība, 
nepildot no likuma izrietošos pienākumus, būtiski skar bērna 
tiesības iegūt izglītību. (SKA-1601/2019, tēze, arī 8.punkts) 

No Satversmē garantētajām tiesībām uz izglītību citstarp 
izriet valsts pienākums nodrošināt pienācīgu iespēju iegūt 
kvalitatīvu – noteiktiem standartiem atbilstošu – vidējo izglītību 
izglītības iegūšanai piemērotā vidē. 

Ar izglītības iegūšanai piemērotu vidi saprotami tādi apstākļi, 
kuros skolēns var netraucēti un pilnvērtīgi apgūt attiecīgo 
izglītības programmu. Tas ietver gan ikviena skolēna tiesības 
paļauties, ka mācību procesā arī no citu skolasbiedru puses tiks 
respektētas viņu tiesības uz netraucētu izglītības iegūšanu, gan 
ikviena pedagoga tiesības pildīt savus pienākumus cieņpilnā vidē. 

Tiesību uz izglītību īstenošana ir nesaraujamai saistīta ar 
izglītojamo jeb pašu skolēnu pienākumiem izglītības iegūšanas 
procesā. Izglītojamo pienākumi ir vērsti uz to, lai skolēni pēc 
iespējas efektīvāk varētu apgūt izglītības programmu un lai 
skolēnu uzvedība būtu tāda, kas neaizskar citu tiesības uz 
pilnvērtīgu izglītošanās un izaugsmes procesu. Šie pienākumi ir 
balstīti uz sabiedrībā akceptētām vērtībām, tostarp pieklājīgām 
un cieņpilnām savstarpējām attiecībām. Prasība šos pienākumus 
ievērot ir saprātīga un samērīga. (SKA-115/2017, tēze, arī 4., 
5.punkts)

Satversmes 112.panta (tiesības uz izglītību) tvērumā 
neietilpst tiesības studēt doktorantūrā. Līdz ar to secināms, 
ka Satversmē garantētās cilvēka tiesības uz izglītību neaptver 
arī personas tiesības prasīt mācību atvaļinājumu promocijas 
darba izstrādei. Tiesības studēt doktorantūrā paredzētas tiesību 
normās ar zemāku juridisko spēku, t.i., likumā. (SKA-311/2007, 
tēze, arī 10., 14.punkts)
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Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā 
vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties 
par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Latvijā ikvienas personas tiesības dzīvot labvēlīgā vidē ir 
konstitucionāli aizsargātas. Kā būtisks princips, kura gaismā 
lasāma Satversme un līdz ar to veidojama un piemērojama uz 
tās pamata veidotā tiesību sistēma, ir Satversmes preambulā 
minētais, ka ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un 
sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, 
nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. (SKA-153/2020, 6.punkts)

Neviena tiesību norma, arī Satversmes 115.pants, kas paredz 
tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, negarantē tiesības uz nemainīgu 
vidi. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka zonējuma maiņa teritorijā 
nebūtu pieļaujama. Tāda arī ir plānošanas būtība – izlemt par 
teritorijas attīstību nākotnē. (SKA-77/2018, 15.punkts)

Sabiedrības tiesības piedalīties ar vidi saistītu jautājumu 
pieņemšanā jeb tā saucamās sabiedrības līdzdalības tiesības 
uzskatāmas par būtisku garantu personas konstitucionālo 
tiesību efektīvā nodrošināšanā. (SKA-757/2018, 8.punkts)

Pieteikums par tādu administratīvo aktu, publisko tiesību 
līgumu vai faktisko rīcību, kas rada kaitējuma draudus vai 
kaitējumu kultūrvēsturiskajam mantojumam, iesniedzams, 
pamatojoties uz Vides aizsardzības likuma 9.panta trešo daļu. 
(SKA-989/2018, tēze, arī 9.punkts)

Vides aizsardzības likuma 1.panta 17.punkts, reglamentējot 
vides jēdzienu, ar vidi saprot dabas, antropogēno un sociālo 
faktoru kopumu. Jēdziens „vide” neietver tikai dabas elementus – 
tas ir plašs, dažādus elementus ietilpinošs un attīstībā esošs 
jēdziens. (SKA-255/2006, 14.2.1.punkts)

Satversmes 100. un 115.pantā ietvertās un Vides aizsardzības 
likumā nostiprinātās tiesības saņemt ar teritorijas attīstības 
plānošanu saistītu vides informāciju attiecināmas gan uz 
fiziskajām, gan juridiskajām personām, gan arī uz personu 
izveidotām apvienībām (biedrībām, organizācijām, grupām). 
Īstenojot atklātības principu, tiesības uz informāciju veido 

115.pants 
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tiesību uz līdzdalību teritorijas plānošanas procesā neatņemamu 
daļu. (SKA-314/2021, tēze, arī 5., 6.punkts)

Ņemot vērā ostu īpatnības un ģeogrāfisko novietojumu, 
katras ostas gadījumā var būt nepieciešams noteikt īpašas vides 
aizsardzības, tostarp arī piesārņojuma novēršanas prasības. 
Ir pašsaprotami, ka tieši pašvaldība, kuras teritorijā šāda osta 
atrodas, vislabāk pārzina savu iedzīvotāju vajadzības saistībā 
ar ostas radītā piesārņojuma novēršanu, un tāpēc pašvaldībai, 
kuras teritorijā osta atrodas, izpildot no Satversmes 115.panta 
izrietošos pienākumus, ir jāraugās, lai ostas teritorijā radītais 
piesārņojums pēc iespējas efektīvāk tiktu novērsts vai vismaz 
pēc iespējas mazināts. (SKA-91/2020, tēze, arī 14., 15.punkts)

Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes  
deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, 
deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt 
trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var 
ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai 
aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko 
valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un 
tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata 
var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu.

Pamattiesības var ierobežot tikai Satversmē noteiktajos 
gadījumos, turklāt ievērojot samērīguma principu. Tādējādi 
ierobežojumiem jābūt: 1) noteiktiem ar likumu; 2) attaisnotiem 
ar leģitīmu mērķi; 3) proporcionāliem jeb samērīgiem ar šo 
mērķi. Satversme vārda brīvības ierobežojumus noteikusi 
vispārīgi, savukārt Eiropas Cilvēktiesību konvencija dod 
konkrētus kritērijus. Tāpēc attiecībā uz pieļaujamiem 
plašākajiem vārda brīvības ierobežojumiem Satversmes normas 
jāinterpretē Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.panta izpratnē. 
Tādēļ pamattiesību uz vārda brīvību ierobežojuma mērķis 
atzīstams par leģitīmu tikai tad, ja tas atbilst ne vien Satversmes 
116.pantā, bet arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.pantā 
minētajiem mērķiem, kuru labad var ierobežot vārda brīvību. 
Minētie secinājumi attiecināmi arī uz biedrošanās brīvības 
ierobežojumiem un to mērķi vērtējami atbilstoši Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 11.pantā minētajiem mērķiem, kuru 
labad var ierobežot biedrošanās brīvību. (SKA-172/2013, tēze, 
arī 6.punkts)

115.pants 

116.pants 
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116.pants 
Tiesības saņemt informāciju nav absolūtas jeb, citiem 

vārdiem, tās var ierobežot. [..] Lai arī Satversmē tiešā tekstā kā 
cilvēktiesību ierobežojuma tiesiskuma pārbaudes kritērijs nav 
minēta nepieciešamība demokrātiskā sabiedrībā, blakus jau 
minētajiem [Satversmes 116.pantā uzskaitītajiem] šis ir obligāts 
kritērijs, kuru nepieciešams izvērtēt, apsverot, vai cilvēktiesību 
ierobežojums ir attaisnots. (SKA-347/2010, 8.punkts)

Valsts ekonomiskā drošība līdztekus aizsardzības, 
informācijas drošībai u.tml. ir viens no valsts drošības 
plašākā nozīmē elementiem. Tādējādi personas ekonomiskās 
intereses un aktivitātes var kalpot ne vien par apliecinājumu 
personas saistībai ar valsti, bet arī kalpot par argumentu 
nacionālās drošības interešu apdraudējuma konstatēšanai.  
(SA-1/2021, 9.punkts)
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CIVILLIETU DEPARTAMENTA 
ATZIŅAS

Civillietu tiesvedība nodrošina privāttiesisko darījumu uzraudzību no valsts 
puses, nepieciešamības gadījumā rūpējoties par taisnīgu lietas dalībnieku tiesību 
un pienākumu līdzsvaru. Satversmes normu satura atklāšana ikdienas civillietu 
iztiesāšanai nav raksturīga un praktiski ir lieka, jo pamattiesību jautājumus 
detalizēti regulē nozaru tiesību akti. 

Pārskatot Civillietu departamenta atziņas, konstatējams, ka tām raksturīga 
sasaiste ar noteiktu tiesību jautājumu risināšanu lietas faktiskajos apstākļos. 
Ļoti reti Civillietu departamenta nolēmumos atrodamas abstraktas atziņas par 
Satversmes iztulkošanu. Biežāk tās būs Satversmes tiesas atziņas par Satversmes 
normu iztulkošanu, ko Civillietu departaments būs pielāgojis izskatāmās lietas 
apstākļiem. Satversmes tiesas atziņas ieplūst Senātā argumentācijā, veidojot tā 
argumentācijas pamatu.

Civiltiesībām raksturīgais dispozivitātes princips ierobežo tiesu aktīvismu, 
jo īpaši attiecībā uz prasības formulēšanu. Tas nosaka arī Senātā aplūkotos un 
analizētos tiesību jautājumus. 

Tomēr Senāta Civillietu departamenta nolēmumos rasta vieta gan plašākiem 
paskaidrojumiem par viena vai otra tiesību institūta būtību, gan noteiktu tiesību 
normu tvēruma piepildīšanai, izmantojot pamattiesību normas. Šajā sadaļā 
iekļautie plašākie nolēmumu izvilkumi ļauj ielūkoties attiecīgā laika tiesību 
problemātikā un senatoru domās par tiem. Svarīga ir arī nolēmumā izmantotā 
un nolēmuma tekstā atklātā argumentācijas metode. 

Atsevišķas atziņas nolēmumos tiek laika gaitā precizētas vai tālākveidotas. 
Šādu atziņu uztveramībai tās apvienotas. Pastāv arī atziņas, kas laika gaitā tiek 
atkārtotas, šādos gadījumos atsaucē izvēlēts viens vai vairāki nolēmumi, kuros 
tās atkārtotas, lai ļautu meklēt un iepazīties ar plašāku šī tiesību jautājuma 
īstenošanu Senāta nolēmumos.

SAĪSINĀJUMI
Eiropas Cilvēktiesību konvencija – Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencija kura Latvijā ir spēkā no 1997.gada 27.jūnija (pieņemta 
ar 1997.gada 4.jūnija likumu)

Satversme – Latvijas Republikas Satversme
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Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

TAISNĪGUMA PRINCIPS UN TAISNĪGS 
TIESAS SPRIEDUMS

Satversmes 1.pantā ietvertais taisnīguma princips nozīmē, 
ka tiesas spriešanas rezultātam jābūt „taisnīgam spriedumam”. 
Tiesas spriešanas uzdevums ir atrast patiesu un taisnīgu lietas 
risinājumu, citiem vārdiem sakot, tiesas darba rezultātam bez 
šaubām ir jābūt „taisnīgam spriedumam”. (SPC-7/2012, 7.punkts)

Satversmes 1.panta izpratnē „taisnīgs tiesas spriedums” nav 
tikai tāds, kas apmierina prasību, bet arī tāds, kurā ievēroti visi 
tiesību principi. (SKC-288/2020, 3.8.punkts)

Tiesas spriešanas pamatuzdevumu – atrast taisnīgāko un 
lietderīgāko strīda risinājumu – nevar atzīt par izpildītu tad, ja 
spriedumā izdarītie secinājumi netiek balstīti uz apstākļu, kas 
ietilpst pierādīšanas priekšmetā, vispusīgu pārbaudi un pušu 
iesniegto pierādījumu objektīvu juridisko novērtējumu, kā to 
prasa Civilprocesa likuma 8. un 97.panta, 193.panta piektās 
daļas normās noteiktie priekšraksti. (SKC-133/2022, 10.punkts; 
SKC-158/2018, 8.1.punkts)

Tiesas uzdevums, izšķirot ikvienu strīdu, ir detalizēti izvērtēt, 
vai prasītāja norādītie apstākļi, kas ietilpst pierādīšanas 
priekšmetā, guvuši apstiprinājumu, un kādas juridiskās sekas 
piemērojamās materiālo tiesību normas sastāvs saista ar lietas 
iztiesāšanas gaitā noskaidrotiem faktiem. (SKC-203/2018, 
8.punkts; SKC-330/2019, 9.punkts) 

Tas nozīmē, ka nolūkā rast pušu strīdam taisnīgu risinājumu 
neatkarīgi no prasības pieteikumā norādītajām materiālo 
tiesību normām, prasības pamata kvalificēšana (prasītāja 
norādīto juridisko faktu saistīšana ar konkrēto civilo 
attiecību regulējošām tiesību normām) ir tiesas pienākums.  
(SKC-177/2020, 7.1.punkts)

Vērtējot pušu norādītos apstākļus izšķiramā strīda sakarā, 
tiesai, pirmkārt, ir jākonstatē, uz kāda tiesiska stāvokļa 
nodibināšanu nolūkā aizsargāt aizskartās intereses attiecīgais 
prasījums ir vērsts, un, otrkārt, kādas materiālo tiesību normas 

1.pants 
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strīda izšķiršanā piemērojamas. Savukārt sacīkstes principam 
neatbilstoša ir tāda situācija, kad pretējai pusei tiek liegts 
aizstāvēties (sniegt atspēkojošus paskaidrojumus, pierādījumus) 
pret prasītāja norādītiem faktiem. (SKC-112/2020, 7.2.punkts)

TIESISKUMA PRINCIPS
Tiesai jāievēro Satversmes 1.pants, kas ietver vispārēju 

tiesību principu, ka jebkuras demokrātiskas valsts pienākums 
ir garantēt ikvienas personas cilvēktiesību ievērošanu un 
nodrošināt tiesību aizsardzību, attiecīgi rodot risinājumu 
jautājumam par Latvijas valsts atbildību un tās pienākumu 
atlīdzināt prasītājam zaudējumus un morālo kaitējumu.  
(SKC-485/2011, 8.punkts; SKC-579/2009, 13.punkts)

Civilprocesa likuma 74.panta sestajā daļā noteikts, ka pusēm 
savas tiesības jāizmanto un pienākumi jāizpilda godprātīgi. 
Šī norma izvērš gan Satversmes 1.pantā noteikto tiesiskuma 
principu, gan arī 92.pantā noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu. 
Tiesvedības vilcināšana ir godprātīguma pienākuma pārkāpums, 
kurš rada pretējās puses tiesību aizskārumu. (SKC-2334/2015, 
7.3punkts)

Sašaurināta normu tulkošana, kuras rezultāta tiek liegtas 
personu tiesības aizstāvēt savas tiesības vispārējās jurisdikcijas 
tiesā, ir pretrunā Satversmes 1.pantam. (SKC-1931/2016, 
5.6.punkts)

Tiesai ir pienākums rīkoties tiesiski. Līdz ar to tiesai ir 
noteiktas varas robežas (kompetence), ar kuru pārkāpšanu 
tiesas nolēmumi zaudē savu likumīgo spēku; turklāt kasācijas 
instances tiesai šādos gadījumos jāiejaucas ex officio.

Tiesas ir organizētas hierarhiskā struktūrā, un tiesu darbībai 
ir jābūt saskaņotai, lai pēc iespējas efektīvāk varētu nodrošināt 
paredzamību un konsekvenci tiesu darbībā, kas ir viens no 
tiesiskuma elementiem. Tādēļ nav pieļaujams, ka zemākas 
instances tiesa nepilda Augstākās tiesas lēmumu, kurā skaidri 
norādītas zemākas instances tiesas kompetences robežas 
attiecīgajā jautājumā, turklāt pieņemot citu lēmumu, kurš ir tieši 
pretējs Augstākās tiesas lēmumam.

Nevar pastāvēt situācija, kurā vienas lietas ietvaros vienlaikus 
ir spēkā Augstākās tiesas tiesnešu kolēģijas lēmums un tam 
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sekojošs apelācijas instances tiesneša lēmums, kura vienīgais 
mērķis bija izpildīt Augstākās tiesas lēmumā noteikto, bet kurš 
ir acīmredzamā tiešā pretrunā ar pēdējo. Tādēļ saskaņā ar 
likuma „Par tiesu varu” 16.panta otro daļu un ievērojot tiesu 
varas hierarhisko uzbūvi, kasācijas instances tiesa var ex officio 
konstatēt apgabaltiesas lēmuma spēkā neesamību. Vienlaikus 
tiesnešu kolēģija norāda, ka tiesiskās stabilitātes interesēs tiesas 
lēmuma spēkā neesamība konstatējama tikai tiesas nolēmumā. 
(SKC-1844/2016, 6.2.punkts)

TIESISKĀS PAĻĀVĪBAS PRINCIPS
Senāts pretnostādijis tiesiskās paļāvības principu, kas izriet 

no Satversmes 1.panta, iestādes darbībai, samazinot atlaišanas 
pabalsta apmēru, kas šajā gadījumā ir atkarīga nevis no pašas 
konsekventas vai nekonsekventas rīcības, bet no likuma 
prasībām, kas iestādei jāievēro un jāpilda. (SKC-983/2010, 
10.punkts)

DROŠĪBAS SARGĀŠANA
Pretrunā ar Satversmes 1.pantu, kurā noteikts, ka Latvija 

ir neatkarīga demokrātiska valsts, kas cita starpā ietver arī 
valsts pienākumu sargāt valsts drošību, kā arī šo neatkarību un 
drošību garantēt ar konkrētiem tiesiskajiem mehānismiem, ir 
tas, ka normatīvajos aktos nav noteikti nekādi ierobežojumi, kas 
novērstu vai vismaz ierobežotu iespēju apgrūtināt vai atsavināt 
valsts drošības infrastruktūras objektus un tajos ietilpstošās 
lietas, tādējādi formāli pieļaujot to atsavināšanu, tai skaitā 
pārdošanu publiskā izsolē. (SKC-5/2015, 3.punkts)

Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes 
iestādes.

Civillikuma 1407.pants paredz tos subjektus, kuriem 
privāttiesiskajās attiecībās tiek atzīts juridiskas personas 
statuss, proti, valsts, pašvaldības, personu apvienības, iestādes, 
nodibinājumi un lietu kopības, kurām piešķirta juridiska 
personība. Atkarībā no tā, vai juridisko personu dibināšana un 
uzdevumi saistīti ar privāto interešu vai valsts varas funkciju 
īstenošanu, juridiskās personas iedala privāto un publisko 
tiesību juridiskajās personās. Pašvaldības ir valsts pārvaldes 
sastāvdaļa, kas ietilpst izpildvaras atzarā, kopējā valsts 
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pārvaldes sistēmā (Satversmes 58.pants). Līdz ar to pašvaldības 
īsteno valsts varas funkcijas, tāpēc tās ir atzīstamas par publisko 
tiesību juridiskajām personām, kas darbojas atbilstoši publisko 
tiesību principiem un var arī piedalīties privāttiesiskajās 
attiecībās. (SKC-473/2011, 10.punts)

Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai 
šinī Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros.

Lai izvērtētu, vai Ministru kabinets, pieņemot apstrīdamās 
tiesību normas, nav rīkojies ultra vires, proti, pārkāpis Enerģētikas 
likuma 107.panta septītajā daļā noteikto pilnvarojumu, ir 
jānoskaidro likumdevēja piešķirtā pilnvarojuma saturs un 
mērķis, kā arī tas, vai Ministru kabinets nav pārsniedzis tam 
likumdevēja piešķirtā pilnvarojuma robežas. Enerģētikas 
likuma 107.panta septītā daļa Ministru kabineta 2017.gada 
7.februāra noteikumos Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un 
lietošanas noteikumi” ir norādīta kā to izdošanas pamats. 
Tātad ar Enerģētikas likuma 107.panta septītās daļas normu 
likumdevējs pilnvarojis Ministru kabinetu noteikt kārtību, kādā 
veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem, nokavējuma 
procentu apmēru, taču Ministru kabinets nav pilnvarots 
„pārdeleģēt” šādas kārtības izdošanu citām personām. Attiecīgi 
šo Ministru kabineta noteikumu 88.2.apakšpunkts, 89.punkts 
(redakcijā līdz 2020.gada 24.janvārim) un 90.2.apakšpunkts 
neatbilst Enerģētikas likuma 107.panta septītajai daļai, 
Satversmes 64.pantam un 105.pantam. (Lēmums par pieteikumu 
Satversmes tiesai lietā SKC-35/2021, 10., 11.punkts)

Likumprojektus var iesniegt Saeimai Valsts 
Prezidents, ministru kabinets, Saeimas 
komisijas, ne mazāk kā pieci deputāti, kā arī 
šinī Satversmē paredzētos gadījumos un kārtībā 
viena desmitā daļa vēlētāju.

Ņemot vērā Satversmes 65.pantā noteiktās likumdošanas 
iniciatīvas tiesības, Senāts dara zināmu Saeimai, Valsts Prezidentam 
un Ministru kabinetam par Civillikuma 1075.panta nepilnību, 
neparedzot atbilstošu regulējumu mūsdienu dzīves apstākļiem. 
Senāta ieskatā ir jāpārskata Civillikuma 1075.panta regulējums 
attiecībā uz kopīpašuma izbeigšanas veidiem un jāpilnveido 
atbilstoši mūsdienu situācijai, apsverot, piemēram, ka gadījumā, 
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ja kopīpašuma priekšmets ir daudzdzīvokļu māja, tad viens no 
kopīpašuma izbeigšanas veidiem varētu būt sadalīšana dzīvokļu 
īpašumos, jo arī tādējādi kopīpašums tā klasiskajā – Civillikuma 
1067.panta – izpratnē tiktu izbeigts. Turklāt būtu jāapsver iespēja 
noteikt tiesām tiesības vienlaikus piemērot dažādus kopīpašuma 
izbeigšanas veidus taisnīgai un saprātīgai kopīpašuma izbeigšanai. 
(Blakus lēmums lietā SKC-259/2019, 10., 11.punkts)

Visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto 
likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, 
nepieciešama Saeimas apstiprināšana.
Slēdzot starptautiskus līgumus, Latvija nolūkā 
stiprināt demokrātiju var deleģēt starptautiskām 
institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences. 
Starptautiskus līgumus, kuros starptautiskām 
institūcijām tiek deleģēta daļa no valsts institūciju 
kompetences, Saeima var apstiprināt sēdēs, kurās 
piedalās vismaz divas trešdaļas Saeimas locekļu, 
un apstiprināšanai nepieciešams divu trešdaļu 
klātesošo deputātu balsu vairākums.
Latvijas dalība Eiropas Savienībā izlemjama tautas 
nobalsošanā, kuru ierosina Saeima.
Ja to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu, būtiskas 
izmaiņas nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas 
Savienībā izlemjamas tautas nobalsošanā. 

(08.05.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2003.)

Divu valdību noslēgta līguma atzīšana par starptautisku 
līgumu vai šāda statusa nepiešķiršana konkrētam līgumam ir 
fakta jautājums, kas izriet no līgumslēdzēju pušu gribas piešķirt 
vai nepiešķirt noslēdzamajam līgumam starptautiska līguma 
statusu. [..]

Lai gan starp Latvijas Republikas valdību un Baltkrievijas 
Republikas valdību 1993.gada 21.maijā noslēgtā nolīguma „Par 
sanatorijas „Belorusija” statusu Jūrmalā” noslēgšanas laikā 
nebija spēkā likums „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem 
līgumiem” (likums pieņemts 1994.gada 13.janvārī), starptautiskie 
līgumi tika noslēgti arī līdz minētā likuma pieņemšanai un, kā 
norādīts iepriekš, to noslēgšanu Ministru Padomei piešķirtās 
kompetences ietvaros leģitimēja 1992.gada 4.decembra 
Ministru Padomes lēmuma Nr.514 „Par Latvijas Republikas 
Valdības reglamentu” X sadaļa.
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Nepamatota ir norāde uz Satversmes 68.panta pārkāpumu, 
kas izpaudies tādējādi, ka minētais nolīgums nav ticis 
apstiprināts Saeimā, kas nepieciešams līgumiem, kas nokārto 
likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus. Konkrētais nolīgums 
nav pielīdzināms minēto starptautisko līgumu kategorijai, 
jo risina jautājumus, kas attiecas uz īpašuma tiesību un 
saimniecisko jomu. (SKC-327/2010, 10., 12.punkts)

Tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti.

Tiesai ir pienākums rīkoties tiesiski (Satversmes 1. un 
83.pants, likuma „Par tiesu varu” 1.panta otrā daļa). Līdz ar 
to tiesai ir noteiktas varas robežas (kompetence), ar kuru 
pārkāpšanu tiesas nolēmumi zaudē savu likumīgo spēku; turklāt 
kasācijas instances tiesai šādos gadījumos jāiejaucas ex officio. 
Tiesas ir organizētas hierarhiskā struktūrā, un tiesu darbībai 
ir jābūt saskaņotai, lai pēc iespējas efektīvāk varētu nodrošināt 
paredzamību un konsekvenci tiesu darbībā, kas ir viens no 
tiesiskuma elementiem. Tādēļ nav pieļaujams, ka zemākas 
instances tiesa nepilda Augstākās tiesas lēmumu, kurā skaidri 
norādītas zemākas instances tiesas kompetences robežas 
attiecīgajā jautājumā, turklāt pieņemot citu lēmumu, kurš ir tieši 
pretējs Augstākās tiesas lēmumam. (SKC-1844/2016, 6.2.punkts)

Atbilstoši Satversmes 83.pantam tiesneši ir neatkarīgi un 
vienīgi likumam padoti. Savukārt likuma „Par tiesu varu” 10.pantā 
ir noteikts, ka, spriežot tiesu, tiesneši ir neatkarīgi un pakļauti 
tikai likumam. Līdz ar to tiesnesim lietas izspriešanā jāvadās 
vienīgi no likuma, un tiesnesim nav saistošs procesa dalībnieka 
viedoklis par viņam vēlamo lietas iznākumu. Apstāklis, ka 
tiesnesis piedalījies procesa dalībniekam tieši (piemēram, 
lietā, kurā tam ir prasītāja vai atbildētāja procesuālais statuss) 
vai netieši (piemēram, lietā, kurā tika analizēts līdzīgs tiesību 
jautājums) nelabvēlīga nolēmuma pieņemšanā citā lietā, pats 
par sevi neliecina par tiesneša neobjektivitāti vai ieinteresētību 
lietas iznākumā. Arī nolēmuma neatbilstība procesa dalībnieka 
vēlmēm un viņa tiesību izpratnei nav apstāklis, kas liecinātu 
par tiesneša neobjektivitāti vai ieinteresētību lietas iznākumā.  
(SKC-282/2019, 10.2.punkts; SKC-804/2021, 4.punkts)
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Tiesneša piedalīšanās blakus sūdzības izskatīšanā par 
pirmās instances tiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība 
lietā (viedokļa paušana par prasītāja prasības tiesībām), nav 
iemesls, lai apšaubītu viņa objektivitāti, izskatot lietu apelācijas 
kārtībā pēc būtības. Ja piekristu kasācijas sūdzības iesniedzējai, 
nāktos atzīt, ka tiesnesis, kurš izlēmis jautājumu par prasības 
pieteikuma pieņemšanu un ierosinājis civillietu (atzinis 
prasītāja prasījuma tiesību esamību), nav tiesīgs to izskatīt pēc 
būtības. Tāpēc tiek noraidīts kasācijas sūdzības arguments par 
Satversmes 83.panta un 92.pantā garantēto tiesību uz taisnīgu 
tiesu pārkāpumu sakarā ar lietas izskatīšanu nelikumīgā tiesas 
sastāvā. (SKC-27/2015, 11.punkts)

Satversmes 83.pantā noteiktā tiesu neatkarības principa 
pārkāpums būtu gadījumā, ja tiesa, izskatot prasību par nelaimes 
gadījumā darbā radīto zaudējumu piedziņu un nemantiskā 
kaitējuma atlīdzināšanu, sevi saistītu ar administratīvā aktā 
(Valsts darba inspekcijas sastādītajā aktā par nelaimes gadījumu 
darbā fiksēta informācija) iekļautu faktu juridisko vērtējumu, 
kaut arī tas attiektos uz to pašu privāttiesisko attiecību, kas 
jāvērtē civillietā. (SKC-2247/2014, 7.2.punkts)

Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā 
noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par 
likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu 
tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir 
tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus 
aktus vai to daļas. Satversmes tiesas tiesnešus 
uz likumā noteikto laiku apstiprina Saeima ar ne 
mazāk kā 51 Saeimas locekļa balsu vairākumu.

(19.09.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.10.2013.)

Civilprocesa likuma 214.panta 4.punktu, kas uzliek tiesai 
pienākumu apturēt tiesvedību lietā, ja Satversmes tiesa ir 
ierosinājusi lietu sakarā ar prasītāja konstitucionālo sūdzību, 
nedrīkst interpretēt šauri gramatiski, bet gan sasaistē ar 
Satversmes tiesas likuma 19.2panta trešās daļas otro teikumu, 
Satversmes 85.un 92.pantu, kā arī vispārējiem tiesību 
principiem, tādējādi saprotams, ka minētā tiesību norma 
liedz vispārējās jurisdikcijas tiesai izskatīt lietu, tas ir, izlemt 
to attiecīgajā instancē līdz galam, ja šāds nolēmums skar 
Satversmes tiesas lietas ietvaros izskatāmos jautājumus.  
(SKC-2073/2006, 6.2.punkts)
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Pamattiesību ierobežojuma samērīguma izvērtējums un 
piemērojamo tiesību normu konstitucionalitātes pārbaude jāveic, 
izskatot lietu pēc būtības pirmās instances un apelācijas instances 
tiesā. Tāpēc, ja tiek konstatēts, ka piemērojamā tiesību norma 
neatbilst Satversmei, tiesai ir pienākums iesniegt pieteikumu 
Satversmes tiesai. Tādējādi tiek nodrošināta procesuālā 
ekonomija, jo strīds tiek atrisināts tajā tiesu instancē, kura ir 
tiesīga izlemt lietu pēc būtības. (SKC-107/2021, 10.punkts) 

Senāts nav atbrīvots no pamattiesību ierobežojuma 
konstitucionalitātes pārbaudes un gadījumā, ja pamattiesību 
ierobežojums neatbilst Satversmei, Senāts vēršas ar pieteikumus 
Satversmes tiesā. (SKC-17/2020)

Satversmes tiesas sprieduma piemērošanā norādīts uz 
Satversmes tiesas prerogatīvu lemt par personu loku, uz kurām 
attiecināmas Satversmes tiesas sprieduma sekas. Satversmes 
tiesa ir tā, kas apsver, kādā veidā apstrīdētas normas zaudē 
spēku un kā pēc iespējas labāk nodrošināt sprieduma izpildi. 
Tas var ietvert gan antikonstitucionālas normas darbības 
pagarināšanu, gan atšķirīgu pieeju līdzīgām apstrīdētām 
normām vienā lietā. Latvijā galvenokārt pastāv centralizēts 
modelis normatīvo aktu atbilstības augstāka juridiskā spēka 
normām izvērtēšanai, kura galvenā priekšrocība ir tiesiskā 
noteiktība (drošība), ka jautājumu par normatīvo aktu spēkā 
esamību izlemj viena tiesa vienādi, nevis katra citādi. Dažkārt 
Satversmes tiesas izraudzītais risinājums par normatīvā akta 
spēkā neesamības laiku vai attiecināmo personu loku var šķist 
netaisnīgs, nevienlīdzīgs, bet Satversmes tiesa ir tā, kas izvērtē 
samērīgāko risinājumu konkrētajā situācijā, un citām tiesām 
nav tiesību atkāpties no tā, lai arī cik nepieņemams tas liktos. 
(SKC-15/2019, 8.8.punkts)

Tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības 
piešķir likums, un tikai likumā paredzētā kārtībā. 
Kara tiesas darbojas uz sevišķa likuma pamata.

Atbilstoši Satversmes 86.pantam tiesu var spriest tikai 
tie orgāni, kuriem šīs tiesības piešķir likums, un tikai likumā 
paredzētā kārtībā. Kārtību, kāda norisinās civilā tiesvedība, regulē 
Civilprocesa likums. Proti, atbilstoši šā likuma 1.panta pirmajai 
daļai katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu 
aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto 
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interešu aizsardzību tiesā. [..] Tādējādi, lai izlemtu jautājumu, vai 
pieteiktais prasījums ir piekritīgs vispārējās jurisdikcijas tiesai, 
primāri ir noskaidrojams, vai šāds prasījums ir pakļauts civilai 
tiesvedībai. Tādējādi, lai persona varētu vērsties tiesā ar prasību, 
ir jābūt aizskartām (pārkāptām, apstrīdētām) tās subjektīvajām 
civilām tiesībām vai tiesiskajām interesēm. (SKC-1149/2013, 5.1., 
5.2.punkts)

Personu tiesību traucējumi var būt ļoti dažādi un var 
attiekties uz dažādām tiesību nozarēm, attiecīgi dažādās tiesību 
nozarēs darbojošos tiesu kompetence ir stingri jānorobežo. 
Ar lietu pakļautību saprotams lietu izskatīšanas kompetences 
sadalījums starp dažādām tiesību aizsardzības institūcijām. 
Minētais izriet arī no Satversmes 86.panta pirmajā teikumā 
ietvertā noteikuma, ka tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem 
šīs tiesības piešķir likums un tikai likumā paredzētajā kārtībā. 
(SKC-66/2021, 8.punkts)

 Līdz ar to tiesnesim prasības pieteikuma pieņemšanas 
stadijā rūpīgi jāizvērtē, vai personas rosinātais strīds vispār 
attiecināms uz tādu, kas risināms Civilprocesa likumā noteiktajā 
kārtībā. (SKC-988/2020, 2.1.punkts)

Lai arī Senāts atsevišķās lietās izņēmuma gadījumos ir 
lēmis, ka Satversmes 92.pantā noteikto personas pamattiesību 
nodrošināšanai ir pārākums pār tiesu kompetences nošķiršanas 
jautājumu (2013.gada 8.maija spriedumā lietā Nr.SKC-32/2013), 
tomēr šīs atziņas nav vispārināma bez sasaistes ar lietas 
faktiskajiem apstākļiem. Ārpus civilās tiesvedības kompetences 
esošā jautājuma izskatīšana kasācijas instancē tika turpināta 
izņēmuma kārtā, jo daļēji tiesas rīcības dēļ, pieņemot lietu, kas 
tai nav pakļauta, izveidojās situācija, kad personai bija zudusi 
iespēja savu tiesību aizsardzību īstenot administratīvā procesa 
kārtībā. [..] Faktisko apstākļu būtiska atšķirība [persona vērsusies 
ar prasību civilprocesuālā kārtībā pēc tam, kad pieteikums 
par iestādes faktisko rīcību Administratīvajā rajona tiesā tika 
uzskatīts par neiesniegtu un atdots iesniedzējam, jo trūkumi 
pieteikumā netika novērsti likumā noteiktajā termiņā] izslēdz 
tiesai iespēju atsaukties uz Augstākās tiesas 2013.gada 8.maija 
spriedumā lietā Nr.SKC-32/2013 izteikto atziņu kā attaisnojumu 
ārpus civilās tiesvedības kompetences esošas lietas izskatīšanas 
turpināšanai. (SKC-69/2018, 10.2., 10.3.punkts) 

86.pants 
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Iestādes un tiesas var sniegt tiesību aizsardzības līdzekļus 
atbilstoši to savstarpējo kompetenču sadalījumam. Arī 
Satversmes 86.pantā noteikts, ka tiesu var spriest tikai tie orgāni, 
kuriem šīs tiesības piešķir likums un tikai likumā paredzētajā 
kārtībā. To, ka civilprocesa ietvaros netiek veikta tiesas kontrole 
pār iestādes izdota administratīvā akta vai iestādes faktiskās 
rīcības tiesiskumu, vai lietderības apsvērumiem rīcības brīvības 
ietvaros, prasītājs varēja (viņam vajadzēja) saprātīgi paredzēt. 
(SKC-58/2021, 12.punkts) 

Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības 
saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai 
saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

Pamattiesību normas teksts ir jāpiemēro tieši un nepastarpināti. 
Tam apstāklim, ka prasības pieteikumā nav atsauce uz iepriekš 
norādīto konstitucionālo likumu un Satversmes 89., 111.pantu, 
nav izšķiroša nozīme, jo likumu neaizrādīšana un pat nepareiza 
aizrādīšana neatņem prasītājam iespēju panākt taisnīgu tiesas 
aizsardzību, vēl vairāk tādēļ, ka jura novit curia – tiesai pašai 
jāzina likumi un jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, bet gan 
arī pēc likuma gara. Sakarā ar ārējo normatīvo aktu hierarhijas 
neievērošanu un nepārbaudot likumu normas atbilstību 
Satversmes normai, nevar uzskatīt, ka tiesību normas interpretētas 
(tulkotas) pareizi. (SKC-452/2006; SKC-451/2006)

Latvijā ikvienas personas cilvēktiesības aizsargā Satversmes 
8.nodaļa – Cilvēka pamattiesības. Šīs nodaļas 89.pants noteic, 
ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo 
Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem 
līgumiem. Savukārt Satversmes 94.pants noteic, ka ikvienam 
ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Nevienam 
nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā 
ar likumu. Minētajā tiesību normā visai lakoniski formulēts 
tiesību uz brīvību un personas neaizskaramību saturs, tādēļ 
tā interpretējama atbilstoši Latvijai saistošajām starptautisko 
tiesību normām. (SKC-216/2013, 7.1.punkts)

Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.

Procesuālo tiesību un pienākumu izskaidrošana lietas 
dalībniekiem ir personu konstitucionāla pamattiesība, jo 
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saskaņā ar Satversmes 90.pantu ikvienam ir tiesības zināt savas 
tiesības. Pie kam, atšķirībā no Satversmes 90.panta, Civilprocesa 
likuma 159.panta otrā daļa uzliek tiesai par pienākumu ne 
tikai izskaidrot visiem lietas dalībniekiem viņu tiesības un 
pienākumus, bet paredz arī puses un trešās personas brīdināt 
par šo tiesību un pienākumu realizācijas vai nerealizēšanas 
tiesiskajām sekām. (SKC-674/2008)

Likuma „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un 
Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, 
spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 7.pantā noteikts 
legālās prezumpcijas princips, kas izriet no Satversmes 90.panta, 
proti, spēkā esošie likumi un Ministru kabineta noteikumi ir 
saistoši visā Latvijas teritorijā, un neviens nevar aizbildināties 
ar to nezināšanu. Likumu un Ministru kabineta noteikumu 
nezināšana neatbrīvo no atbildības. (SKC-210/2017, 11.punkts)

Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas 
priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas 
diskriminācijas.

VIENLĪDZĪBAS PRINCIPS
Civilprocesa likuma 9.pantā noteiktā pušu līdztiesība 

civilprocesā izriet no vispārējā cilvēktiesību vienlīdzības principa, 
kas nostiprināts Satversmes 91.pantā un daudzos starptautiskajos 
cilvēktiesību dokumentos, kam pievienojusies Latvija. Jāņem 
vērā, ka tikai puses ieņem vienādu procesuālo stāvokli lietā, tāpēc 
tiesiskā strīda izšķiršanas gaitā pusēm ir jānodrošina vienādas 
iespējas uz tiesas aizsardzību. (SKC-27/2013, 3.2.punkts)

Proti, pēc vispārēja noteikuma, tā kā valsts pati par sevi nav 
ieinteresēta, kas uzvarēs divu pušu strīdā, un tā kā sabiedrība 
ir ieinteresēta vienīgi, lai uzvarētu taisnā puse, tad no tā izriet 
sabiedriskā interese piešķirt pusēm pilnīgi vienādas tiesības, 
cita starp, paredzot tiesas pienākumu dot iespēju izteikties arī 
pretējai pusei, kas garantē sprieduma taisnīgumu un pareizību. 
(SKC-23/2018, 10.punkts; SKC-2793/2014, 7.2.punkts)

Vienlaikus vienlīdzība pieļauj arī diferencētu pieeju personu 
tiesībām, ja vienlīdzības ierobežojumiem ir objektīvs un saprātīgs 
pamats un ja tie vērsti uz likumīga mērķa sasniegšanu, ko citādā 
veidā nav iespējams sasniegt (piemēram, atbilstoši Civilprocesa 
likuma 41.pantam tiesa, atkāpjoties no vienlīdzības principa, 
atbrīvo trūcīgu personu no tiesas izdevumu samaksas valsts 
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ienākumos, jo atvieglojuma nepiešķiršana šādām personām varētu 
padarīt tām vispār nepieejamu tiesas aizsardzību vai ievērojami 
apgrūtinātu konstitucionāli garantēto tiesību realizēšanu uz 
tiesas aizsardzību). Tāpat arī ne visi tiesību tikt uzklausītam 
ierobežojumi ir kvalificējami kā pamattiesību uz lietas izskatīšanu 
pārkāpums. Eiropas Savienības Tiesa citā kontekstā atzinusi, ka 
procesuālās tiesības var ietvert ierobežojumus ar nosacījumu, 
ja tie reāli atbilst vispārējas nozīmes interesēm, uz ko vērsts 
konkrētais pasākums, un ja attiecībā uz izvirzīto mērķi tie nav 
pārmērīga un nepieņemama iejaukšanās, kas pašā būtībā aizskar 
tiesības un garantijas. (SKC-2793/2014, 7.2.punkts)

Sakarā ar vienlīdzības principu, pastāvot vienādiem 
faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, tiesa pieņem vienādus 
spriedumus. (SKC-805/2007, 10.20.punkts) 

Satversmes 91.pants paredz, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi 
likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez 
jebkādas diskriminācijas. Minētajā pantā noteiktais tiesiskās 
vienlīdzības princips ir ietverts arī likuma „Par tiesu varu” 
4.panta pirmajā daļā, ka visas personas ir vienlīdzīgas likuma un 
tiesas priekšā, tām ir vienādas tiesības uz likuma aizsardzību. 
Tiesiskās vienlīdzības princips nozīmē, ka vienādos faktiskajos 
un tiesiskajos apstākļos izturēšanās ir jābūt vienādai, savukārt 
atšķirīgos apstākļos izturēšanās ir jābūt atšķirīgai. Ievērojot 
tiesiskās vienlīdzības principu un tiesības uz taisnīgu tiesu, 
tiesai būtu jāpieliek pūles, lai līdzīgi gadījumi (vai, vēl jo vairāk, 
identiski gadījumi) tiktu izlemti līdzīgi, jo procesa dalībniekiem 
ir tiesības sagaidīt un paļauties, ka tie tiesā saņems vienādu 
taisnību visos līdzīgos gadījumos. (SKC-226/2016, 8., 8.1.punkts)

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 13.1 pants 
(spēkā no 2021.gada 1.aprīļa) noteic, ka tiesas pakalpojumi 
tiek sniegti attālināti. Izņēmuma gadījumā, ja pakalpojuma 
saņemšana attālināti nav iespējama vai ir būtiski apgrūtināta, 
bet ir neatliekama, tiesas priekšsēdētājs var atļaut pakalpojuma 
sniegšanu klātienē, nodrošinot tiesas darbinieku un pakalpojuma 
saņēmēja drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām 
un rekomendācijām. No minētās tiesību normas izriet, ka tiesu 
kancelejas dokumentus no privātpersonām pieņem pārsvarā 
attālināti, tostarp, izmantojot speciāli šim nolūkam izvietotu 
pastkasti (dokumentu atstāšanas punktu).
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197

Civillietu departamenta atziņas

Civilprocesa likuma 48.panta ceturtā daļa tiešā veidā neparedz 
regulējumu situācijai, kad lietas dalībnieks savu sūdzību atstāj 
tiesas īpašā pastkastē, nevis personīgi iesniedz kancelejā, vai 
nodod sakaru iestādē (piemēram, pastā). Tomēr ir acīmredzams, 
ka personas, kuras tiesā ierodas personīgi un sūdzību ievieto 
tiesas īpašā pastkastē, ja ir iespējams objektīvi noteikt attiecīgās 
darbības veikšanas dienu, nevar nostādīt sliktākā situācijā, 
nekā personas, kuras sūdzību nodod sakaru iestādē. Pretējā 
gadījumā būtu konstatējams Latvijas Republikas Satversmes 
91.pantā nostiprinātā vienlīdzības principa pārkāpums. Līdz ar 
to, ja persona savu sūdzību ievieto tiesas īpašā pastkastē un ja 
ir iespējams objektīvi noteikt šīs darbības veikšanas dienu, tad 
neatkarīgi no tā, kurā brīdī tiesas darbinieki reģistrē sūdzību 
(tajā pašā dienā vai nākamajā darba dienā), uzskatāms, ka tā 
iesniegta darbības veikšanas dienā. (SKC-1176/2021, 7.1.punkts)

Situācijā, kad pie kriminālatbildības nepamatoti sauktai 
personai zaudējumi par zvērināta advokāta samaksas atlīdzību 
tiek izmaksāti limitētā apmērā, bet personai, pret kuru 
kriminālprocess izbeigts, nenododot to kriminālvajāšanai, 
šādi zaudējumi tiek atlīdzināti to faktiskajā apmērā, tiesiskās 
vienlīdzības princips ir pārkāpts. (SKC-90/2019, 7.punkts)

Likumdevēja mērķis, likumprojektā iestrādājot 2.panta otro 
daļu, bija ieviest vienotu procesuālo kārtību, kādā atlīdzināms 
kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā 
nodarītais zaudējums vai kaitējums, jo zaudējuma vai kaitējuma 
atlīdzināšanas kārtības un principu atšķirīga piemērošana 
salīdzināmās situācijās būtu pretrunā ar Satversmes 91.pantu. 
Līdz ar to Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu 
lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma 4. un 5.pants 
aptver tikai tipiskākos un būtiskākos, taču ne visus iespējamos 
kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā 
nodarītā zaudējuma vai kaitējuma atlīdzinājuma tiesiskos 
pamatus (gadījumus), un atlīdzinājums var tikt piešķirts arī 
minētajās tiesību normās tieši nenorādītās situācijās”. (SKC-
988/2020, 2.2.3.punkts)

Satversmes 91. un 92.pantā noteiktās pamattiesības nav 
iemesls piemērot likuma analoģiju, pastāvot izskatāmā 
dzīves gadījuma regulējumam tiesību normatīvajā aktā.  
(SKC-2195/2015, 7.3.punkts)
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Kreditoru prasījumu atzīšana pēc Maksātnespējas likumā 
noteiktā termiņa iestāšanās ir iespējama gadījumā, ja prasījums 
radies pēc kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa beigām, un 
prasījums netika iesniegts nevis tā iemesla dēļ, ka kreditors nav 
vēlējies vai nav spējis izmantot savas kreditora tiesības, bet gan 
tādēļ, ka pirms termiņa iestāšanās kreditoram nebija pamata 
iesniegt kreditora prasījumu, jo nav iespējama situācija, kad 
ar tiesas spriedumu nodibināta saistība noilgst vēl pirms tās 
rašanās. Pretējā gadījumā prasītāja tiktu nostādīta nevienlīdzīgā 
stāvoklī ar citiem kreditoriem, kuri savus kreditora prasījumus 
pieteikuši Maksātnespējas likuma 73.pantā paredzētajā 
termiņā, kas savukārt neatbilst Maksātnespējas likuma 6.panta 
pirmās daļas 2.punktā nostiprinātajam kreditoru vienlīdzības 
principam, ka kreditoriem tiek dotas vienādas iespējas 
piedalīties procesā un saņemt savu prasījumu apmierinājumu 
saskaņā ar saistībām, kuras tie nodibinājuši ar parādnieku 
pirms procesa uzsākšanas, un Satversmes 91.pantā noteiktajam 
vienlīdzības principam, bez tam prasītājai tiek liegts īstenot 
Satversmes 105.pantā garantētās tiesības uz īpašumu.  
(SKC-39/2020, 6.2.punkts)

Satversmes 91.pantā atklātais vienlīdzības princips darba 
tiesisko attiecību jomā ir konkretizēts Darba likuma 7.pantā. 
Saskaņā ar Darba likuma 7.panta pirmo daļu ikvienam ir 
vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai 
nekaitīgiem darba apstākļiem, un atbilstoši šā panta otrajai 
daļai, kā arī 28.panta otrajai daļai darba devējam ir pienākums 
šīs tiesības nodrošināt bez jebkādas tiešas vai netiešas 
diskriminācijas. (SKC-276/2020, 8.1.1.punkts)

Ir konstatējams konstitucionālajā tiesību normā, proti, 
Satversmes 91.pantā nostiprinātā vienlīdzīguma principa 
pārkāpums, jo tiesnesis nostādījis atbildētāju nevienlīdzīgā 
situācijā salīdzinājumā ar prasītāju. Proti, lieta pirmās instances 
tiesā tika izskatīta, un prasība tika apmierināta, neraugoties 
uz nepilnīgu valsts nodevas samaksu par prasības pieteikumu, 
taču apelācijas sūdzība, par kuru samaksāta identiska valsts 
nodeva, vispār netika pārbaudīta pēc būtības. Lietas dalībnieks 
var paļauties, ka tiesas rīcība ir tiesiska un konsekventa. Tiesas 
kļūda, kuras pieļaušanā lietas dalībnieks nav vainojams, nedrīkst 
radīt viņam nelabvēlīgas sekas. (SKC-1037/2019, 8.2.punkts)
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Piemērojot Satversmē nostiprināto vienlīdzības principu 
kopsakarā ar 1967.gada 24.aprīļa Eiropas Konvenciju par bērnu 
adopciju, Civillikuma 172., 173., 398., 401.pantu, var secināt, 
ka atšķirīgas attieksmes neparādīšana izpaužas ne tikai tiesību 
ierobežošanā, bet arī papildu tiesību nepiešķiršanā. Civillietu 
departamenta ieskatā nav pieļaujams, ka salīdzināmā situācijā 
uz likuma pamata vieni bērni manto tikai no saviem bioloģiskiem 
vecākiem, bet citi – no adoptētājiem un bioloģiskiem.  
(SKC-97/2014, 15.punkts)

Ar Satversmes 91.pantu pamatotais princips „Viens likums – 
viena taisnība visiem” ir attiecināms uz situācijām, kad ikviena 
persona bez jebkādas diskriminācijas var izmantot tai ar likumu 
piešķirtās tiesības. Tā kā likums kā prasības nodrošinājuma 
līdzekli nav paredzējis balsstiesību liegšanu kapitālsabiedrības 
akcionāriem, noraidot prasītājas pieteikumu par prasības 
nodrošināšanu uz šā pamata, nav pārkāpts Satversmes 91.pantā 
nostiprinātais vienlīdzīguma princips. Ja kādā citā lietā prasības 
nodrošinājumu tiesa, iespējams, noteikusi pretēji likumam, tas 
nedod tiesības šādu kļūdainu praksi piemērot salīdzināmās 
situācijās. (SKC-1268/2013, 8.punkts)

DISKRIMINĀCIJAS AIZLIEGUMS
Diskriminācijas aizliegums, kas ietverts Satversmes 91.panta 

otrajā teikumā un arī Darba likuma 29.panta devītajā daļā, 
balstās uz kādu aizliegtu kritēriju, jo diskriminācijas aizlieguma 
mērķis ir nepieļaut nevienlīdzīgu attieksmi pret kādu noteiktu, 
konkrēti nodalāmu sociālu grupu. Līdz ar to diskriminācijas 
aizlieguma pazīmes jeb kritēriji, uz kuru pamata mazāk 
labvēlīga attieksme ir aizliegta, parasti ir tā saucamās sensitīvās, 
sociāli jūtīgās pazīmes, kuras saistītas tieši ar pašu personu, 
tās īpašībām, uzskatiem, dzimumu, rasi, etnisko piederību.  
(SKC-762/2017, 9.2.1.punkts)

Darbinieka tiesības tikt aizsargātam pret darba devēja īstenotu 
diskrimināciju (diskriminācijas aizliegums) un pret darba devēja 
radītajām nelabvēlīgajām sekām (nelabvēlīgu seku radīšanas 
aizliegums) ir atvasinātas no Latvijas Republikas Satversmes 
91.pantā atklātā vienlīdzības principa, kas darba tiesisko attiecību 
jomā konkretizēts Darba likuma 7.pantā. Līdz ar to abas minētās 
tiesības ir salīdzināmas un arī to aizsardzības līmenim jābūt 
salīdzināmam. Likumdevējs abu tiesību aizsardzību ir atzinis par 
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salīdzināmu gan Darba likuma 9.panta otrajā daļā, gan 29.panta 
trešajā daļā, pierādīšanas nastu par to, ka attiecīgais aizliegums 
nav pārkāpts, uzliekot darba devējam. Par likumdevēja vienlīdzīgu 
attieksmi pret abām tiesībām liecina arī Darba likuma 29.panta 
astotā daļa, kas vienoti regulē tiesības prasīt darba devēja nodarītā 
kaitējuma atlīdzību abu aizliegumu pārkāpuma gadījumā papildus 
citām šajā likumā noteiktajām tiesībām. (SKC-437/2020, 10.1., 
10.2.punkts; SKC-762/2017, 9.3.6.punkts)

Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās 
intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par 
nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar 
likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā 
ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. 
Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.

TIESĪBAS VĒRSTIES TIESĀ  
UN TO IEROBEŽOJUMS

Fiziskas personas tiesības uz tiesas aizsardzību nostiprinātas 
Satversmes 92.pantā, kurā noteikts, ka ikviens var aizstāvēt 
savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā tiesības uz tiesas aizsardzību 
formulētas vēl detalizētāk un plašāk. Saskaņā ar šīs konvencijas 
6.pantu ikvienam ir tiesības, nosakot civilo tiesību un 
pienākumu pamatotību, uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu 
izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, likumā noteiktā tiesā. Taču 
tiesības vērsties tiesā nav absolūtas, un tāpēc Satversmes tiesa 
un Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir nepārprotami secinājušas, 
ka tiesības vērsties tiesā var ierobežot tiktāl, ciktāl tās netiek 
atņemtas pēc būtības. (SKC-501/2008, 6.1., 6.2.punkts) 

Satversmes 92.pantā un Civilprocesa likuma 1.pantā noteiktās 
tiesības vērsties tiesā nav absolūtas un var tikt ierobežotas. 
(SKC-668/2006)

Prasības tiesība ir Satversmes 92.pantā nostiprināto personas 
pamattiesību uz tiesas aizsardzību elements, proti, subjekta 
tiesība prasīt tiesas aizsardzību. (SKC-2778/2015, 10.punkts)

Prasības tiesības pieder pie cilvēka pamattiesībām uz 
tiesas aizsardzību, kas nostiprinātas Satversmes 92.pantā un 
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Civilprocesa likuma 1.pantā, kura pirmā daļa paredz vispārēju 
principu, ka katrai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai 
apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu 
aizsardzību tiesā. Tomēr tas nenozīmē, ka tiesai ir pienākums 
pieņemt un izspriest pēc būtības jebkuru pieteikumu, jo tiesības 
uz pieeju tiesai nav absolūtas un var tikt ierobežotas, vienlaikus 
pastāvot šādiem priekšnosacījumiem: 1) ierobežojums noteikts 
ar likumu; 2) ierobežojums domāts leģitīma mērķa sasniegšanai; 
3) ierobežojums nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā.  
(SKC-2365/2015, 6.1.punkts)

Satversmes 92.panta pirmais teikums ietver vispārēju normu 
par personas tiesībām vērsties tiesā savu tiesību aizsardzībai, 
taču likumdevējs ir konkretizējis kārtību, kādā izskatāmi dažāda 
rakstura strīdi un bezstrīda jautājumi, tostarp noteicis konkrētas 
prasības Civilprocesa likumā prasības pieteikumiem un to 
grozīšanai. Satversmes 92.pantu nevar izmantot kā pamatu, lai 
šo kārtību apietu. (SKC-301/2017, 9.1.punkts; SKC-2180/2016, 
9.punkts)

Gadījumos, kad personai tiek liegta prasības tiesvedība, 
Senāts norāda, ka minētie izņēmumi likumā paredzēti, lai 
maksimāli nodrošinātu personai Satversmes 92.panta pirmajā 
teikumā garantētās pamattiesības aizstāvēt savas tiesības un 
likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Taču pārējos gadījumos, 
kad runa ir par citiem procesuāliem jautājumiem, tostarp par 
nolēmumu izpildes atlikšanu, to izskatīšana divās tiesu instancēs 
ir pietiekama un nodrošina personas tiesību uz taisnīgu tiesu 
ievērošanu. (SKC-576/2011, 10.1.punkts)

Tiesvedības mērķis ir strīdu izšķiršana. Tiesai nav jārisina 
teorētiski hipotētiski uzstādījumi. (SKC-632/2018, 12.punkts) 

Tiesu praksē ir atzīts, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas 
likuma 99.pantu, apstrīdamo darījumu kopums neaprobežojas 
tikai ar to darījumu apstrīdēšanu, kas tieši radījuši kaitīgās sekas 
parādnieka mantas samazinājuma veidā (tiešus zaudējumus), 
tie var izpausties arī kā tiešus zaudējumus neradoši darījumi, 
kas ietekmējuši parādnieka aktīvus. Šāds šīs normas iztulkojams 
atbilst arī Satversmes 92.pantā garantētajām personas tiesībām 
aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. 
Arī Civilprocesa likuma 1.panta pirmā daļa paredz, ka katrai 
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fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto 
vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu 
aizsardzību tiesā. Satversmes 105.pants garantē ikvienam 
tiesības uz īpašumu. Tāpēc tiesai, izspriežot lietu, piemērojamās 
normas ir jāinterpretē tā, lai personu aizskarto tiesību 
aizsardzība būtu reāla, nevis formāla. (SKC-39/2020, 6.1.punkts)

Pēc sprieduma spēkā stāšanās ir jābūt saprotamam, uz ko 
attiecas sprieduma res judicata pozitīvais aspekts – spriedumam 
ir pierādījuma spēks citā lietā, kā arī sprieduma res judicata 
negatīvais aspekts – nav pieļaujama atkārtota vēršanās tiesā par 
jau izspriestiem jautājumiem. (SKC-632/2018, 9.punkts)

Augstākas instances tiesai, atceļot zemākas instances tiesas 
nolēmumu, netiek aizskartas indivīda Satversmes 92.pantā 
noteiktās tiesības uz „taisnīgu tiesu”. Gluži pretēji, tieši Satversmes 
92.pantā noteiktā „taisnīgas tiesas” principa nodrošināšanai 
likumdevējs ir izveidojis tiesas nolēmumu pārsūdzības institūtu, 
jo tā iespējams nodrošināt lietu taisnīgu un objektīvu izspriešanu. 
Turklāt indivīda tiesības nevar tikt aizskartas arī tādēļ, ka zemākas 
instances tiesas nolēmums, ja tas tiek pārsūdzēts un atcelts, 
nestājas likumīgā spēkā un tādējādi nerada indivīdam nekādas 
juridiskās sekas. (SKC-77/2011, 7.1., 7.2.punkts)

Pieeja tiesai vai tiesību un likumisko interešu aizstāvēšana 
taisnīgā tiesā nenozīmē to, ka par jebkuru tiesas taisīto 
nolēmumu, ne tikai tādu, kas attiecas uz lietas izspriešanu pēc 
būtības, bet arī par dažādiem blakus jautājumiem, valstij ir 
pienākums nodrošināt pārsūdzības iespēju ne mazāk kā trīs 
tiesu instancēs. Proti, no Satversmes 92.panta pirmā teikuma 
izriet valsts pienākums paredzēt taisnīgu lietas izskatīšanas 
procedūru, bet ne pienākums visās lietās  paredzēt iespēju 
pārsūdzēt tiesas nolēmumu trijās instancēs. Likumdevējs ir 
tiesīgs ar likumu noteikt, kādas lietas ir katras tiesu iestādes 
kompetencē un cik instancēs dažādu kategoriju lietas un ar 
tām saistītie blakus jautājumi ir skatāmi. (SKC-1191/2013, 
6.2.punkts)

Lai nepārkāptu Satversmes 92.pantā paredzētās tiesības 
uz taisnīgu tiesu, tiesnesim prasības pieteikuma pieņemšanas 
stadijā rūpīgi jāizvērtē pakļautība, proti, vai personas rosinātais 
strīds vispār attiecināms uz tādu, kas risināms Civilprocesa 
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likumā noteiktajā kārtībā. Ar lietu pakļautību saprotams lietu 
izskatīšanas kompetences sadalījums starp dažādām tiesību 
aizsardzības institūcijām. Ja personu tiesību traucējumi var būt 
ļoti dažādi un var attiekties uz dažādām tiesību nozarēm, tad 
dažādās tiesību nozarēs darbojošos tiesu kompetence ir stingri 
jānorobežo. (SKC-988/2020, 2.1.punkts)

Atteikšanās pieņemt prasības pieteikumu neļauj tā 
iesniedzējam saņemt tiesas spriedumu par patiesu vai šķietamu 
tiesību aizskārumu – atstāj personu bez tiesas aizsardzības, bez 
jurisdikcijas. Līdz ar to šādam lēmumam gan pēc formas, gan 
satura pievēršama īpaša vērība, lai izslēgtu Satversmes 92.pantā 
personai garantēto tiesību aizskārumu. (SKC-804/2021, 
6.punkts)

Satversmes 92.panta noteikumi [..] uzliek tiesām pienākumu 
izskatīt prasības par fizisko personu civilajām tiesībām 
Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā. 1998.gada 5.februāra 
Kooperatīvo sabiedrību likuma 23.panta otrā daļa nevar būt 
pretrunā ar norādīto Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu. 
Šī likuma 23.pantu nevar tulkot sašaurināti, atzīstot, ka tikai 
kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce ir galīgā un 
nepārsūdzamā instance to tiesisko attiecību jautājumos, kas 
rodas starp sabiedrību un tās dalībniekiem. Likums regulē 
tiesiskās attiecības kooperatīvajā sabiedrībā, tomēr to nevar 
attiecināt uz kooperatīva dalībnieku procesuālajām tiesībām 
vispārējā prasības kārtībā griezties tiesā. (SKC-437/2003;  
SKC-227/2003)

Šķīrējtiesu likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts 
priekšnoteikums strīda izskatīšanai šķīrējtiesā – pusēm 
jābūt šķīrējtiesas līguma dalībniecēm. Šāds priekšnoteikums 
saistīts ar to, ka, parakstot šķīrējtiesas klauzulu, persona pēc 
būtības atsakās no savām pamattiesībām uz strīda izskatīšanu 
vispārējās jurisdikcijas tiesā, kas noteiktas Civilprocesa likuma 
1.pantā un Satversmes 92.pantā, līdz ar to šādā situācijā ir 
svarīgi konstatēt puses gribas izteikumu. Personas atteikšanās 
no Satversmē garantētajām cilvēka pamattiesībām ir uzskatāma 
par personisku tiesību Civillikuma 705.panta pirmās daļas 
izpratnē un nevar pāriet uz mantinieku mantošanas ceļā.  
(SPC-4/2018, 9.punkts)
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PIENĀKUMS IEVĒROT PAKĻAUTĪBU
Satversmes 92.pants ietver vispārēju normu par personas 

tiesībām vērsties tiesā savu tiesību aizsardzībai, taču likumdevējs 
ir konkretizējis kārtību, kādā izskatāmi dažāda rakstura strīdi 
un bezstrīda jautājumi, tostarp noteicis šo jautājumu pakļautību 
dažādām iestādēm un tiesām. Civilprocesa likuma 1.panta 
pirmajā daļā, 23.panta pirmajā daļā un 127.panta pirmajā 
daļā nostiprinātas tiesības tiesā civilprocesuālā kārtībā prasīt 
personas aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu 
aizsargāto interešu aizsardzību. No minētā izriet, ka tiesai nav 
pienākuma pieņemt un izspriest pēc būtības jebkuru jautājumu 
un ka personai ir tiesības savas aizskartās, ierobežotās vai 
apstrīdētās tiesības aizstāvēt nevis tādā kārtībā, kādā tā vēlas, vai 
kādu tā subjektīvi uzskata par lietderīgāko, bet gan tādā kārtībā, 
kādu noteicis likumdevējs. (SKC-1166/2016, 6.10.punkts)

Tiesību dalījums publiskās un privātās tiesībās izriet no 
praktiskas nepieciešamības nošķirt procesuālo kārtību, kādā tiek 
izskatīti civiltiesiski strīdi, no strīdiem bez civiltiesiska rakstura. 
Tajā pašā laikā papildus praktiskai nozīmei būtiskākais aspekts 
tiesu kompetences nošķiršanā saistāms ar Satversmē garantēto 
personas tiesību nodrošināšanu. (SKC-69/2018, 10.1.punkts)

Tiesības vērsties tiesā nav absolūtas. Ja Satversmes 92.pantā 
paredzētajām tiesībām netiktu noteikti ierobežojumi, tas 
nonāktu pretrunā gan ar Satversmē garantētajām citu personu 
pamattiesībām, gan arī ar citām pamatlikumā paredzētajām 
normām. Prasītāja tiesības un likumīgās intereses kriminālprocesa 
ietvaros var tikt aizsargātas ar Kriminālprocesa likumā 
noteiktajiem tiesiskajiem līdzekļiem. Civiltiesisko aizsardzības 
līdzekļu piemērošana attiecībā uz kriminālprocesa virzītāja 
funkciju kontroli nav paredzēta. (SKC-[B]/2017, 10.punkts)

Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 8.maija spriedumā, 
izskatot paplašinātā sastāvā civillietu Nr.SKC-32, pausta atziņa, ka 
situācijā, kad prasījumi izskatāmi administratīvā procesa kārtībā, 
bet šāda iespēja prasītājam faktiski zudusi daļēji tiesas rīcības 
dēļ, ir turpināma ierosinātās civillietas izskatīšana, jo Satversmes 
92.pantā noteikto personas pamattiesību nodrošināšana ir 
svarīgāka par tiesu kompetences nošķiršanas jautājumiem. Lai 
izslēgtu iespēju, ka, izbeidzot tiesvedību civillietā, tiktu radīta 
situācija, kurā personai pēc būtības liegts realizēt Satversmes 

92.pants 



205

Civillietu departamenta atziņas

92.pantā garantētās tiesības, tiesai ir pienākums pārbaudīt un 
novērtēt prasītāja argumentus attiecībā uz viņam liegto iespēju, 
atrodoties apcietinājumā, izpildīt administratīvās tiesas tiesneša 
lēmumā norādītos trūkumus un pabeigt likumā noteiktajā termiņā 
uzsākto procesu savu tiesību aizstāvēšanai administratīvajā tiesā. 
(SKC-2576/2015, 6.3., 6.4.punkts)

Personas tiesību aizskārums var rasties gan no citas personas 
darbības vai bezdarbības privāto tiesību jomā, gan no izpildvaras 
darbības publisko tiesību jomā, tādēļ tiesai ir rūpīgi jāizvērtē, 
vai personas rosinātais strīds vispār attiecināms uz tādu, kas 
risināms Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā. Pretējā gadījumā 
tiesa pārkāpj ne tikai tai ar likumu piešķirto kompetenci, bet arī 
tiesības uz taisnīgu tiesu. (SKC-283/2018, 7.punkts)

TIESĪBU UZ PIEEJU TIESAI 
IEROBEŽOJUMA PĀRBAUDE

Drošības nauda kā finansiāla barjera netieši ierobežo 
Satversmes 92.panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības 
uz pieeju tiesai. Taču šis ierobežojums ir attaisnojams ar 
leģitīmu mērķi – citu cilvēku tiesību aizsardzību. Mazinoties 
nepamatotu sūdzību iesniegšanai, tiesa ātrāk var izskatīt citu 
cilvēku pamatotās sūdzības un tādējādi efektīvāk aizsargāt viņu 
tiesības. Turklāt drošības naudas kā šķēršļa bardzību mīkstina, 
pirmkārt, jau minētais likuma noteikums, ka pamatotas 
sūdzības gadījumā drošības nauda pēc sūdzības izskatīšanas 
tiek atmaksāta, otrkārt, likumā paredzētā iespēja pilnīgi vai 
daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas, kas 
nodrošina, ka pieeja tiesai netiek liegta personām, kuras 
mantiskā stāvokļa dēļ nav spējīgas samaksāt drošības naudu. 
(SKC-1719/2016, 5.3.punkts)

Pienākuma noteikšana samaksāt drošības naudu par blakus 
sūdzības iesniegšanu nav pretrunā ar Satversmes 92.pantu. 
Tiesības uz savu tiesisko interešu aizsargāšanu tiesā nozīmē, 
ka valsts ikvienam garantē pieejamību tiesai, tomēr vienlaikus 
saglabājot tiesības noteikt kārtību, kādā šī pieejamība tiesai 
īstenojama. Tiesas izdevumu samaksas pienākuma noteikšana 
nav uzskatāma par personas tiesību pārsūdzēt tiesas 
nolēmumu aizskārumu, ja šī naudas summa konkrētās personas 
maksātspējas aspektā ir samērīga. (SKC-554/2019, 6.1.punkts)
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Nav pamata uzskatīt, ka, noteicot konkrētu tiesību 
izmantošanas procesuālo termiņu, tiek nesamērīgi ierobežotas 
personas tiesības, kas garantētas Satversmes 92.pantā.  
(SKC-133/2016, 7.1.punkts)

Personai Satversmē un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā 
noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu netiek nesamērīgi ierobežotas, 
ar likumu nosakot nolēmumu pārsūdzēšanas kārtību. Ja tiesas 
nolēmums nav pārsūdzēts likumā noteiktajā termiņā tādēļ, ka 
persona nav izdevusi šai pārsūdzēšanai derīgu pilnvaru vai ja 
šāda pilnvara nav likumā noteiktajā kārtībā iesniegta tiesai, 
uzskatāms, ka šī persona pati nav izmantojusi likumā noteiktās 
tiesības. Tādēļ šāda persona nav uzskatāma par tādu, kuras 
tiesības uz taisnīgu tiesu ir tikušas pārkāptas. (SKC-2451/2015, 
11.punkts)

TIESAS PIENĀKUMI TIESĪBU UZ 
TAISNĪGU TIESU IEVĒROŠANĀ

Nemotivējot spriedumu, tiesa pārkāpj Satversmes 92.pantā 
un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta pirmajā daļā 
garantētās lietas dalībnieka tiesības uz taisnīgu tiesu.  
(SKC-109/2014, 9.punkts)

Civilprocesa likuma 427.panta pirmajā daļā ietverts tādu 
gadījumu uzskaitījums, kad pirmās instances tiesa pieļāvusi 
civilās tiesvedības pamatnoteikumu būtiskus pārkāpumus, kuru 
dēļ netiek nodrošināta Satversmes 92.pantā garantēto ikvienas 
personas tiesību uz taisnīgu tiesu ievērošana. Šis uzskaitījums ir 
izsmeļošs. Motīvu neesība par kādu no pretprasības apstākļiem 
pirmās instances tiesas nolēmumā nevar būt pamats sprieduma 
atcelšanai, jo saskaņā ar Civilprocesa likuma 426.panta trešo 
daļu apelācijas instances tiesai pašai ir pienākums izskatīt lietu 
pēc būtības. (SKC-1036/2021, 6.1.punkts)

Taisnīgas tiesas jēdziens aptver vairākus principus, tostarp 
vienlīdzību, savlaicību. Minēto principu ievērošana nodrošināma 
pēc būtības, kā arī ievērojot samērību. Saskaņā ar likuma „Par 
tiesu varu” 28.panta pirmo daļu tiesnesim jāizspriež lieta tik 
ātri, cik vien iespējams. Satversmes tiesa 2010.gada 17.maija 
spriedumā atzinusi, ka jēdziens „aizstāvēt tiesības” Satversmes 
92.panta izpratnē nozīmē nevis tiesības uz neierobežoti ilgu 
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tiesas procesu, bet, gluži otrādi, tiesības uz procesu, kuram 
saprātīgā laikā jānoslēdzas ar spēkā stājušos spriedumu (sk. 
Satversmes tiesas 2010.gada 17.maijas sprieduma lietā Nr.2009-
93-01 12.2.punktu). Līdz ar to, piemērojot Civilprocesa likuma 
tiesību normas, tiesai jārūpējas, lai tiktu vienlīdz nodrošināta kā 
pušu līdztiesība, tā arī procesuālo darbību veikšana savlaicīgi, 
bez nepamatotas vilcināšanās. (SKC-66/2020, 7.punkts)

Civilprocesa likuma 5.panta sestā daļa uzliek tiesai 
pienākumu ievērot judikatūru, un šis pienākums ir būtisks 
elements pamattiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā (sk. 
Satversmes 92.pantu). Lai gan tiesai judikatūra jāņem vērā, tiesa 
ir neatkarīga un tādēļ nav absolūti saistīta ar judikatūru: tā 
var no judikatūras atkāpties, ja tam ir pamatoti iemesli. Tomēr 
šādos gadījumos tiesai atkāpšanās no judikatūras ir jāmotivē. 
(SKC-172/2018, 11.3.punkts; SKC-2778/2015, 8.punkts)

Satversmes 92.pants un starptautiskie cilvēktiesību 
akti, uz kuriem atsaukušās blakus sūdzības iesniedzējas 
kā priekšnoteikumu tam, lai persona varētu vērsties tiesā, 
izvirza tieši aizsargājamu tiesību vai likumisko interešu 
pastāvēšanu. Šādu tiesību vai interešu esamība jākonstatē, 
lai tiesa varētu pieņemt izskatīšanai iesniegto prasību vai 
pieteikumu, tāpēc tiesai, izlemjot jautājumu par pieteikuma vai 
prasības pieņemšanu, ir gan tiesības, gan pienākums vērtēt, vai 
pārsūdzētais akts ietekmē iesniedzēja tiesības vai likumiskās 
intereses (proti, vai iesniedzējam ir subjektīvās tiesības vērsties 
tiesā ar attiecīgo prasījumu). Šāds tiesas vērtējums pats par sevi 
nenozīmē secinājumu izdarīšanu par izskatāmā strīda būtību. 
(SKC-1114/2011, 8.punkts)

Pienākums izvērtēt abu pušu iesniegtos argumentus kā 
taisnīgas tiesas saturu veidojošs elements izriet no Satversmes 
92.panta 1.teikuma, kurā paredzēts, ka ikviens var aizstāvēt savas 
tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Tā kā atbildētāji 
bija izteikuši iebildumus pret celto prasību, taču iebildumi 
nevarēja tikt vērtēti pēc būtības, jo savu tiesību aizsardzībai 
atbildētājiem bija jāiesniedz pretprasība, ir pamats atzīt, ka tiesai 
atbilstoši Civilprocesa likuma 8.panta otrās daļas noteikumiem 
bija pienākums izskaidrot atbildētājiem procesuālās darbības 
neizdarīšanas – pretprasības neiesniegšanas – sekas.  
(SKC-31/2009, 9.punkts)
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Arī apelācijas instance, tāpat kā pirmās instances tiesa izskata 
lietu pēc būtības un ir tiesīga pierādījumus pieņemt un sniegt 
tiem vērtējumu. Pierādījumu pieņemšana no vienas strīda puses 
pati par sevi nerada ne vienlīdzības, ne arī sacīkstes principa 
pārkāpumu, kā arī nav uzskatāma par tiesību uz taisnīgu tiesu 
aizskārumu. (SKC-242/2019, 9.punkts)

Civilprocesa likuma 447.pants, kas regulē blakus sūdzības 
izskatīšanas kārtību un paredz tiesai pienākumu paziņot 
lietas dalībniekiem vien par sūdzības izskatīšanas dienu, ir 
piemērojams kopsakarā ar šā likuma 74.pantu. Tas nozīmē, ka 
tiesai, izskatot blakus sūdzību rakstveida procesā, ir jāizskaidro 
lietas dalībniekiem procesuālās tiesības, informējot par tiesas 
sastāvu un tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnesim. Šāds 
Civilprocesa likuma 447.panta tvērums ir saskanīgs ar citu 
pēc regulējuma priekšmeta līdzīgu procesuālo tiesību normu 
(Civilprocesa likuma 464.³ pants), kā arī nodrošina Satversmes 
92.pantā paredzēto pamattiesību uz taisnīgu tiesu ievērošanu. 
(SKC-1604/2012, 8.punkts)

Taisnīgas tiesas jēdziens nav pilnīgs bez tiesas objektivitātes 
garantijām. Savukārt noraidījuma institūts ir viens no līdzekļiem 
tiesu objektivitātes nodrošināšanai, kam ir būtiska nozīme 
likumīga nolēmuma pieņemšanā. Ņemot vērā, ka konkrētajā 
gadījumā netika paziņots tiesas sastāvs, tā liedzot pieteicējai 
tiesības pieteikt noraidījumu, savukārt tiesas sastāvā, izskatot 
blakus sūdzību apelācijas instancē, atkārtoti piedalījās viens 
no tiesnešiem, ir pamats apelācijas instances tiesas lēmuma 
atcelšanai, jo arī procesuālo noteikumu neievērošanu zināmos 
apstākļos var attiecināt uz lietas apstākļiem Civilprocesa  
479.panta 1.punkta izpratnē. (SJC-1/2013, 12.punkts)

PROCESUĀLO NORMU PIEMĒROŠANA 
TIESĪBU UZ TAISNĪGU TIESU IETVARĀ

Lai sasniegtu likuma mērķi – garantēt procesa dalībniekiem 
tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumu saskaņā ar Civilprocesa likuma 
449.panta trešo daļu un Satversmes 92.pantu, Civilprocesa 
likuma 415.panta otrā daļa nosaka, ka gadījumā, ja pasludināts 
saīsinātais spriedums, pārsūdzēšanas termiņu skaita no datuma, 
kuru tiesa paziņojusi pilna sprieduma sastādīšanai, kas pēc 
analoģijas piemērojams attiecībā uz lēmumu. (SKC-488/2006)
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Satversmes 92.pants nepiešķir jebkurai organizācijai iespēju 
aizstāvēt tiesā savu biedru intereses. Jebkurai prasībai atbilstoši 
Civilprocesa likuma 1.panta noteikumiem jābūt vērstai uz 
konkrēta tiesību vai interešu aizskāruma vai apstrīdējuma 
novēršanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 88.panta pirmo 
daļu personai pašai ir tiesības aizstāvēt savas aizskartās 
vai apstrīdētās tiesības. Citu personu tiesības un ar likumu 
aizsargātās intereses var aizstāvēt likumā paredzētos gadījumos. 
Šādas tiesības likuma „Par arodbiedrībām” 14.pantā un Darba 
likuma 26.pantā ir paredzētas darbinieku pārstāvošai aroda 
organizācijai, tādēļ persona, kuras interesēs lieta uzsākta, kļūst 
par prasītāju lietā. (SKC-443/2010, 6.2.punkts)

Nepieciešamība nodrošināt, ka ikviens var aizstāvēt savas 
tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā, dod tiesai 
pamatu jautājumu par līgumsoda samērīgumu un taisnīgumu, 
izvērtējot konkrētos apstākļus, izlemt pēc tiesas ieskata saskaņā 
ar Civillikuma 5.pantā norādīto taisnības apziņu un vispārējiem 
tiesību principiem. (SKC-25/2015, 11.punkts)

Civilprocesa likuma 13.panta ceturtajā daļā noteiktais, ka lietas 
dalībniekiem [..], kuri nepārvalda valsts valodu, tiesa nodrošina 
tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties procesuālajās 
darbībās, izmantojot tulka palīdzību, nav pašmērķis, bet kalpo 
Satversmes 92.pantā paredzēto tiesību uz taisnīgu tiesu, kas ietver 
arī procesa dalībnieku tiesības sniegt paskaidrojumus un izteikt 
savus argumentus, nodrošināšanai. (SKC-50/2015, 7.1.punkts)

Atbilstoši Civilprocesa likuma 131.pantam tiesnesim, iekams 
viņš pieņem lēmumu par civillietas ierosināšanu, ir jāpārliecinās, 
vai nepastāv šā likuma 132.pantā uzskaitītie apstākļi, tostarp, vai 
strīds pakļauts tiesai (pirmās daļas 1.punkts). Tas nav pretrunā 
ar Satversmes 92.panta pirmajā teikumā noteikto, ka „Ikviens var 
aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā”. 
(SKC-2457/2015, 7.3.punkts; SKC-2465/2014, 5.2.punkts) 

Kritēriji, kas būtu ņemami vērā, pārbaudot, vai personai ir 
prasības tiesības, likumā nav noteikti, tāpēc tiesnesim (tiesai) 
šis jautājums jāizlemj atkarībā no konkrētajā lietā nodibinātiem 
apstākļiem. Strīda faktisko apstākļu norādīšana prasības 
pieteikumam, kā arī iesniedzēja subjektīvu apsvērumu diktēta 
atsauce uz iespējamu viņa tiesību aizskārumu nerada patstāvīgu 
pamatu prasības pieņemšanai (civillietas ierosināšanai) un 
izskatīšanai pēc būtības. (SKC-944/2011)
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Civilprocesa likuma 430.panta ceturtās daļas mērķis ir 
disciplinēt lietas dalībniekus, kuri savas tiesības izmanto vai 
pienākumus pilda negodprātīgi, tomēr minētajā normā paredzēto 
seku piemērošana nevar būt pašmērķis. Pierādījumi ir līdzeklis 
vai instruments, ar kuru palīdzību, noskaidrojot faktiskos 
apstākļus, ir iespējama pamatota sprieduma taisīšana. Sprieduma 
likumīgums un pamatotība, kā arī Satversmē nostiprinātais 
princips par tiesībām uz taisnīgu tiesu nevar tikt pakārtots 
formāliem pierādījumu pieņemšanas kritērijiem, neizvērtējot 
neiesniegšanas iemeslu objektivitāti. (SKC-60/2022, 6.3.punkts)

Pieejamība tiesai, ko garantē Satversmes 92.panta pirmais 
teikums, nav tieši saistīta ar tiesību izmantošanu prasīt 
nodrošinājumu. Citiem vārdiem sakot, prasības nodrošinājums 
nav obligāts priekšnoteikums prasības celšanai, bez kura 
personai tiktu liegta pieeja tiesai. (SKC-5/2017, 6.punkts)

Civilprocesa likuma 427.panta pirmajā daļā ietvertais 
regulējums paredzēts ar mērķi šajās normās izsmeļoši 
uzskaitītajos gadījumos novērst civilās tiesvedības 
pamatnoteikumu būtiskus pārkāpumus, kurus, iztiesādama 
lietu, pieļāvusi pirmās instances tiesa, tādējādi nodrošinot 
Satversmes 92.pantā garantēto ikvienas personas tiesību uz 
taisnīgu tiesu ievērošanu. (SKC-1178/2018, 9.1.punkts)

Civilprocesa likuma 427.panta pirmajā daļā likumdevējs 
uzskaitījis piecus gadījumus, kad pirmās instances tiesa pieļāvusi 
tādus būtiskus civilās tiesvedības pamatnoteikumu pārkāpumus, 
kas aizskar personas Satversmes 92.pantā garantētās tiesības uz 
lietas izskatīšanu objektīvā, neatkarīgā, kompetentā un likumīgi 
izveidotā tiesā. Ja apelācijas instances tiesa konstatē kaut vienu 
no minētajā tiesību normā paredzētajiem gadījumiem, tai 
imperatīvi uzlikts pienākums neatkarīgi no apelācijas sūdzības 
motīviem ar savu lēmumu atcelt pirmās instances tiesas 
spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances 
tiesā. (SKC-2268/2016, 11.punkts; SKC-2564/2015)

Civilprocesa likuma 452.panta trešajā daļā ir uzskaitīti 
gadījumi, kas atzīstami par tādu procesuālo tiesību normas 
pārkāpumu, kas varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas, 
tostarp tiesa lietu izskatījusi, pārkāpjot procesuālo tiesību 
normas, kas nosaka pienākumu paziņot procesa dalībniekiem 
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par tiesas sēdes laiku un vietu. Konstatējot šādu pārkāpumu, 
spriedums tiek atcelts, jo likumā ir iekļauta prezumpcija, ka 
minētais procesuālās tiesības normas pārkāpums katrā ziņā 
varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas. Tāds pārkāpums 
atzīstams par būtisku, jo ar to tiek pārkāptas procesa dalībnieka 
tiesības uz viņa lietas izskatīšanu objektīvā, neatkarīgā, 
kompetentā un likumīgi izveidotā tiesā, proti, tiek aizskartas 
Satversmes 92.pantā noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu, kas 
ietver arī procesa dalībnieku tiesības sniegt paskaidrojumus un 
izteikt tiesai savus argumentus. (SKC-222/2016, 5.punkts)

Pretēji likuma prasībām nedodot iespēju iesniegt citus 
pierādījumus prasītājam nodarīto zaudējumu apmēra 
pierādīšanai, ir pārkāpti ne vien Civilprocesa likuma 93.panta 
noteikumi, bet arī Satversmes 92.pantā un likumā „Par tiesu 
varu” 3.pantā garantētās personas tiesības uz lietas izskatīšanu, 
ievērojot visas taisnīguma prasības. (SKC-15/2005)

Iedzīvinot Satversmes tiesas nolemto lietā Nr.2014-31-01, proti, 
ka no Satversmes 92.panta pirmā teikuma valstij izriet pienākums 
pieņemt tādas tiesību normas, kas taisnīgi noregulē ar juridiskās 
palīdzības izdevumu atlīdzināšanu saistītos jautājumus, tas aptver 
arī valsts pienākumu noteikt atlīdzināmo izdevumu apmēru, tomēr 
uzliek pienākumu ievērot dispozivitātes principu. Civilprocesa 
likuma 44.panta piektā daļa ir skatāma kopsakarā ar šī panta 
pirmo un ceturto daļu, kurās likumdevējs, īstenojot iepriekšminēto 
valsts pienākumu, ir pats noteicis atlīdzināmo izdevumu apmēru 
(izdevumi faktiskajā apmērā) un ierobežojumu (konkrēta summa 
un tiesu instanču skaits). Tādējādi likumdevējs jau ir novērtējis, 
kas vairumā lietu ir taisnīga atlīdzība pusei par izdevumiem, 
kas tai radušies sakarā ar advokāta sniegto palīdzību. Savukārt 
44.panta piektajā daļā paredzētās tiesības samazināt likumdevēja 
noteikto atlīdzināmo izdevumu apmēru saprotamas kā tiesas 
iespēja novērst tos izņēmuma gadījumus, kad likumdevēja noteiktā 
taisnīgā atlīdzība šajā tiesību normā paredzēto iemeslu dēļ tomēr 
neatbilst taisnīguma un samērīguma principiem. Ja tiesa vienmēr 
vērtētu atlīdzināmo izdevumu apmēru, likumdevēja noteiktais 
apmērs zaudētu savu nozīmi. (SKC-974/2020, 8.3.1., 8.3.2.punkts)

Civilprocesa likumā nostiprināts, ka visām personām, kuru 
labā taisīts tiesas nolēmums, tiek garantētas tiesības saņemt 
tās samaksātos tiesāšanās izdevumus no otras puses taisnīgā 
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apmērā. Pretējā gadījumā pusei būtu jācieš zaudējumi (to 
plašākā izpratnē) sakarā ar pamatotu griešanos tiesā savu 
tiesību aizsardzībai, un tādējādi taisnīgums nebūtu atjaunots. 
Tas vienlaikus varētu nesamērīgi ierobežot brīvu piekļuvi 
tiesai un atturēt arī citas personas vērsties tiesā savu tiesību 
aizsardzībai. (SKC-974/2020, 8.3.1.punkts)

Iztulkojot Satversmes 92.pantu un Civilprocesa likuma 
1.pantu savstarpējā saistībā ar Civillikuma tiesību normām, kas 
izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, tas ir, pielietojot tiesību 
normu tulkošanas sistēmisko metodi, prasībās par uzturlīdzekļu 
piedziņu bērna uzturam, tie piedzenami no brīža, kad celta 
prasība tiesā, jo ar prasības celšanas brīdi attiecīgā persona 
uzsāk savu ar likumu garantēto civilo tiesību aizsardzības 
realizāciju tiesā. (SKC-556/2007; SKC-880/2011)

Ne no materiālo, ne arī no procesuālo tiesību viedokļa 
nepastāv ierobežojumi, kas liegtu kreditoram celt prasību vienīgi 
pret ekspromisorisko galvinieku. Ja sekotu apelācijas instances 
tiesas viedoklim, ka bez galvenā parādnieka pieaicināšanas 
prasība pret galvinieku nevar tikt izskatīta pēc būtības, tad 
nonāktu pie rezultāta, kurā civillietas iznākums būtu padarīts 
par atkarīgu no atbildētāja vai arī no lietā neiesaistītas personas 
gribas izpauduma par piedalīšanos lietā, kas nav pieļaujams, 
jo tas neatbilst Civilprocesa likuma mērķim, kā arī aizskar 
prasītāja Satversmes 92.pantā paredzētās pamattiesības uz 
tiesas aizsardzību. Līdz ar to apstāklis, ka galvenais parādnieks 
lietā nebija pieaicināts par lietas dalībnieku, nevarēja būt par 
pamatu prasības noraidīšanai. (SKC-27/2013, 8.3.3.punkts)

Tiesai, izskatot maksātnespējas procesa pieteikumu, nav 
jāizšķir pēc būtības strīds par kreditora un parādnieka saistību 
pastāvēšanu, bet tikai jāvērtē, vai iebildumi, ko parādnieks cēlis, 
ir tādi, kas liek apšaubīt to, ka parāda nemaksāšanas vienīgais 
iemesls ir parādnieka nespēja samaksāt. Tiesa, pārkāpjot 
Maksātnespējas likuma 57.panta 2.punktu un Civilprocesa 
likuma 192., 363.8 panta pirmās daļas prasības un patvarīgi grozot 
maksātnespējas procesa pieteikuma priekšmetu un pamatu, pēc 
būtības izskatījusi prasības rakstura strīdu par šādas mutiskas 
saistības un no tās izrietoša parāda pastāvēšanu [..]. Līdz ar to tiesa 
pārkāpusi arī Satversmes 92.pantā garantētās pamattiesības – 
tiesības uz taisnīgu tiesu. (SPC-25/2012, 8.8., 8.9.punkts)
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NEVAINĪGUMA PREZUMPCIJA
Atzinums noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nedrīkst būt 

izteikts nekādā formā, ja to nav konstatējušas kompetentās 
tiesību sargājošās institūcijas. (SKC-102/2004)

Satversmes 92.panta otrajā teikumā noteiktā nevainīguma 
prezumpcija liedz par personu izteikties tā, it kā būtu pierādīts, 
ka šī persona izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. (SKC-7/2018, 
9.4.1.punkts)

IKVIENA TIESĪBAS UZ ATBILSTĪGU 
ATLĪDZINĀJUMU

Tāpat kā jebkura cilvēktiesību norma, arī Satversmes 
92.panta trešajā teikumā ietvertā tiesību norma ir piemērojama 
tieši un nepastarpināti. Neesot normatīvajam regulējumam par 
to, kas sakarā ar indivīda prasību pārstāv valsti kā atbildētāju, 
tiesai par šādu pārstāvi ir pamats akceptēt valsts institūciju, 
uz kuru varētu attiekties tiesas nolēmums. Izšķirot strīdu 
par atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā, 
tiesai jāizvērtē tiesvedībā pieļautais pārkāpums pamattiesību 
ievērošanas aspektā. (SKC-233/2010; SKC-818/2011)

Satversmes 92.panta trešajā teikumā ietvertā vispārējā 
garantija par valsts atbildību morālā kaitējuma atlīdzināšanā 
nav piemērojama strīdā starp privāto tiesību subjektiem tajās 
tiesiskajās attiecībās, kas radušās pirms 2006.gada 1.marta, kad 
stājās spēkā grozījumi Civillikuma 1635.pantā. (SKC-156/2014)

Satversmē noteiktie pienākumi, kas jāievēro, lai tādējādi 
nodrošinātu cilvēka pamattiesību aizsardzību, nav attiecināmi 
uz privātpersonu starpā radušos civiltiesisku strīdu par morālā 
kaitējuma atlīdzināšanu. Citiem vārdiem, gadījumā, kad citas 
personas tiesību aizskārumā, kas izpaudies morālā kaitējuma 
nodarīšanā, vainojama privātpersona, tiesa var noteikt 
aizskārējam pienākumu atlīdzināt cietušajam nemantisku 
kaitējumu tikai tad, ja tas paredzēts likumā. Savukārt Satversmes 
92.panta trešajā teikumā ietvertā norma tieši un nepastarpināti 
piemērojama, ja indivīda tiesību aizskārums noticis valsts 
amatpersonu prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ.  
(SKC-195/2012) 
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Likumā ir noteikts laika posms, kurā pirmstiesas procesa 
ietvaros ar procesuālajām darbībām personai var tikt 
ierobežotas tiesības rīkoties ar savu īpašumu (Kriminālprocesa 
likuma 389.pants attiecībā uz pirmstiesas procesā arestētu 
mantu). Neievērojot likumā noteikto termiņu, personas 
tiesības tiek nepamatoti aizskartas. No Satversmes 92.panta 
trešā teikuma izriet juridiskās personas tiesības uz atbilstīgu 
atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu, ja procesa virzītāja 
darbībās konstatē samērīguma principa pārkāpumu un tiesību 
nepamatotu aizskārumu. (SKC-81/2014, tēze, arī 11.punkts)

Satversmes 92.panta trešais teikums tāpat kā jebkura 
cilvēktiesību norma ir piemērojama tieši un nepastarpināti 
un tās konkretizēšanai nav nepieciešams īpašs likums. Lai 
Satversmes tiesas atzīta pārkāpuma rezultātā indivīds būtu 
saņēmis taisnīgu atlīdzinājumu, viņam jādod tiesības tādu prasīt 
atsevišķā tiesvedībā, kurā pēc būtības tiek dots novērtējums 
kaitējumam un samērīgam atlīdzinājumam. (SKC-150/2014, 
7.1.punkts)

Normās paredzētais prasītāja pienākums pierādīt pieprasītos 
zaudējumus, kā arī tiesas pienākums ievērot zaudējumu 
atlīdzināšanas priekšnosacījumus – prettiesiska rīcība, faktiski 
zaudējumi, cēloņsakarība starp faktiskajiem zaudējumiem 
un prettiesisko rīcību, pastāv arī tad, kad atlīdzinājums par 
personas pamattiesību aizskārumu, pamatojoties uz Satversmes 
92.pantu, tiek prasīts kā zaudējumi. Šādas prasības izriet arī no 
starptautisko tiesu prakses. (SKC-101/2017, 9.2.punkts)

Prasītāja arguments, ka Satversmes 92.panta trešā teikuma 
izpratnē vienīgais taisnīgais rezultāts ir atbilstošas kaitējuma 
atlīdzības piešķiršana naudas izteiksmē, ir nepareizs.  
(SKC-239/2017, 11.1.punkts)

Satversmes 92.pantā minētais jēdziens „atbilstīgs 
atlīdzinājums” ietver jebkuru taisnīgu gandarījumu, kas 
konkrētajā tiesiskajā situācijā ir samērojams ar personas 
tiesību aizskārumu, un tas nav interpretējams tikai kā naudas 
maksājums. Ņemot vērā tiesību pārkāpuma veidu vai raksturu, 
apdraudēto tiesisko interesi, aizskarto tiesisko subjektu vai 
nodarītā kaitējuma smagumu, „atbilstīgs atlīdzinājums” var būt 
arī nemantisks. (SKC-388/2019, 10.1.punkts)

92.pants 
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Nosakot atlīdzinājumu, tiesa pauž valsts nostāju par 
aizskarto tiesību un paša tiesību aizskāruma nozīmīgumu, 
līdz ar to atlīdzinājums demokrātiskā un tiesiskā valstī nevar 
būt nesamērīgi mazs. [..] No juridiskās metodes viedokļa 
taisnīga atlīdzinājuma noteikšanu sekmē tā dēvētā gadījumu 
salīdzināšanas un tipizēšanas metode, kas balstās uz vienlīdzības 
principu, proti, salīdzināmos gadījumos atlīdzinājumam jābūt 
līdzīgam, bet atšķirīgos – atšķirīgam. [..] Protams, tiesu praksi 
nevar uzskatīt par vienīgo kritēriju atlīdzības noteikšanai 
nemantiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā, taču neapšaubāmi 
tā izmantojama kā viens no palīgavotiem atbilstīga atlīdzinājuma 
noteikšanai. Tāpēc, kad lieta jāizspriež pēc tiesas ieskata, tiesai 
atbilstoši Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas noteikumiem 
ir nepieciešams analizēt citās līdzīgās lietās norādītos 
apsvērumus par atlīdzinājuma apmēru. (SKC-106/2017, 8.2., 
8.3.punkts)

Satversmes 92.panta trešais teikums vispārīgi paredz, ka 
nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības 
uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Savukārt to, kādi atlīdzinājuma veidi 
ir paredzēti par preču zīmju tiesību pārkāpumu, likumdevējs 
ir konkretizējis likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm”, kā arī Civilprocesa likuma 250.17pantā. 
(SKC-301/2017, 9.1.punkts)

Valsts atbildību par zemesgrāmatu tiesneša kļūdu neizslēdz 
apstāklis, ka nav speciāla likuma, kas regulē šādu zaudējumu 
atlīdzību. Faktiski šāda atbildība izriet no Satversmes 92. un 
105.panta, ja konkrētajā gadījumā iestājušies nepieciešamie 
priekšnoteikumi šādas atbildības tūlītējai nodibināšanai.  
(SKC-402/2017, 6.punkts)

Valsts atbildības ierobežojumiem, lai tie atbilstu Satversmes 
92.panta trešajam teikumam, ir jābūt īpaši noteiktiem likumā. 
(SKC-101/2017, 9.2.punkts)

IKVIENA TIESĪBAS UZ ADVOKĀTA 
PALĪDZĪBU

Ņemot vērā Satversmes tiesas 2003.gada 27.jūnija spriedumā 
lietā Nr.2003-04-01 un 2003.gada 6.oktobra spriedumā lietā 
Nr.2003-08-01 noskaidroto Satversmes 92.pantā ietvertā 
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juridiskā jēdziena „advokāts” saturu, Augstākās tiesas Senāts 
2010.gada 10.novembra spriedumā šajā lietā atzina, ka arī 
Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta 
pirmās daļas 1.punktā ietvertais jēdziens „advokāts” ir jātulko 
paplašināti, ar to saprotot ne tikai zvērinātus advokātus un 
advokātu palīgus, bet arī citus kvalificētus juristus, kuri var 
sniegt juridisko palīdzību un būt par pārstāvjiem lietā. 

Likumdevējs, noraidot likumprojektā „Grozījumi Civilprocesa 
likumā” (Nr.15/Lp10) izteikto priekšlikumu, kas paredzēja 
ar lietas vešanu saistītos izdevumus atlīdzināt arī gadījumos, 
kad izdevumi radušies kvalificēta jurista palīdzības samaksai, 
nepārprotami izteicis gribu neattiecināt jēdzienu „advokāts” 
uz juristiem, kas nav zvērināti advokāti, ko apstiprina arī 
pirms balsojuma notikušās debates, kurās skaidri iezīmēti šī 
priekšlikuma neatbalstīšanas iemesli.

Ņemot vērā šo likumdevēja skaidri izteikto Civilprocesa likuma 
33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā 
ietvertā jēdziena „advokāts” attiecināšanu tikai uz zvērinātiem 
advokātiem, kas izslēdz šā jēdziena tulkošanu paplašināti, 
Senāts 2011.gada 23.novembra spriedumā lietā Nr.SKC-377 
jau atkāpās no 2010.gada 10.novembra spriedumā šajā lietā 
un 2011.gada 22.jūnija spriedumā lietā Nr.SKC-219 izteiktajām 
atziņām jautājumā par Civilprocesa likuma 44.panta pirmajā 
daļā paredzēto izdevumu atlīdzināšanu gadījumā, kad juridisko 
palīdzību sniedzis kvalificēts jurists. (SKC-308/2012, 12.1.punkts)

Satversmes 92.pants par to, ka ikvienam ir tiesības uz advokāta 
palīdzību, nav ar absolūtu raksturu un nenozīmē, ka valstij šādas 
tiesības būtu jānodrošina arī personu privāttiesiskajos strīdos. 
(SKC-34/2013, 11.punkts)

Personas efektīvu tiesību aizstāvību taisnīgā tiesā 
var nodrošināt vienīgi kvalitatīva juridiskā palīdzība.  
(SKC-114/2018, 9.3.punkts)

Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas 
neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai 
ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu.

Satversmes 94.pantā noteikts, ka ikvienai personai ir 
tiesības uz personas neaizskaramību, kas attiecināms arī uz 
darba tiesiskajām attiecībām. Darbinieku pret psiholoģisko 
teroru aizsargā ne tikai Satversme, bet arī Darba likums. [..] 

92.pants 
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94.pants 
Pret darbinieku vērstais psiholoģiskais terors ir vienlīdzīgas 
attieksmes pārkāpums, jo no darba devēja puses netiek 
nodrošināti taisnīgi darba apstākļi. (SKC-383/2009)

Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, 
citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās 
pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut 
nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam.

Personas goda un cieņas aizsardzības garantija ietverta 
Satversmes 95.pantā, bet atbildība paredzēta Civillikuma 
2352.1 pantā, atbilstoši kura otrajai un trešajai daļai goda 
un cieņas aizskāruma gadījumā atbildētājam ir pienākums 
atsaukt aizskarošās ziņas un dot atlīdzību, ja ziņu izplatītājs 
nepierāda, ka tās atbilst patiesībai. (SKC-204/2015, 7.2.punkts;  
SKC-482/2012, 8.2.punkts)

Satversmes 95.pants un 100.pants tulkojami un piemērojami 
savstarpējā sakarībā. (SKC-102/2004; SKC-261/2002)

Satversmes 100.pantā nostiprinātās tiesības var ierobežot 
likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku 
tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, 
labklājību un tikumību (Satversmes 116.pants), līdz ar to arī 
Satversmes 95.pantā paredzētās tiesības uz cilvēka goda un 
cieņas aizsardzību. (SKC-77/2020, 8.1.punkts; SKC-276/2009)

Satversmes 104.pantā [..] paredzētās tiesības vērsties 
ar iesniegumiem valsts iestādēs un saņemt atbildes nav 
apšaubāmas, taču neviena norma nepiešķir personām tiesības, 
vēršoties valsts iestādēs, nepamatoti un prettiesiski aizskart 
kādas personas godu un cieņu, kuras aizsardzība garantēta 
Satversmes 95.pantā. (SKC-184/2017, 8.2.4.punkts)

Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un 
korespondences neaizskaramību.

PRIVĀTĀS DZĪVES NEAIZSKARAMĪBA
Civillikuma 2352.1 pants jāinterpretē saskaņā ar Satversmi un 

starptautiskajām cilvēktiesību normām. Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 8.pantā ietvertajām tiesībām uz privātās dzīves 
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neaizskaramību atbilst Satversmes 96.pantā garantētās tiesības 
uz privātās dzīves neaizskaramību. (SKC-75/2021, 7.punkts)

Informācija par personas dzīvesvietu ir tādi dati, kas saistīti 
ar personas privāto dzīvi, un šādu personas datu apstrāde ir 
iejaukšanās personas privātajā dzīvē. Savukārt par personas 
datu apstrādi uzskatāma informācijas saņemšana par personas 
dzīvesvietu, tās publiskošana u.tml. (SKC-465/2020, 11.2.punkts)

Privātās dzīves aizskārums ietver sevī cilvēka attēlu. 
Publicējot prasītāju kailfoto bez viņu piekrišanas, atbildētāja 
pārkāpusi viņu tiesības uz privāto dzīvi – ir aizskarta prasītāju 
fiziskā integritāte, personiskais noslēpums un tiesības uz savu 
attēlu. (SKC-161/2011, 8.punkts)

Personas vārds, tai skaitā arī vārdu skaits, attiecas uz privāto 
un ģimenes dzīvi. (SKC-31/2002)

Likums neparedz izdevējam tiesības grozīt (mainīt) autora 
darbu, taču tas nenozīmē, ka izdevējs ir atbrīvots no pienākuma 
izvērtēt, vai, publicējot attiecīgu rakstu, netiek aizskartas 
citu personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kas 
garantētas Satversmes 96.pantā. (SKC-8/2012)

Satversmes 96.pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību. Savukārt Satversmes 100.
pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver 
tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus 
uzskatus. Vienlaikus saskaņā ar Satversmes 116.pantu personas 
tiesības, kas noteiktas 96. un 100.pantā, var ierobežot likumā 
paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, 
demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un 
tikumību. Citiem vārdiem, neviena no šīm tiesībām nav absolūta 
un var tikt pakļauta zināmiem ierobežojumiem. (SKC-40/2014, 
9.2.punkts; SKC-11/2013, 7.1.punkts)

Jaunrades un izteiksmes brīvība nav absolūta un var tikt 
ierobežota ar mērķi aizsargāt citu cilvēku tiesības, tostarp 
Satversmes 96.pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību. Tomēr jaunrades brīvības ierobežojumiem 
jābūt pamatotiem, jo jebkurš civiltiesiskās atbildības gadījums 
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saistībā ar publikācijām literatūrā vērtējams arī kā potenciāls 
jaunrades brīvību ierobežojošs akts, kas var novest pie cenzūras. 
[..] Apstāklis, ka literārā darbā kā prototipi izmantotas reālas 
personas, kuras ir identificējamas, pats par sevi nevar būt par 
pamatu jaunrades brīvības ierobežošanai. [..] Tas, vai pastāv 
leģitīms mērķis jaunrades brīvības ierobežošanai, ir jāizvērtē 
katrā konkrētā gadījumā, ievērojot samērīguma principu. [..] 
Satversmes 96.pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību ir pretstatītas Satversmes 100. un 113.pantā 
personai garantētajām vārda un mākslinieciskās jaunrades 
brīvībām. (SKC-482/2012, tēze, arī 9.3. un 10.4.punkts)

MĀJOKĻA NEAIZSKARAMĪBA
Nav šaubu, ka mājokļa neaizskaramības apdraudējums 

neatkarīgi no tā, kādā veidā tas izpaudies (piemēram, nelikumīgi 
iekļūstot dzīvojamā telpā pret tajā dzīvojošās personas gribu, 
patvarīgi izliekot personu no dzīvojamās telpas u.tml.), un tā, 
ir vai nav iestājušās nelabvēlīgas sekas, atzīstams par personas 
pamattiesību aizskārumu. (SKC-32/2014, 10.2.1.punkts)

Apstāklī, ka tiesa uzlikusi par pienākumu atbildētājam nojaukt 
patvaļīgi uzceltās būves, nav saskatāms Satversmes 96.panta 
(ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences 
neaizskaramību) pārkāpums. Atbildētājam nav tiesiska pamata 
mitināties patvaļīgi uzbūvētā ēkā, kas atrodas uz citām personām 
piederošās zemes, un šajā gadījumā ir aizsargājamas zemes 
īpašnieku tiesības. (SKC-91/2018, 6.9.punkts)

Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās 
pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.

Reliģijas brīvības princips, kā arī baznīcas atdalītības no valsts 
princips ietverts Satversmes 99.pantā. [..] Valsts neiejaucas 
draudžu reliģiskajā darbībā, ja netiek pārkāpta Satversme 
vai likumi. Tiesa nedrīkst nerespektēt un ar tiesas nolēmumu 
revidēt reliģiskās organizācijas gribu izslēgt no draudzes tās 
locekļus, kas nepakļāvās viņu nosūtīšanai uz garīgu pamācību, 
tādējādi iejaucoties draudzes kopsapulces ekskluzīvajā 
kompetencē noteikt, kādi reliģiskie rituāli, tostarp pamācība, 
jāpilda draudzes locekļiem, kā arī noteikt to neizpildes sekas. 
(SKC-200/2017, 6.2., 6.4.punkts)
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Tulkojot Satversmes 99.pantu un Reliģisko organizāciju likuma 
normas sistēmiski un pēc to jēgas, nepārprotami ir secināms, ka 
jautājums par mācītāja atjaunošanu amatā nav izskatāms tiesā. 
Tas, ka baznīcas Satversmē nav paredzētas tiesības Bīskapu 
kolēģijas lēmumu par amata atņemšanu mācītājam pārsūdzēt 
tiesā, atbilst Satversmes 99.pantā un Reliģisko organizāciju 
likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktajam, ka Latvijas Republikā 
baznīca ir atdalīta no valsts. Turklāt jāņem vērā, ka mācītāja 
iecelšana amatā vai atbrīvošana no tā pamatojas uz uzticības 
vai neuzticības balsojumu un baznīcas attiecīgo institūciju 
pārliecību, ka konkrētā persona atbilst vai neatbilst baznīcas 
noteiktajām īpašībām, lai varētu sludināt Dieva ticības mācību, 
kā to pareizi secinājusi apelācijas instances tiesa. Reliģisko 
organizāciju garīgā personāla amats ir īpašā procesuālā kārtībā 
atbilstoši Baznīcas kanoniem iegūstams amats, kuru var izpildīt 
personas ar īpašām kvalifikāciju un personību raksturojušām 
kvalitātēm, kas nav pārbaudāmas tiesā. (SKC-531/2009) 

Liegums veikt šādu darbu, ko var ieņemt šaurs personu loks, 
nav atzīstams par pamattiesību aizskārumu. (SKC-94/2008)

Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver 
tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, 
paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.

TIESĪBAS UZ VĀRDA BRĪVĪBU
Vārda brīvība ir arī viens no demokrātiskas iekārtas 

pamatelementiem.
Vārda brīvība tiek uzskatīta par vienu no lielākajām 

demokrātiskas valsts vērtībām, kuru izmantot ir tiesīgs ikviens 
tās sabiedrības loceklis. 

Sniedzot paziņojumu preses konferencē, atbildot uz žurnālistu 
uzdotajiem jautājumiem, persona īsteno konstitucionālās 
tiesības uz vārda brīvību. 

Ir iespējamas situācijas, kad tiesību uz vārda brīvības 
izmantošana var nonākt konfliktā ar vairākām cilvēktiesībām, 
piemēram, privātās dzīves neaizskaramību, goda un cieņas 
aizskaršanu, robežoties ar naida kurināšanu vai aicinājumu uz 
vardarbību. (SKC-72/2018, 10.punkts)

Vārda brīvība nav absolūta, un, ņemot vērā vārda brīvības 
ietekmīgo lomu sabiedrībā, tās īstenošana tiek saistīta ar 
zināmiem pienākumiem un atbildību. (SKC-40/2019, 8.punkts)

99.pants 
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Nenoliedzami, ka jebkurā demokrātiskā valstī presei tiek 
garantēta vārda brīvība (sk. Satversmes 100.pantu, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 10.panta pirmo daļu), taču šī brīvības 
īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību. Proti, tā var tikt 
pakļauta tādām formalitātēm, nosacījumiem, ierobežojumiem 
vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā 
sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošības, teritoriālās vienotības 
vai sabiedriskās drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai 
noziegumus, aizsargātu veselību vai morāli, aizsargātu citu 
cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas 
izpaušanu vai lai saglabātu tiesas autoritāti un objektivitāti. 
(SKC-23/2018, 9.2.punkts; SKC-40/2014)

Nacionālajās tiesību normās paredzētie ierobežojumi vārda 
brīvībai ietverti Civillikuma 2352.1 panta trešajā daļā (ja kāds 
prettiesiski aizskar personas godu un cieņu mutvārdiem, rakstveidā 
vai ar darbiem, tad viņam jādod atlīdzība (mantiska kompensācija); 
atlīdzības apmēru nosaka tiesa) un likuma „Par presi un citiem 
masu informācijas līdzekļiem” 7.panta piektajā daļā (aizliegts 
publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu 
godu un cieņu un ceļ tām neslavu). (SKC-77/2020, 8.2.punkts;  
SKC-40/2019, 8.1.punkts; SKC-261/2002)

Tiesības izteikt asu un nepatīkamu viedokli ir viena no 
personas pamattiesībām, kas paredzēta Satversmes 100.pantā, 
bet viedokļa izteikšana laikrakstā un televīzijas raidījumā 
pati par sevi nav saistāma ar viedokļa izteikšanu rupjā formā.  
(SKC-198/2010, 10.punkts)

MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES BRĪVĪBA
Autora personisko tiesību (tiesības uz autorību, tiesības 

uz vārdu, darba neaizskaramības tiesības, tiesības uz darba 
atsaukšanu, tiesības izlemt par darba izziņošanu un tiesības 
uz pretdarbību) nozīmība uzsvērta ne tikai speciālajās tiesību 
normās, kas autoram sniedz ļoti plašu aizsardzību (Autortiesību 
likums un citi normatīvie akti), bet šīs tiesības ir ietvertas arī 
Satversmes 113.pantā. Līdz ar to Satversmes 100.pantā ietvertās 
tiesības ir saistāmas ar Satversmes 113.pantu, kas noteic, ka 
valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades 
brīvību, kā arī valsts aizsargā autortiesības un patenttiesības, 
jo tiesībām uz jaunrades brīvību ir cieša saistība ar personas 
tiesībām uz izteiksmes brīvību. Tādējādi arī mākslinieciskās 
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izteiksmes brīvība ir viena no personas pamattiesībām. [..] 
Satversmes 96.pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību ir pretstatītas Satversmes 100. un 113.pantā 
personai garantētajām vārda un mākslinieciskās jaunrades 
brīvībām. Izšķirot, kurai no tām nodrošināt lielāku aizsardzību, 
personas attēlojums strīdus tenkā jāvērtē kontekstā ar pārējiem 
lietas apstākļiem. (SKC-482/2012, 9.1., 10.4.punkts)

TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU 
Pēc satura Satversmes 100.pants ir tuvs Apvienoto Nāciju 

Organizācijas 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par 
pilsoniskajām un politiskajam tiesībām (Pakta) 19.pantam un 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.pantam. Vienīgā atšķirība 
starp Satversmes 100.pantu, no vienas puses, un Pakta 19.pantu 
un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.pantu, no otras puses, 
ir tā, ka Satversme vārda brīvības ierobežojumus noteikusi 
vispārīgi, savukārt Pakts un Eiropas Cilvēktiesību konvencija 
dod konkrētus kritērijus. Tāpēc attiecībā uz pieļaujamiem 
plašākajiem vārda brīvības ierobežojumiem Satversmes normas 
jāinterpretē Pakta 19.panta un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
10.panta izpratnē. [..] Demokrātiskas valsts pārvaldes 
funkcionēšanas neatņemama pazīme ir tās pārskatāmība un 
informācijas par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu pieejamība. 
Pārvaldes iestādēm savā ikdienas darbā jāievēro un jāpiemēro 
cilvēktiesību normas, kas noteiktas Satversmē un citos 
normatīvos aktos. Ikvienam cilvēkam saskaņā ar Satversmi ir 
tiesības būt informētam par valsts pārvaldes sistēmas institūciju 
darbību, lai pārliecinātos, ka tās efektīvi, godīgi un taisnīgi 
saskaņā ar likumiem pilda tām sabiedrības uzticētās funkcijas.

Informācijas pieejamības tiesības var tikt ierobežotas 
tikai ar likumu un tikai īpaši paredzētos gadījumos. Tās 
nedrīkst ierobežot ar līguma slēdzējpušu vienošanos. Proti, 
personas tiesības iegūt informāciju ir neierobežotas, ciktāl 
likums nenosaka pretējo. Tādējādi ikviens ierobežojums iegūt 
informāciju iztulkojams iespējami šauri (sk. Satversmes tiesas 
1999.gada 6.jūlija spriedumu lietā Nr.04-02(99)). 

Ņemot vērā, ka Tiesībsarga birojs tiek finansēts no 
valsts budžeta (sk. Tiesībsarga likuma 19.panta pirmo daļu), 
Senāts uzskata, ka Tiesībsarga birojam (attiecībā par pieeju 
informācijai par budžeta līdzekļu izlietojumu) būtu izvirzāmas 
tādas pašas prasības kā pret valsts pārvaldes iestādēm. Citiem 
vārdiem, iekšējās kārtības noteikumi un darba līgums nedrīkst 
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ierobežot indivīda, tostarp darbinieka, tiesības iegūt un izmantot 
informāciju, ciktāl likums nenosaka pretējo (sk. Satversmes  
116.pantu). (SKC-578/2011, 10.1., 10.3.punkts)

Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās 
partijās un citās sabiedriskās organizācijās.

Satversmes 102.pantā nostiprinātās pamattiesības nav 
absolūtas, un biedrošanās brīvības ierobežojumi noteikti 
normatīvajos aktos, kas regulē biedrību darbību. Viens no 
biedrošanās brīvības ierobežojumiem ir biedra izslēgšana no 
biedrības.

Publiskās varas iejaukšanās indivīdu grupas pamattiesībās 
uz biedrošanās brīvības izpausmi un šīs brīvības pilnvērtīgu 
īstenošanu bez šaubām ir ierobežota. Respektīvi, valstij jāatturas 
no iejaukšanās biedrības biedru savstarpējās attiecībās, 
biedrības iekšējās lietās (ciktāl tās nav pretrunā ar likumu) 
u.tml. Taču šāds ierobežojums neattiecas uz gadījumu, kad 
persona, ceļot tiesā prasību, apstrīd izslēgšanas no biedrības 
pamatotību.[..]

Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 31.panta otrajai 
daļai neatkarīgi no statūtu noteikumiem biedru var izslēgt no 
biedrības, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā 
gadījumā uzskatāms statūtu rupjš pārkāpums vai būtiska 
kaitējuma nodarīšana biedrībai. No minētās normas gramatiskā 
formulējuma nepārprotami izriet, ka biedra izslēgšanai jābūt 
objektīvi pamatotai ar pietiekami nopietniem iemesliem, 
lai tādējādi tiktu nodrošināta indivīda tiesību aizsardzība 
pret neattaisnojamiem, patvaļīgiem vai nesamērīgiem 
ierobežojumiem (aizskārumiem).

Savukārt, ja no biedrības izslēgtais biedrs izmantojis Biedrību 
un nodibinājumu likuma 40.panta pirmajā daļā paredzētās 
tiesības, tad viņa sodīšanas [..] pamatojums un attiecīgā 
lēmuma pieņemšanas procedūras atbilstība likuma vai statūtu 
noteikumiem ir pakļauta tiesas kontrolei, strīda apstākļus 
izvērtējot kā no materiāltiesiskā, tā arī no procesuāltiesiskā 
aspekta. (SKC-44/2019, 7., 7.1.punkts)
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Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā 
vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar 
iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. 
Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā.

Vēršoties valsts vai pašvaldības iestādē, persona parasti 
izplata ziņas vai viedokļus, taču šāds izplatīšanas fakts pats par 
sevi nevar radīt tai nelabvēlīgas sekas, tostarp nevar iestāties 
Civillikuma 2352.1 pantā noteiktā civiltiesiskā atbildība, ja 
šī persona ir godprātīgi izmantojusi savas tiesības atbilstoši 
Satversmes 104.pantam un attiecīgajām speciālajām tiesību 
normām, kas konkretizē personas tiesības vērsties minētajās 
iestādēs. Savukārt tiesību acīmredzami netaisnprātīga 
izlietošana nebauda tiesisko aizsardzību. (SKC-41/2020, 
10.5.punkts)

Satversmes 104.pantā [..] paredzētās tiesības vērsties 
ar iesniegumiem valsts iestādēs un saņemt atbildes nav 
apšaubāmas, taču neviena norma nepiešķir personām tiesības, 
vēršoties valsts iestādēs, nepamatoti un prettiesiski aizskart 
kādas personas godu un cieņu, kuras aizsardzība garantēta 
Satversmes 95.pantā. (SKC-184/2017, 8.2.4.punkts)

Personas tiesības vērsties valsts un pašvaldības iestādēs 
ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības nostiprinātas 
Satversmes 104.pantā un noregulētas Iesniegumu likumā. 
[..] Iestādei pārkāpjot normā skaidri noteikto termiņu, tiek 
aizskartas personas pamattiesības, tādēļ šāda iestādes faktiskā 
rīcība atzīstama par prettiesisku. (SKC-786/2019, 9.2.1.punkts)

Iestādes rīcība, pārsūtot iesniegumu pēc piekritības, nav 
pakļauta tiesas kontrolei nedz civilprocesa, nedz administratīvā 
procesa kārtībā, jo [..] tiesiskās intereses netiek aizskartas, 
ja atbildi uz iesniegumu sniedz likumā norādītā kompetentā 
iestāde. (SKC-1318/2016, 5.3.punkts)

Likums nav limitējis sūdzību skaitu, ikvienam ir tiesības 
griezties ar iesniegumiem valsts un pašvaldību iestādēs, jo 
tā ir viena no Satversmē noteiktajām cilvēka pamattiesībām.  
(SKC-388/2008, 7.punkts)
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105.pants 

Vēršoties ar iesniegumu darba devēju uzraugošā iestādē, 
persona vēlas, lai tiktu noskaidroti un pārbaudīti tie apstākļi, 
par kuru pareizību iesnieguma iesniedzējai ir šaubas. Tādējādi 
prasītāja ir izmantojusi tās savas tiesības, kas noteiktas.  
(SKC-442/2009)

Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst 
izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma 
tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. 
Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības 
vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos 
uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.

IKVIENA TIESĪBAS UZ ĪPAŠUMU
Izslēgtā dalībnieka tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par 

viņam piederējušām kapitāla daļām ietilpst tiesību uz īpašumu 
tvērumā, kuras pēc Eiropas cilvēktiesību standartiem valstij 
ir pienākums aizsargāt. Komerclikuma 195.panta trešajā daļā 
ietvertā norma tulkojama kopsakarā ar Satversmes 105.pantā 
garantētajām tiesībām uz īpašumu. (SKC-93/2021, 8.1.punkts)

Dalībnieka izslēgšana no sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
Komerclikuma 195.panta kārtībā būtībā nozīmē Satversmes 
105.pantā noteikto tiesību uz īpašumu ierobežojumu. Tādēļ 
šis tiesību institūts izmantojams tikai izņēmuma gadījumos 
un tikai likumā paredzētajos apstākļos, turklāt tiesai īpaši 
rūpīgi jāpārbauda prasības pamats un tā atbilstība likuma 
noteikumiem. (SKC-80/2019, 11.2.punkts) 

Gadījumos, kad enerģijas lietotājs pārkāpis dabasgāzes piegādes 
līgumu un viņam bijusi iespēja lietot dabasgāzi bez uzskaites, 
lietotāja pienākums samaksāt par patērēto dabas gāzi, kā arī 
kompensāciju noteikts likumā. Ievērojot Satversmes tiesas sniegto 
tiesību normas interpretāciju, atceļot Satversmei neatbilstošo 
regulējumu, patērētās dabasgāzes daudzuma noteikšanā ir tieši 
piemērojams Satversmes 105.pants un patērētās dabasgāzes 
daudzuma aprēķināšanas metodēm jābūt tādām, kas atbilstoši 
taisnīguma principam nodrošina energoapgādes tiesisko attiecību 
dalībnieku ekonomisko ekvivalenci un to, ka patērētās dabasgāzes 
daudzums tiek noteikts iespējami tuvu tam, kas patērēts faktiski. 
(SKC-133/2022, 9.1.punkts)
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Nav iespējama situācija, kad ar tiesas spriedumu nodibināta 
saistība noilgst vēl pirms tās rašanās. Pretējā gadījumā 
prasītāja tiktu nostādīta nevienlīdzīgā stāvoklī ar citiem 
kreditoriem, kuri savus kreditora prasījumus pieteikuši 
Maksātnespējas likuma 73.pantā paredzētajā termiņā, kas 
savukārt neatbilst Maksātnespējas likuma 6.panta pirmās daļas 
2.punktā nostiprinātajam kreditoru vienlīdzības principam, ka 
kreditoriem tiek dotas vienādas iespējas piedalīties procesā un 
saņemt savu prasījumu apmierinājumu saskaņā ar saistībām, 
kuras tie nodibinājuši ar parādnieku pirms procesa uzsākšanas, 
un Satversmes 91.pantā noteiktajam vienlīdzības principam, 
bez tam prasītājai tiek liegts īstenot Satversmes 105.pantā 
garantētās tiesības uz īpašumu.

Maksātnespējas likums nesatur regulējumu attiecībā uz 
kārtību un termiņiem, kādā piesakāmi kreditoru prasījumi, kuri 
par tādiem kļuvuši darījumu apstrīdēšanas rezultātā. Tiesai, 
izskatot lietu par šādu kreditora tiesību, kas atjaunojušās 
darījuma apstrīdēšanas rezultātā, atzīšanu, jāņem vērā 
Civilprocesa likuma 5.panta piektā daļa, atbilstoši kurai tiesa 
piemēro likumu, kas regulē līdzīgas tiesiskās attiecības, ja nav 
likuma, kas regulē strīdīgo attiecību, bet, ja tāda likuma nav, 
vadās pēc tiesību vispārējiem principiem un jēgas.

Kreditoru prasījumu atzīšana pēc Maksātnespējas likumā 
noteiktā termiņa iestāšanās ir iespējama gadījumā, ja prasījums 
radies pēc kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa beigām, un 
prasījums netika iesniegts nevis tā iemesla dēļ, ka kreditors nav 
vēlējies vai nav spējis izmantot savas kreditora tiesības, bet gan 
tādēļ, ka pirms termiņa iestāšanās kreditoram nebija pamata 
iesniegt kreditora prasījumu. (SKC-39/2020, 6.2.punkts)

Kreditora prasījuma samazināšana pretēji viņa gribai nav 
izmantojama atrauti no Maksātnespējas likuma un tiesiskās 
aizsardzības procesa mērķiem un principiem, it īpaši tiesību 
saglabāšanas principa un saistību izpildes principa kontekstā. 
Savukārt Maksātnespējas likuma mērķi un principi nedrīkst tikt 
iztulkoti un izmantoti pretēji Satversmes 105.pantā noteiktajām 
pamattiesībām uz īpašumu. Tiesai, konstatējot prasījuma tiesību 
būtisku samazināšanu un mēģinājumu dzēst šo prasījumu 
nodrošinošo hipotēku, bija jāpievēršas piemērojamo tiesību 
normu sistēmiskajai un teleoloģiskajai iztulkošanai Satversmes 
105.panta un Maksātnespējas likuma mērķu un principu 
kontekstā. ( SPC-27/2014)
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Tiesības uz īpašumu ietver ne tikai tiesības to lietot, bet arī 
tiesības gūt labumu no sev piederošās lietas, tostarp šo lietu 
iznomājot, kas ne vien nodrošina attiecīgā īpašuma uzturēšanu, 
bet arī dod peļņu. (SKC-91/2018, 6.10.punkts)

Satversmes 105.pants, kas nostiprina personas tiesības 
uz īpašumu, pirmām kārtām ir attiecināms uz personu, kura 
īpašuma tiesības tika prettiesiski aizskartas. (SKC-47/2005)

Atbilstoši Civillikuma 1480.pantam darījuma iekšējos 
trūkumus koroborācija nenovērš, un akts, kas nav spēkā pēc sava 
satura, neiegūst ar to nekādu spēku, [..] vienlaicīgi ierobežojot 
arī [..] Satversmes 105.pantā reglamentētās tiesības uz īpašumu, 
kas liecina, ka tiesa, izskatot lietu, nav ievērojusi tiesību mērķa 
un uzdevuma principu – taisnības principu. (SKC-32/2002)

TIESĪBU UZ ĪPAŠUMU IEROBEŽOŠANA
Ar prasības apmierināšanu priekšroka dota prasītājas 

valdījumam, ņemot par pamatu vecāka valdījuma prioritāti no 
pirkuma noslēgšanas dienas, kad zemesgrāmatā ieraksti par 
apgrūtinājumu nepastāvēja. Tas atbilst tiesas piemērotajām 
Civillikuma tiesību normām, kā arī konstitucionālo tiesību 
sastāvdaļai, kas nostiprinātas Satversmes 105.pantā, nosakot, ka 
ikvienam ir tiesības uz īpašumu un šīs tiesības var ierobežot vienīgi 
saskaņā ar likumu, ko tiesa nav konstatējusi. (SKC-625/2005)

Likumā paredzētās pirmpirkuma (priekšrocības) tiesības 
nav pretrunā ar Satversmes 105.pantu, kā arī nav pretrunā ar 
Civillikuma 927. un 928.pantu. (SKC-561/2004)

Speciālais likums „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem 
īpašniekiem”, nosakot termiņu tiesību realizēšanai, nav pretrunā 
Satversmes 105.pantam, jo vispārīgās intereses noteica 
noregulēt jautājumus par īpašuma tiesībām uz namīpašumiem 
noteiktā laika posmā. Likumā noteiktajā laika posmā mantinieka 
tiesību nerealizēšana un īpašumu tiesību atzīšana zemākas 
šķiras mantiniekam, kurš ievērojis likumā noteikto termiņu, nav 
uzskatāma par tiesību ierobežošanu uz īpašumu. (SKC-5/2003)

Atjaunojot neatkarīgās Latvijas tiesību sistēmu, likumdevējam, 
ievērojot tiesiskas valsts principus, bija pienākums veikt 
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pasākumus, lai iespēju robežās izlīdzinātu arī iepriekšējā režīma 
nodarītos zaudējumus un atjaunotu taisnīgumu. Likumdevējs 
šādus pienākumus arī veica, izdodot virkni likumu par īpašumu 
atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, taču 
katrā no šiem likumiem tika izstrādāta kārtība un termiņi, kas bija 
jāievēro personām, kuras vēlējās īpašuma tiesību atjaunošanu vai 
kompensācijas saņemšanu. Tiesības pieprasīt īpašuma tiesību 
atjaunošanu uz atsavinātiem vai nacionalizētiem īpašumiem 
bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem radās no brīža, 
kad tika pieņemtas un stājās spēkā speciālās tiesību normas, 
šajā gadījumā likumi „Par zemes reformu Latvijas Republikas 
lauku apvidos” un „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.  
(SKC-249/2010, 8.2.punkts)

AIZLIEGUMS ĪPAŠUMU IZMANTOT 
PRETĒJI SABIEDRĪBAS INTERESĒM

Kaut arī Civillikumā ir saglabājušās tiesību normas par 
īpašuma izlietošanu, radot zaudējumus citai personai, šādu 
īpašnieka rīcību ierobežo Satversmes 105.pants, kas nosaka, 
ka īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm, 
kā arī Civillikuma 1.pantā ietvertais labas ticības princips.  
(SKC-67/2009)

ĪPAŠUMA TIESĪBU IEROBEŽOJUMI 
Tiesas kompetence ierobežot īpašnieka tiesības uz nekustamu 

īpašumu, nodibinot servitūtu, noteikta konkrētās Civillikuma 
normās, kas atbilst Satversmes 105.pantam. (SKC-1541/2019, 
6.4.punkts)

Īpašuma tiesību aprobežojums nav prettiesisks, bet gan 
noteikts saskaņā ar Aizsargjoslu likuma noteikumiem un nav 
pretrunā Satversmes 105.pantam. (SKC-1057/2009)

ĪPAŠUMA PIESPIEDU ATSAVINĀŠANA 
SABIEDRĪBAS VAJADZĪBĀM

Sabiedrības vajadzībām atsavinot nekustamo 
īpašumu, vienmēr ir risināmas attiecības starp privātpersonu 
un valsti jeb individuālām un kolektīvām interesēm.

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 
atsavināšanas likums, kas spēkā stājās 2011.gada 1.janvārī, 
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pieņemts, jau ievērojot Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas atziņas par to, ka šādam īpašuma atsavināšanas procesam 
jābūt skaidram, caurskatāmam, efektīvam un taisnīgam, kas arī 
atspoguļojas minētā likuma 1.pantā formulētajā likuma mērķī.

Uzsverot, ka nekustamā īpašuma atsavināšana piespiedu 
kārtā pieļaujama izņēmuma gadījumos vienīgi pret taisnīgu 
atlīdzību un tikai uz atsevišķa likuma pamata, Sabiedrības 
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 
likumā nostiprinātas Satversmes 105.panta vērtības. Procedūras, 
kas paredzētas viedokļu saskaņošanai, un taisnīgas atlīdzības 
noteikšanas metodikas regulējums nodrošina likuma mērķa 
sasniegšanu. [..] Iejaukšanās netraucētā tiesību uz īpašumu 
īstenošanā ir atbilstoša, ja tiek ievērots samērīguma princips. Tas, 
vai privātpersonas tiesību ierobežojums ir bijis samērīgs, ir fakta 
jautājums katrā konkrētā gadījumā. (SKC-8/2020, 6., 8.punkts)

Jebkuras lietas izspriešanā, bet jo īpaši atlīdzības noteikšanas 
gadījumā, kad valsts atsavina personas privātīpašumu piespiedu 
kārtā, taisnīgums ir vadošais princips un taisnīga noregulējuma 
panākšana – galvenais mērķis. Ar atlīdzību, kuru piedāvā 
institūcija vai nosaka tiesa likuma „Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” paredzētajā 
kārtībā, saprotama taisnīga atlīdzība. Tas izriet gan no minētā 
likuma 5.panta, kurā likumdevējs expressis verbis noteicis 
institūcijai pienākumu piesolīt īpašniekam taisnīgu atlīdzību, gan 
arī no visa likuma kopumā, gan no Satversmes 105.panta, kura 
ceturtais teikums noteic, ka īpašuma piespiedu atsavināšana 
sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos 
uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību. Taisnīgas 
atlīdzības noteikšana tiesas procesā ir tiesas kompetencē, 
ievērojot visus būtiskos apstākļus. (SKC-102/2016, 9.1.punkts)

Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos 
un darbavietu atbilstoši savām spējām un 
kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par 
piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana 
katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana 
saskaņā ar tiesas nolēmumu.

Nav apstrīdams, ka praksē invalīdiem ir sarežģīti īstenot 
Satversmes 106.pantā nostiprinātās tiesības uz darbu, tādēļ 
invalīdi ir personu kategorija, kuras tiesības ir īpaši jāaizsargā, 
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kam arī kalpo Darba likuma 109.panta otrā daļa, paredzot 
atkāpes no vispārējās kārtības. Darba likuma 109.panta 
otrās daļas mērķis ir aizsargāt invalīdu tiesības un likumīgās 
intereses, kā arī veicināt darba tiesisko attiecību saglabāšanu. 
(SKC-2316/2015, 7.punkts)

Vienlīdzīga attieksme un diskriminācijas aizliegums ir 
principi, kuri visvairāk tiek uzsvērti darba tiesībās un kuru 
neievērošana visbiežāk tiek saistīta ar Satversmes 106.panta 
pirmā teikuma (ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos 
un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai) 
pārkāpumu. (SKC-42/2013, 17.3.punkts)

Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam 
darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka 
par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz 
iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu 
atvaļinājumu.

Maksātnespējas administratora tiesības uz atpūtu 
(Maksātnespējas likuma 28.pants), nosakot viņam tiesības 
pilnvarot citu administratoru, ir saistāmas ar Satversmes 107.
pantu. Tieši pamatojoties uz Satversmes 107.pantu, tās ir 
piemērojams arī tiem maksātnespējas procesiem, kuri ir uzsākti 
pirms minētās normas spēkā stāšanās. [..] Tiesību regulējuma 
neesamība normatīvajā aktā nevar tikt tulkota pretēji Satversmē 
paredzētajām personas pamattiesībām. (SKC-1770/2017, 
6.punkts)

Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī 
tiesības streikot. Valsts aizsargā arodbiedrību 
brīvību.

Likums, kas ierobežo koplīguma noteikumu spēkā esamību 
pašvaldību iestādēs, pats par sevi nepārkāpj personu tiesības uz 
koplīguma slēgšanu. (SKC-371/2012, 8.punkts)

106.pants 
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Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu 
vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā 
noteiktajos gadījumos.

Piemērojot teleoloģisko tulkošanas metodi, lai sasniegtu 
lietderīgu un taisnīgu mērķi, likuma „Par obligāto sociālo 
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un 
arodslimībām” 17.panta pirmā daļā noteiktās tiesības saņemt 
apdrošināšanas atlīdzību piemērojamas personām, uz kurām 
kaitīgie darba vides fizikālie, ķīmiskie, higiēniskie, bioloģiskie 
un psiholoģiskie faktori iedarbojušies kā pirms, tā arī pēc 1997.
gada 1.janvāra, kuru rezultātā pēc darba attiecību pārtraukšanas 
konstatēta arodslimība ar darbspēju daļēju vai pilnīgu 
zaudējumu, ja darba attiecību laikā darba ņēmējs bija sociāli 
apdrošināta persona, kas atbilst likuma mērķim un taisnīguma 
principam, kā arī Satversmes 109.pantam. (SKC-574/2002)

Darba samaksai un komandējuma dienas naudai tiek  
piemērots atšķirīgs nodokļu režīms. [..] Valsts sociālās 
apdrošināšanas sistēma ir izveidota, lai nodrošinātu  
Satversmes 109.pantā aizsargātās personu tiesības uz sociālo 
nodrošinājumu. Tā sniedz personai aizsardzību noteiktu 
sociālo risku iestāšanās gadījumā un ir balstīta uz sociālās 
apdrošināšanas iemaksām, kas tiek veiktas, kamēr persona ir 
nodarbināta. Ievērojot minēto, no darba samaksas (algotā darbā 
aprēķinātajiem ienākumiem, no kuriem jāietur iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis) apmēra ir atkarīgs sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu objekts un darbinieka sociālais nodrošinājums. 
(SKC-83/2022, 10.punkts; SKC-52/2022, 9.3., 9.4.punkts)

Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp 
vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. 
Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, 
kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no 
varmācības. 

(15.12.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.01.2006.)

Satversmes 110.pantā paredzētais valsts pienākums aizsargāt 
bērna tiesības ir precizēts Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kura 
6.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar 
bērnu, viņa tiesības un intereses ir prioritāras. Šā paša panta otrā 

109.pants 
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daļa papildina, ka visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi 
no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās 
organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas, kas 
nodarbojas ar bērna aprūpi, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības 
iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna intereses.

No minētā izriet šāds princips: tiesiskajās attiecībās, kas 
skar bērnu, un visās darbībās attiecībā uz bērnu, prioritāras ir 
bērna intereses un tiesības. Tas nozīmē, ka arī tiesai un citām 
institūcijām savi lēmumi jāpieņem, pamatojoties uz to, kas ir 
bērna interesēs. (SKC-1626/2012, 21.punkts)

Nolēmuma, kas attiecas uz bērnu, mērķis ir bērna tiesību un 
interešu aizsardzība. Lai šādu bērna aizsardzību īstenotu, vērā 
ņemams ne vien bērna pausts viedoklis, bet vērtējami arī bērna 
tiesību un interešu apdraudējuma riski. Līdz ar to noskaidrotais 
bērna viedoklis pats par sevi nerada pamatu prasības 
apmierināšanai daļā par bērna aizgādības tiesību noteikšanu, bet 
gan tas ir vērtējams kopsakarībā ar citām lietā iegūtām ziņām par 
bērna tiesību un interešu ievērošanu vai pārkāpumiem no bērna 
vecāku puses. (SKC-514/2019, 4.6. un 7.2.punkts)

Lieta izskatīta jau pēc divām dienām kopš pieteikuma 
iesniegšanas par laulības šķiršanu, un tiesa nospriedusi 
spriedumu izpildīt nekavējoties. Šāds tiesas nolēmums par 
sprieduma izpildīšanu nekavējoši ir nelikumīgs. Civillikuma 
69.pantā ir noteikts, ka laulība ir šķirta no dienas, kad tiesas 
spriedums par laulības šķiršanu stājies likumīgā spēkā. Tiesa 
nevar ar spriedumu grozīt materiālo tiesību normu. Ar to tiesa ir 
pārsniegusi savas kompetences robežas. Šāds tiesas spriedums 
par tā nekavējošu izpildi neatbilst arī Civilprocesa likuma 205.
panta prasībām. Visi minētie materiālo un procesuālo tiesību 
normu pārkāpumi noveduši pie būtiska Satversmes 110.panta 
pārkāpuma. Šajā Satversmes 110.pantā paredzēts, ka laulību 
un ģimeni aizsargā valsts, bet konkrētajā lietā tiesa rīkojusies 
pretēji šī Satversmes likuma burtam un garam. (SPC-23/2001)

Paredzot tiesības apstrīdēt citas personas brīvprātīgi 
atzītu paternitāti, tiek nodrošināta iespēja ne vien bērna 
bioloģiskajam tēvam aizsargāt savas tiesības uz ģimenes un 
privāto dzīvi, bet arī nodrošināt bērna interešu ievērošanu, kas 
ir valsts pienākums atbilstoši Satversmes 110.panta, Apvieno 
Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērna tiesībām 3.panta, 
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kā arī Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta noteikumiem.  
(SKC-[A]/2012, 8.2.2.punkts; SPC-22/2008)

Ģimenes dzīves aizsardzība ir garantēta Satversmes 110.pantā. 
Konkrētajā gadījumā, kad [..], atsaucoties uz likuma normu, ir 
liegtas tiesības legāli dzīvot Latvijā kopā ar ģimeni, atzīstams, ka 
notikusi valsts iejaukšanās viņa ģimenes dzīvē. Tādējādi valstij 
Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
personā bija jāpierāda, ka likuma „Par ārvalstnieku ieceļošanu 
un uzturēšanos Latvijas Republikā” 35.panta 12.punktā 
ietvertais ierobežojums atbilst priekšnoteikumiem, kas atļauj 
cilvēktiesības ierobežot.

Ievērojot to, ka apelācijas instances tiesa, atzīstot apstrīdēto 
amatpersonu rīcību par likumīgu, nav analizējusi piemērotās 
tiesību normas atbilstību Satversmei un līdz ar to attiecībā uz 
konkrēto individuālo gadījumu, kad sūdzības iesniedzējam kā 
ārvalstniekam, kurš kopā ar ģimeni Latvijā dzīvo ilgstošu laika 
posmu, likuma „Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu 
un uzturēšanos Latvijas Republikā” 25.panta pirmajā daļā 
paredzētas tiesības saņemt termiņuzturēšanās atļauju, nav 
izpildījusi savu konstitucionālās kontroles uzdevumu, spriedumu 
nevar atzīt par likumīgu un pamatotu. (SKC-406/2003)

Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē 
ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.

Veselība ir cilvēka pamattiesība, un [..] 1998.gada janvārī 
bija spēkā 1991.gada 10.decembrī pieņemtais konstitucionālais 
likums ,,Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”, kura 37.panta 
pirmā daļa noteica, ka ikvienam ir tiesības uz medicīnisko 
aprūpi. Ar 1998.gada 15.oktobra likumu cilvēka pamattiesības 
kā tiesību norma iekļauta Satversmē, kuras 111.pants paredz, 
ka valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam 
medicīniskās palīdzības minimumu. Cilvēka pamattiesības 
nevar tikt ierobežotas, bet gan atbilstoši Satversmes 89.pantam 
valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar 
Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem 
starptautiskajiem līgumiem. (SKC-13/2008; SKC-452/2006)

110.pants 
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Veselība ir cilvēka pamattiesība. 1991.gada 10.decembra 
konstitucionālā likuma „Cilvēka un pilsoņa tiesības un 
pienākumi” 37.panta pirmā daļa (Satversmes 111.pants) nosaka, 
ka ikvienam ir tiesības uz medicīnisko aprūpi. Valsts aizsargā 
cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības 
minimumu. Norādītās pamattiesības nevar tikt ierobežotas. 
(SKC-452/2006, tēzes) 

Tulkojot Satversmes 111.pantā ietvertās normas kontekstā ar 
starptautisko tiesību dokumentiem un to piemērošanas praksi, 
no Satversmes 111.panta noteiktā, proti, ka „valsts aizsargā 
cilvēku veselību”, izriet ne vien valsts pienākums noteiktos 
gadījumos garantēt tiesības uz veselības aizsardzību, bet arī 
atturēties no tādām darbībām, kas ierobežo katrai personai 
pašai rūpēties par savas veselības aizsardzību. (SKC-13/2008)

Pamattiesības, kas ietvertas Satversmes 111.pantā, ir 
jāpiemēro tieši un nepastarpināti, ievērojot normatīvo aktu 
juridiskā spēka hierarhiju, kas ir sekojoša: Satversme, likums, 
Ministru kabineta noteikumi. Pamattiesības pārkāpums 
ir pamats prasībai par zaudējumu atlīdzību, ja šīs tiesības 
pārkāpums radījis zaudējumus cietušajam. [..] Tam apstāklim, 
ka prasības pieteikumā nav atsauce uz iepriekš norādīto 
konstitucionālo likumu un Satversmes 89., 111.pantu, nav 
izšķiroša nozīme, jo likumu neaizrādīšana un pat nepareiza 
aizrādīšana neatņem prasītājam iespēju panākt taisnīgu 
tiesas aizsardzību, vēl vairāk tādēļ, ka jura novit curia – tiesai 
pašai jāzina likumi un jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, 
bet gan arī pēc likuma gara. Sakarā ar ārējo normatīvo aktu 
hierarhijas neievērošanu un nepārbaudot likumu normas 
atbilstību Satversmes normai, nevar uzskatīt, ka tiesību normas 
interpretētas (tulkotas) pareizi. (SKC-452/2006)

Pacienta tiesības uz informāciju, kas saistīta ar viņa 
ārstniecību, kā arī veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšana 
tieši un nepārprotami izriet no Satversmes 111.pantā 
noteiktajām pamattiesībām. Drošības un kvalitātes standarti 
veselības aprūpē Latvijā ir stingri reglamentēti Ārstniecības 
likumā, Pacientu tiesību likumā un citos normatīvajos aktos. 
(SKC-88/2014, 7.punkts)

111.pants 
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Valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas 
jaunrades brīvību, kā arī aizsargā autortiesības un 
patenttiesības.

Autora personisko tiesību (tiesības uz autorību, tiesības 
uz vārdu, darba neaizskaramības tiesības, tiesības uz darba 
atsaukšanu, tiesības izlemt par darba izziņošanu un tiesības 
uz pretdarbību) nozīmība uzsvērta ne tikai speciālajās tiesību 
normās, kas autoram sniedz ļoti plašu aizsardzību (Autortiesību 
likums un citi normatīvie akti), bet šīs tiesības ir ietvertas arī 
Satversmes 113.pantā. Līdz ar to Satversmes 100.pantā ietvertās 
tiesības ir saistāmas ar Satversmes 113.pantu, kas noteic, ka 
valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades 
brīvību, kā arī valsts aizsargā autortiesības un patenttiesības, 
jo tiesībām uz jaunrades brīvību ir cieša saistība ar personas 
tiesībām uz izteiksmes brīvību. Tādējādi arī mākslinieciskās 
izteiksmes brīvība ir viena no personas pamattiesībām.  
(SKC-482/2012, 9.1.punkts)

Fakts, ka to personas brīvību vidū, uz kurām attiecināmi 
ierobežojumi atbilstoši Satversmes 116.pantam, nav tiešas 
norādes uz 113.pantu, ir ļoti nozīmīgs. No tā izriet, ka 
māksliniecisko vai zinātnisko un tehnisko jaunradi nedrīkst 
ierobežot, lai kādā virzienā tā arī būtu vērsta. Tai pašā laikā, 
ņemot vērā jaunrades nesaraujamo saikni ar uzskatu paušanas 
brīvību, pastarpināti, tas ir, kā jaunrades rezultātā paustie 
uzskati, leģitīmie ierobežojumi var attiekties arī uz jaunradi 
(likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku 
tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, 
labklājību un tikumību). (SKC-482/2012, 9.2.punkts)

Satversmes 96.pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību ir pretstatītas Satversmes 100. un 113.pantā 
personai garantētajām vārda un mākslinieciskās jaunrades 
brīvībām. Izšķirot, kurai no tām nodrošināt lielāku aizsardzību, 
tiesa šādā aspektā personas attēlojumu strīdus tenkā kontekstā 
ar pārējiem lietas apstākļiem nav vērtējusi, bet aprobežojusies 
tikai ar tās atpazīstamības fakta konstatēšanu. (SKC-482/2012, 
10.4.punkts)

113.pants 
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Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes 
deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, 
deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt 
trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var 
ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai 
aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko 
valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un 
tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata 
var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu.

Realizējot savas tiesības un brīvības, katram cilvēkam ir 
jāpakļaujas tikai likumā noteiktajiem ierobežojumiem, kuru 
nolūks ir vienīgi citu cilvēku tiesību un brīvību pienācīgas 
atzīšanas un cienīšanas nodrošinājums. (SKC-686/2006)

Satversmes 96.pants ikvienam nodrošina tiesības uz privātās 
dzīves aizsardzību, ciktāl tas nepārkāpj citu personu tiesības vai 
nav pretrunā ar konstitucionālo kārtību vai labiem tikumiem, kā 
tas noteikts Satversmes 116.pantā. (SKC-243/2009)

Tiesai jāpiemēro ne tikai likuma „Par civilstāvokļu aktiem” 
30.panta trešā daļa, bet gan arī Satversmes 96., 116.pants, kā 
arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8.pants un jānoskaidro, 
vai attiecīgais ierobežojums attiecībā uz trīs vārdu došanu 
bērnam ir attaisnojams (jānoskaidro leģitīms mērķis un 
nepieciešamība demokrātiskā sabiedrībā), kaut gan savulaik ar 
Latvijas Satversmes sapulces 1921.gada 18.februārī pieņemtā 
likuma „Likums par civilstāvokļa aktu reģistrāciju” 50.pantu 
ierobežojums uz bērna vārdu skaitu bija trīs vārdi. (SKC-31/2002)

Tiesa, piemērodama minētajā tiesību normā ietverto 
ierobežojumu, nav noskaidrojusi, vai valsts iejaukšanās indivīda 
ģimenes dzīvē ir attaisnojama, pie tam tiesa nav ņēmusi vērā, 
ka Satversmes 110.pantā garantēto ģimenes dzīves aizsardzību 
nevar ierobežot 116.panta kārtībā. (SKC-406/2003)

Satversmes 100.pantā noteiktās tiesības uz vārda brīvību, 
kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, 
paust savus uzskatus, nav absolūtas un to īstenošana ir saistīta 
ar pienākumiem un atbildību. Tādēļ, lai aizsargātu citu cilvēku 
tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, 
labklājību un tikumību, tās var tikt ierobežotas likumā noteiktos 
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gadījumos (Satversmes 116.pants). Šādu ierobežojumu ar 
leģitīmu mērķi aizsargāt citu personu godu un cieņu paredz 
Civillikuma 2351.1 pants. (SKC-148/2011, 12.punkts)

Fakts, ka to personas brīvību vidū, uz kurām attiecināmi 
ierobežojumi atbilstoši Satversmes 116.pantam, nav tiešas 
norādes uz 113.pantu, ir ļoti nozīmīgs. No tā izriet, ka 
māksliniecisko vai zinātnisko un tehnisko jaunradi nedrīkst 
ierobežot, lai kādā virzienā tā arī būtu vērsta. Tai pašā laikā, 
ņemot vērā jaunrades nesaraujamo saikni ar uzskatu paušanas 
brīvību, pastarpināti, tas ir, kā jaunrades rezultātā paustie 
uzskati, leģitīmie ierobežojumi var attiekties arī uz jaunradi 
(likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku 
tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, 
labklājību un tikumību). (SKC-482/2012, 9.2.punkts)

116.pants 
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KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA 
ATZIŅAS

Krimināllietu iztiesāšanā kopumā nav raksturīgas atsauces uz Satversmes 
normām.  Arī Krimināllietu departamenta nolēmumos tieša Satversmes normu 
piemērošana ir izņēmums. Vienlaikus pamattiesību ierobežojuma izvērtējums 
ir Senāta nolēmuma neatņemama sastāvdaļa. Tam skaidrojums ir cilvēktiesību 
garantēšana, kas ietverta tieši Kriminālprocesa likuma 12.pantā un attiecīgi 
jau tiesību nozares regulējuma līmenī nodrošina nepieciešamo normatīvā 
regulējuma tvērumu pamattiesību ievērošanas pārbaudei. 

Ievērojot, ka pamattiesību nodrošināšanai kriminālprocesā tiek izmantotas 
likuma līmeņa regulējuma normas, lai atklātu pamattiesību ierobežojumu vai 
aizskārumu izvērtējumu Krimināllietu departamenta lēmumos, šī sadaļa veidota 
kā ieskats attiecīgajā krimināllietā un tajā analizētajos tiesību jautājumos.

Senāta atziņas pamattiesību aizsardzības jautājumos kriminālprocesā būtiski 
papildina Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra par Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas normu interpretāciju. Atzīmējams, ka Krimināllietu departaments 
argumentācijā par Satversmes normu interpretāciju izmanto Satversmes tiesas 
spriedumos sniegtās atziņas, proti, Satversmes normu saturs tiek noskaidrots, 
aplūkojot Satversmes tiesas judikatūru.

Lai gan šajā apskatā atsevišķi šādi nolēmumi nav aplūkoti, Krimināllietu 
departamenta atsevišķos nolēmumos dotā pamattiesību aizsardzība ir 
apstiprināta arī Satversmes tiesas spriedumos.

 

SAĪSINĀJUMI
Eiropas Cilvēktiesību konvencija – Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencija kura Latvijā ir spēkā no 1997.gada 27.jūnija ( pieņemta ar 
1997.gada 4.jūnija likumu)

Satversme – Latvijas Republikas Satversme
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Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības 
saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai 
saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

Atbildot uz apsūdzētā kasācijas sūdzībā izteikto norādi 
par apelācijas instances tiesas pieļautajiem Kriminālprocesa 
likuma normu, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta 
un Satversmes 89.panta pārkāpumiem, Senāts norādīja, ka 
Kriminālprocesa likuma 2.pantā ir uzskaitīti kriminālprocesa 
tiesību avoti, proti, Satversme, starptautiskās tiesību normas, 
Kriminālprocesa likums. Tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz 
aizstāvību, tostarp tiesības nopratināt apsūdzības lieciniekus, 
ietvertas Kriminālprocesa likuma 2.nodaļā „Kriminālprocesa 
pamatprincipi”, kā arī citās Kriminālprocesa likuma normās, 
un šo tiesību saturu atklāj Satversmes tiesas spriedumi, 
starptautisko tiesu institūciju judikatūra. Tāpēc liekas ir atsauces 
kasācijas sūdzībās uz Satversmes 89.panta pārkāpumu, Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 6.panta pārkāpumu. (SKK-458/2017)

Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas 
priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas 
diskriminācijas.

Kriminālprocesa likuma 8.pants atspoguļo Satversmes 
91.pantā noteikto, ka „visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma 
un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas 
diskriminācijas.” Kriminālprocesa likuma 543.panta ceturtā 
daļa, kas noteic, ka tiesa, taisot spriedumu, var precizēt 
vienošanās protokolā paredzēto soda mēru, tai skaitā, ja tas 
saistīts ar laika tecējumu no vienošanās dienas līdz iztiesāšanas 
dienai, nepiemērošana tiesā, nosakot apsūdzētajam galīgo sodu 
saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu, ja apsūdzētais izskatāmajā 
lietā neatrodas apcietinājumā un pēc vienošanās ar prokuroru 
noslēgšanas dienas līdz iztiesāšanas dienai turpina izciest sodu 
pēc iepriekšējā sprieduma, nenodrošina vienlīdzības principa 
ievērošanu vienošanās procesā un pārkāpj Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā noteiktās apsūdzētā tiesības uz taisnīgu tiesu. 
Tiesa, apstiprinot starp prokuroru un apsūdzēto noslēgto 
vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, nosakot galīgo sodu 
saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu un neprecizējot vienošanās 
protokolā norādīto galīgo sodu saistībā ar laika tecējumu 
no vienošanās noslēgšanas dienas līdz iztiesāšanas dienai, 

89.pants 

91.pants 
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ir radījusi nevienlīdzīgu attieksmi pret konkrēto apsūdzēto 
salīdzinājumā ar apsūdzētajiem, kuriem tiesa apstiprina 
vienošanos īsākā laikā. No vienlīdzības principa aspekta nav 
pieļaujams, ka apsūdzētās personas soda izciešanas ilgums ir 
atkarīgs no lietas iztiesāšanas un sprieduma taisīšanas dienas, 
kad tiesa apstiprina noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un 
sodu, nosakot galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu. 
(SKK-J-263/2021)

Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās 
intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par 
nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar 
likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā 
ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. 
Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.

Kriminālprocesa likuma 15.pantā nostiprinātais 
kriminālprocesa pamatprincips – tiesības uz lietas izskatīšanu 
tiesā – ir viens no tiesību uz taisnīgu tiesu elementiem, 
Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos 
nostiprināto tiesību uz taisnīgu tiesu iedzīvināšanas mehānisms. 
(SKK-J-263/2021)

Spriedums, kas taisīts, neievērojot personu tiesības uz taisnīgu 
tiesu, nav atzīstams par tiesisku un pamatotu Kriminālprocesa 
likuma 511.panta otrās daļas izpratnē. (SKK-276/2016)

Kaut arī Satversmes 116.pantā, kur norādīti gadījumi, 
kuros personas tiesības var ierobežot likumā paredzētos 
gadījumos, Satversmes 92.pants nav minēts, tas nenozīmē, 
ka šīs tiesības ir absolūtas. Šīs tiesības realizācija skatāma 
kopsakarā ar Satversmes 89.pantu. (SKK-501/2005) 

Tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums var rasties ne tikai 
gadījumā, ja valsts nav izpildījusi savus no Satversmes 92.panta 
izrietošos pienākumus attiecīgas tiesu institūciju sistēmas 
izveidošanā un atbilstošu procesuālo normu pieņemšanā, bet 
arī gadījumā, ja amatpersona veikusi procesu, neievērojot 
pieņemtās normas. Tiek pieļauts tiesību uz taisnīgu tiesu 
pārkāpums, ja prokurors, izvērtējot notiesāto pārstāvja 
pieteikumu par kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem, neievēro Kriminālprocesa likuma 

92.pants 

91.pants 
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normas, kas reglamentē procesu jaunatklātu apstākļu 
izmeklēšanai. (SKK-J-133/2018; SKK-J-369/2018)

Viens no taisnīgas tiesas elementiem ir personas tiesības sevi 
neapsūdzēt, kas ietver arī tiesības neatzīt savu vainu. Vainas 
atzīšana kopsakarā ar pieteikšanos par vainīgu un izdarītā 
nožēlošanu saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta pirmās daļas 
pirmo punktu ir atzīstama par atbildību mīkstinošu apstākli, kas 
ir pamats vieglāka soda noteikšanai, savukārt vainas neatzīšana 
nevar pastiprināt personas atbildību un pasliktināt tās 
stāvokli lietā. Arī Kriminālprocesa likuma 21.pantā paredzētās 
personas tiesības uz sadarbību, kas var izpausties procesa 
norises veicināšanā, ir personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, 
procesuālās tiesības, kuru īstenošanu raksturo šīs personas 
brīva griba, līdz ar to savu procesuālo tiesību neizmantošana 
nevar būt par pamatu bargāka soda noteikšanai. (SKK-643/2018)

AR LIKUMU AIZSARGĀTO INTEREŠU 
APDRAUDĒJUMA NOVĒRTĒJUMS

Tiesai jāpamato, vai Satversmes 92.pantā garantēto un ar 
likumu aizsargāto interešu apdraudējums konkrētajā lietā ir tik 
ievērojams, ka tas sasniedz likuma „Par Krimināllikuma spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta pirmās daļas 
3.punktā noteikto būtisko kaitējumu. (SKK-68/2022)

PIERĀDĪJUMU PĀRBAUDES KĀRTĪBAS 
NEIEVĒROŠANA

Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu pārbaudes 
kārtības neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar 
pierādījumiem, kas nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, ir 
pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta pirmajā 
daļā, Satversmes 92.pantā, Kriminālprocesa likuma 15.pantā 
nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz taisnīgu tiesu.  
(SKK-472/2017; SKK-276/2016; SKK-463/2013; SKK-198/2011)

KRIMINĀLPROCESĀ IESAISTĪTO 
PERSONU LŪGUMU IZLEMŠANA 

Jautājuma izlemšana par pierādījumu pietiekamību un 
ticamību ir tiesas kompetencē un vienīgi tiesa var noteikt, kuriem 
pierādījumiem ir nozīme lietā būtisku apstākļu noskaidrošanā, bet 

92.pants 
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kuriem nav šādas nozīmes. Tiesai nav saistošs procesā iesaistīto 
personu viedoklis par kāda konkrēta pierādījuma iegūšanas 
nepieciešamību. Vienlaikus tiesai, noraidot procesā iesaistītās 
personas lūgumu par liecinieku aicināšanu vai kādu pierādījumu 
pievienošanu lietas materiāliem, ir jānodrošina, lai tiktu ievērotas 
lūguma pieteicēja tiesības uz taisnīgu tiesu. (SKK-77/2020)

OPERATĪVĀS DARBĪBAS PASĀKUMOS 
IEGŪTO ZIŅU IZMANTOŠANA 
KRIMINĀLPĀRKĀPUMA IZDARĪŠANĀ 
APSŪDZĒTĀ VAINĪGUMA PAMATOŠANĀ 

Izmantojot apsūdzētā vainīguma izdarītajā 
kriminālpārkāpumā pierādīšanā operatīvās darbības sevišķajā 
veidā veikto pasākumu laikā iegūtās ziņas, ir pārkāpts 
Kriminālprocesa likuma 12.pantā noteiktais cilvēktiesību 
garantēšanas princips, pārkāpjot arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 6.panta 1.punktā nostiprinātās personas tiesības uz 
taisnīgu tiesu, kā arī Satversmes 92.pantā nostiprinātās tiesības 
ikvienam aizstāvēt savas tiesības taisnīgā tiesā. (SKK-445/2014)

 

TIESĪBAS AIZSTĀVĒT SAVAS TIESĪBAS 
TAISNĪGĀ TIESĀ 

Lemjot par jaunatklātu apstākļu esību, atzīstams, ka 
Satversmes tiesas spriedumā konstatētais juridiskās personas 
pamattiesību aizskārums atbilst Kriminālprocesa likuma 
15.pantā paredzētā kriminālprocesa pamatprincipa, kas noteic 
personas tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā,  pārkāpumam un 
ir Kriminālprocesa likuma 575.panta trešajā daļā paredzētais 
šā likuma būtisks pārkāpums, kas novedis pie nelikumīga 
nolēmuma. (SKK-J-43/2018)

Lietā, kas skar apsūdzētā tiesības vienošanās procesā 
attiecībā uz vienošanos par mantas īpašo konfiskāciju, norādīts, 
ka Satversmes 92.panta pirmais teikums interpretējams 
kopsakarā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.pantu. 
Ar noziedzīgu nodarījumu saistītās mantas un noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas priekšmeta konfiskācija arī atzīstama 
par īpašuma izmantošanas „kontrolēšanu” Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas Pirmā protokola 1.panta izpratnē, un tādējādi arī 
ar to saistītā tiesvedība attiecas uz personas civilo tiesību un 

92.pants 
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pienākumu noteikšanu minētās konvencijas 6.panta pirmās 
daļas izpratnē. Konfiscējot ar noziedzīgu nodarījumu saistīto 
mantu vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīku, jālemj par ar 
mantu saistīto personu īpašuma tiesībām, tādēļ šādā procesā pēc 
būtības tiek izlemti jautājumi, kas skar personu civilās tiesības un 
pienākumus Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta pirmās 
daļas izpratnē. Tādējādi Kriminālprocesa likuma 15.pantā 
noteiktā kriminālprocesa pamatprincipa, Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 6.panta pirmās daļas garantijas kopsakarā ar 
Satversmes 92.panta pirmajā teikumā norādītajām garantijām 
uz šo procesu ir attiecināmas pilnā mērā. Kriminālprocesā 
jāgarantē tiesības uz taisnīgu tiesu, izlemjot jautājumu par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vai ar noziedzīgu 
nodarījumu saistītas mantas konfiskāciju. Prokuroram, 
slēdzot vienošanos ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu 
un piemērojot Krimināllikuma VIII2 nodaļā paredzēto īpašo 
mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, jānodrošina 
apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk 
vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju, neskatoties uz 
to, ka Kriminālprocesa likuma normās šāda vienošanās tieši 
nav paredzēta. Senāts atzina, ka, nenoslēdzot vienošanos par 
tādu būtisku jautājumu kā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas 
priekšmeta vai ar noziedzīgu nodarījumu saistītas mantas 
konfiskāciju, netiek ievērots Kriminālprocesa likuma 15.pantā 
noteiktais. (SKK-34/2019)1

Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver arī tiesības klātienē 
piedalīties tiesas sēdē un tiesības uz mutvārdu procesu. Tomēr 
šīs tiesības nav absolūtas. Tās leģitīma mērķa sasniegšanai var 

1 2021.gada 2.marta lēmumā lietā Nr.SKK-229/2021 Senāts norādīja, 
ka Senāta lēmumos (t.sk. lietā Nr.SKK-34/2019), kas pieņemti pirms 
2020.gada 11.jūnija grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kas stājās 
spēkā 2020.gada 6.jūlijā, izteiktās atziņas, ka vienošanās jāpanāk 
par visiem jautājumiem, kuriem ir nozīme krimināltiesisko attiecību 
taisnīgā noregulēšanā, uz izskatāmo lietu attiecināmas tikai daļā, kuru 
neskar minētie grozījumi Kriminālprocesa likumā. Ar minētajiem 
grozījumiem Kriminālprocesa likumā ir noteikta procesuālā kārtība, 
kurai atbilstoši apsūdzētā tiesības vienošanās procesā saistībā ar 
mantu, kura atzīstama par noziedzīgi iegūtu, un iespējamo rīcību ar to, 
tiek nodrošinātas, pienācīgi informējot apsūdzēto par šiem apstākļiem, 
proti, nosūtot apsūdzētajam vai viņa pārstāvim ierosinājuma par 
noslēgtās vienošanās kopiju, kurā norādīta manta, kas atzīstama 
par noziedzīgi iegūtu, un iespējamā rīcība ar to. Apsūdzētais līdz 
lietas izskatīšanai var izteikties par šiem jautājumiem, īstenojot 
Kriminālprocesa likuma 435.pantā paredzētās tiesības.

92.pants 
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samērīgi ierobežot, tostarp, lai panāktu citu taisnīgas tiesas 
elementu (piemēram, lietas izskatīšana saprātīgā termiņā, 
tiesiskā stabilitāte) efektīvāku nodrošināšanu attiecībā pret 
citām personām. (SKK-132/2012) 

Normatīvajos aktos var būt paredzēti gadījumi, kad 
krimināllietu var iztiesāt rakstveida procesā. Krimināllietu 
iztiesāšanai apelācijas kārtībā šādi gadījumi noteikti 
Kriminālprocesa likuma 559.panta ceturtajā daļā. Šādi gadījumi 
var būt noteikti arī citos normatīvajos aktos, piemēram, tādos, 
kas noteic tiesisko kārtību Covid-19 infekcijas izplatības laikā. 
(SKK-75/2021; SKK-212/2021; SKK-164/2021)

Tiesības būt klāt tiesas sēdē ietver personas tiesības būt 
savlaicīgi un pienācīgi informētai par tiesas sēdes norises 
laiku un vietu un tiesības ierasties uz tiesas sēdi un pilnvērtīgi 
piedalīties tiesas sēdē veiktajās procesuālajās darbībās pašai 
vai ar pārstāvja starpniecību. Minētais uzliek pienākumu valstij 
nodrošināt attiecīgu procesuāltiesisko regulējumu, kā arī 
aizliegumu tiesai izskatīt lietu, ja procesa dalībnieks nav ieradies, 
jo viņam par tiesas sēdi nav paziņots. Pienācīgi nepaziņojot 
apsūdzētajam par lietas iztiesāšanas laiku un vietu vienošanās 
procesā un tādējādi liedzot viņam Kriminālprocesa likuma 
540.1panta otrajā daļā noteikto tiesību īstenošanu, proti, pieteikt 
noraidījumu tiesas sastāvam un iesniegt iebildumus pret lietas 
iztiesāšanu rakstveida procesā, tiesa pārkāpj Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā nostiprināto kriminālprocesa pamatprincipu – 
tiesības uz taisnīgu tiesu. (SKK-489/2020)

TIESĪBAS UZ ATBILSTĪGU ATLĪDZINĀJUMU
Atbilstoši Satversmes 92.pantam nepamatota tiesību 

aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstošu 
atlīdzinājumu. Kriminālprocesa likuma 22.pants garantē 
personai, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, 
procesuālās iespējas morālā kaitējuma kompensācijas 
pieprasīšanai un saņemšanai. Savukārt šajā pantā 
noteiktā pamatprincipa praktisku realizāciju reglamentē 
Kriminālprocesa likuma 26.nodaļā „Ar noziedzīgu nodarījumu 
radītā kaitējuma atlīdzināšana” ietvertās normas. Atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 350.panta pirmajā un otrajā daļā 
noteiktajam kompensācija ir naudas izteiksmē noteikta 
samaksa, ko persona, kura ar noziedzīgu nodarījumu radījusi 
kaitējumu, samaksā cietušajam kā gandarījumu par morālo 
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aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu, 
tā ir krimināltiesisko attiecību noregulējuma elements.  
(SKK-208/2019; SKK-13/2018) 

Tiesai ir tiesības lemt par morālā kaitējuma kompensācijas 
apmēru pēc sava ieskata, jo jautājuma komplicētības un 
individualitātes dēļ likumā nav iespējams uzskaitīt visus 
gadījumus, kad kompensācija ir piešķirama, un noteikt tās 
apmēru katrā konkrētā gadījumā. Vienlaikus likumā ir norādīti 
vairāki kritēriji kompensācijas apmēra noteikšanai un kaitējuma 
kompensācija uzskatāma par atbilstīgu nodarījumam tikai tad, 
ja šie kritēriji ir izvērtēti. Kompensācijai jāpilda taisnīguma, 
prevencijas un samierināšanas funkcija. Tai ne tikai jāsniedz 
mierinājums personai, kuras tiesības tikušas aizskartas, bet arī 
jāattur vainojamā persona no līdzīgu aizskārumu izdarīšanas 
nākotnē. Nosakot morālā kaitējuma kompensācijas apmēru, 
tiesai ir jābūt pārliecinātai, ka noteiktā summa būs taisnīgs 
apmierinājums cietušajam un ka tas dos pamatu samierināšanai 
starp aizskāruma nodarītāju un cietušo kā starp saprātīgiem 
cilvēkiem. (SKK-13/2018)

TIESĪBAS UZ ADVOKĀTA PALĪDZĪBU
Tiesības uz advokāta palīdzību ir viens no tiesību uz taisnīgu 

tiesu nodrošināšanas instrumentiem un šo tiesību nepamatota 
ierobežošana ir pretrunā arī ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
6.panta pirmajā daļā, Satversmes 92.pantā, Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz 
taisnīgu tiesu. (SKK-466/2020; SKK-574/2020; SKK-432/2019; 
SKK-28/2019; SKK-172/2016; SKK-758/2013; SKK-642/2012)

Tiesību uz aizstāvību pamatprincipa saturā ietilpst tiesības 
personai pašai īstenot aizstāvību vai uzaicināt par aizstāvi pēc 
savas izvēles personu, kura saskaņā ar likumu var būt aizstāvis. 
Savukārt valsts nodrošina aizstāvību, ja persona sava mantiskā 
stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi. (SKK-432/2019; SKK-9/2011)

Tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums tiek pieļauts, ja apelācijas 
instances tiesa nenoskaidro, vai apsūdzētajam apelācijas 
instances tiesā nepieciešams aizstāvis, un nenodrošina tam 
aizstāvi. (SKK-172/2016) 

Taču tas vien, ka apsūdzētajam ticis pieaicināts valsts 
nodrošināts aizstāvis, neliecina par to, ka aizstāvja pieaicināšana 
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ir garantējusi apsūdzētā efektīvu aizstāvību un nav pieļauts 
apsūdzētā tiesību uz aizstāvību pārkāpums. (SKK-600/2019)

Ja apsūdzētais atsakās no aizstāvja, tiesai ir jānoskaidro 
iemesls, kādēļ apsūdzētais atsakās no aizstāvja. (SKK-419/2018; 
SKK-J-625/2018; SKK-J-572/2015) 

Minētais attiecināms uz aizstāvības nodrošināšanu gan 
pirmās instances, gan apelācijas instances tiesā. (SKK-524/2016) 

Aprobežojoties tikai ar apsūdzētā atbildi, ka advokāta 
palīdzība nav nepieciešama, un nenoskaidrojot, kāda iemesla 
dēļ apsūdzētajam nav ieradies advokāts, apelācijas instances 
tiesa nenodrošina apsūdzētajam tiesības uz valsts nodrošinātu 
aizstāvību Kriminālprocesa likuma 20.panta ceturtās daļas 
izpratnē. (SKK-110/2014)

Ja persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, bija izteikusi lūgumu 
par aizstāvja piedalīšanos, atteikšanās no aizstāvja var notikt 
vienīgi aizstāvja klātbūtnē (Kriminālprocesa likuma 88.panta 
otrā daļa). Pierādījumi, kas iegūti, nopratinot personu, kurai ir 
tiesības uz aizstāvību, un veicot liecību pārbaudi uz vietas bez 
aizstāvja piedalīšanās, ja šī persona, būdama nopratināta pirms 
tam, nepārprotami norādījusi, ka liecības sniegs vienīgi aizstāvja 
klātbūtnē, atzīstami par nepieļaujamiem un pierādīšanā 
neizmantojamiem, jo iegūti, pārkāpjot kriminālprocesa 
pamatprincipus par tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz 
taisnīgu tiesu. (SKK-127/2020)

Atzīstams, ka apsūdzētajam netiek nodrošinātas tiesības 
uz valsts nodrošinātu aizstāvību apelācijas instances tiesā 
Kriminālprocesa likuma 20.panta ceturtās daļas izpratnē, 
ja apsūdzētais ir lūdzis nodrošināt viņam aizstāvi, bet tiesa 
aprobežojas tikai ar rakstveida paziņojuma nosūtīšanu 
zvērinātam advokātam un neveic nekādas darbības, lai faktiski 
nodrošinātu apsūdzēto ar aizstāvi. Apstāklis, ka lieta tiek 
iztiesāta rakstveida procesā, neatbrīvo tiesu no pienākuma 
nodrošināt apsūdzētajam aizstāvību, ja apsūdzētais, kurš sava 
mantiskā stāvokļa dēļ pats nevar uzaicināt aizstāvi, šādu lūgumu 
ir izteicis. (SKK-466/2020; SKK-J-178/2015)

Par Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmās daļas 
nosacījumu par apsūdzētā tiesībām uz aizstāvību, kā arī Eiropas 
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Cilvēktiesību konvencijas 6.panta pirmās daļas, Satversmes 
92.panta un Kriminālprocesa likuma 15.pantā nostiprinātā 
pamatprincipa – tiesības uz taisnīgu tiesu – pārkāpumu atzīts 
tas, ka pirmās instances tiesa nav devusi iespēju prokuroram 
īsi izklāstīt apsūdzības būtību pēc tam, kad krimināllietas 
iztiesāšana sākta no jauna. (SKK-456/2017)

Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas 
neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai 
ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu.
 
Satversmes 94.pantā garantētās personas tiesības uz 

neaizskaramību un tās personisko brīvību tiek pārkāptas ar 
Krimināllikuma 152.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu 
(nelikumīga brīvības atņemšana). Minētais noziedzīgais 
nodarījuma no objektīvās puses izpaužas kā aktīva darbība, 
kuras rezultātā cietušajam tiek liegta iespēja noteikt savu 
atrašanās vietu, brīvi pārvietojoties telpā un laikā, kontaktēties 
ar citiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka cietušais tiek piespiests 
pret savu gribu palikt vietā, kur viņš atradies līdz viņa brīvības 
apdraudējumam, un viņam liegta iespēja to atstāt, vai arī 
cietušais pret paša gribu tiek ievietots kādās citās telpās, un 
viņam liegta iespēja tās atstāt, piemēram, sasienot, ieslēdzot 
telpā, transportlīdzeklī. (SKK-96/2021) 

Lai nodrošinātu Satversmes 94.pantā noteiktās tiesības uz 
brīvību un personas neaizskaramību, Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 5.pantā noteiktās cilvēka tiesības uz brīvību un 
personas neaizskaramību, Kriminālprocesa likuma 12.pantā 
noteiktā cilvēktiesību garantēšanas principa ievērošanu, tiesai, 
izskatot jautājumu par personai piemērotā medicīniskā rakstura 
piespiedu līdzekļa atcelšanu vai grozīšanu, Krimināllikuma 
69.pantā un Kriminālprocesa likuma 607.pantā paredzētais 
regulējums (medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu 
tiesa izbeidz vai to groza uz mazāk ierobežojošu līdzekli, ja attiecīgā 
persona ir izveseļojusies vai tās veselības stāvoklis uzlabojies, 
vai tiek konstatēts, ka šīs personas veselības stāvoklis ir citādi 
mainījies tiktāl, ka tā vairs nav bīstama sabiedrībai) jāinterpretē 
plašāk un personas sabiedriskā bīstamība jāizvērtē ne tikai 
atkarībā no viņa veselības stāvokļa izmaiņām, bet arī saistībā 
ar noziedzīgā nodarījuma raksturu un bīstamību, piemērotā 
medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļa ilgumu, samērojot 
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to ar brīvības atņemšanas soda laiku, kādu var noteikt par 
attiecīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, un citiem būtiskiem 
uz konkrēto personu attiecināmiem apstākļiem. Minētais 
attiecas uz tādiem medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, 
kuri pēc sava rakstura pielīdzināmi brīvības atņemšanai vai 
tās ierobežošanai, t.i., ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā 
slimnīcā (nodaļā), ārstēšana specializētā psihiatriskajā slimnīcā 
(nodaļā) ar apsardzi. (SKK-16/2015)

Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, 
citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās 
pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut 
nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam.

Izvērtējot ar smagu slimību sirgstošu personu iespēju izciest 
brīvības atņemšanas sodu, jāņem vērā Satversmes 95. un 111.
pantā noteiktās pamattiesības. Personas ar veselības traucējumiem 
ieslodzījumā ir pakļautas lielākām ciešanām nekā veselas personas, 
tādēļ rūpīgi izvērtējama nepieciešamība šādām personām piemērot 
ar brīvības atņemšanu saistītu sodu. (SKK-[I]/2021)

Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un 
korespondences neaizskaramību.

Par likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību” 23.pantā paredzēto vērtējuma jēdzienu 
„būtisks kaitējums” skaidrots, ka ne katrs Satversmes 96.pantā 
garantēto tiesību aizskārums bez tā izvērtējuma atzīstams par 
interešu ievērojamu apdraudējumu likuma „Par Krimināllikuma 
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta izpratnē, 
kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 145.panta 
pirmās daļas. Krimināllikuma 145.pantā paredzētais noziedzīgais 
nodarījums (nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem) 
apdraud ar Satversmes 96.pantu garantētās personas tiesības 
uz privātās dzīves neaizskaramību un noslēpumu, taču, lai 
iestātos kriminālatbildība, ar šīm darbībām jābūt radītam 
būtiskam kaitējumam. Proti, ne katrs Satversmē garantēto tiesību 
aizskārums pats par sevi, bez aizskāruma izvērtējuma, atzīstams 
par būtisku kaitējumu likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās 
un piemērošanas kārtību” 23.panta izpratnē. Būtisks kaitējums 
nosakāms, pamatojoties uz tiesā pārbaudītiem pierādījumiem, 
izvērtējot interešu apdraudējuma veidu, saturu, intereses 
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nesēja jeb personas, pret kuru vērsts apdraudējums, īpašības un 
attieksmi pret konkrēto interešu apdraudējumu. (SKK-190/2016)

Lemjot par piemērotā medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļa atstāšanu negrozītu, atcelšanu vai grozīšanu, tiesai 
ir saistošs Kriminālprocesa likuma 12.pantā noteiktais, 
proti, ka kriminālprocesu veic, ievērojot starptautiski atzītās 
cilvēktiesības un nepieļaujot neattaisnotu kriminālprocesuālo 
pienākumu uzlikšanu vai nesamērīgu iejaukšanos personas 
dzīvē, un ka cilvēktiesības var ierobežot tikai tajos gadījumos, 
kad to prasa sabiedrības drošības apsvērumi, un tikai 
Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši noziedzīgā 
nodarījuma raksturam un bīstamībai. (SKK-713/2015)

Lemjot par personas saukšanu pie kriminālatbildības par 
korespondences noslēpuma tīšu pārkāpšanu, tiesai jāveic 
Satversmes 96. un 100.pantā, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
8. un 10.pantā nostiprināto tiesību līdzsvarošana. Proti, 
privātās dzīves un korespondences neaizskaramības intereses 
līdzsvarojamas ar vārda brīvības interesēm. Ja par Krimināllikuma 
144.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanu tiek apsūdzēts žurnālists, kas publiskojis sabiedrībā 
zināma politiķa vai augstas valsts amatpersonas korespondenci, 
tiesai jāizvērtē, vai viņš nav rīkojies attaisnojama profesionālā 
riska apstākļos, kas izslēdz kriminālatbildību. (SKK-[B]/2022)

Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver 
tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, 
paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.

Apsūdzētajai inkriminētās darbības – ierobežotas pieejamības 
informācijas, tas ir, neizpaužamu ziņu izpaušana personai, kurai 
nebija tiesību šo informāciju iegūt – nav saistāmas ar Satversmes 
91., 100.pantā noteikto. Šajā lietā persona tika tiesāta par to, ka 
nosūtīja citai personai ziņas par trešās personas sodāmību, ko 
ieguva Tiesu informācijas sistēmā, kas tai bija pieejama sakarā 
ar darba pienākumu veikšanu. Senāts norādīja, ka apsūdzētās 
kā amatpersonas tiesības un iespēja sakarā ar darba pienākumu 
veikšanu iegūt ierobežotas pieejamības informāciju un to 
izmantot ir noteikta normatīvajos aktos. (SKK-J-221/2020)

Lemjot par personas saukšanu pie kriminālatbildības par 
korespondences noslēpuma tīšu pārkāpšanu, tiesai jāveic 
Satversmes 96. un 100.pantā, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas  
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8. un 10.pantā nostiprināto tiesību līdzsvarošana. Proti, 
privātās dzīves un korespondences neaizskaramības intereses 
līdzsvarojamas ar vārda brīvības interesēm. Ja par Krimināllikuma 
144.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanu tiek apsūdzēts žurnālists, kas publiskojis sabiedrībā 
zināma politiķa vai augstas valsts amatpersonas korespondenci, 
tiesai jāizvērtē, vai viņš nav rīkojies attaisnojama profesionālā riska 
apstākļos, kas izslēdz kriminālatbildību. (SKK-[B]/2022)

Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst 
izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma 
tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. 
Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības 
vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos 
uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.

Mantas atzīšanas par noziedzīgi iegūtu un konfiskācijas 
rezultātā var tikt aizskartas Satversmes 105.pantā noteiktās 
personas pamattiesības. Minētā iemesla dēļ nepieciešams skaidrs 
un efektīvs mehānisms, kādā persona var pierādīt, ka mantai, kura 
tiek pakļauta arestam, ir legāla izcelsme. Proti, lai kriminālprocesā 
aizskartās mantas īpašnieks varētu aizstāvēt savas tiesības uz 
īpašumu, pārsūdzēt nolēmumus (tajā skaitā iesniegt apelācijas 
un kasācijas sūdzības attiecībā uz mantu, kas atzīta par noziedzīgi 
iegūtu), viņam ir jābūt tiesībām aktīvi iesaistīties kriminālprocesā, 
piedaloties tiesas sēdēs, izsakot savu viedokli, iesniedzot 
pierādījumus u.tml. (SKK-59/2020; SKK-4/2019; SKK-294/2019) 

Tiesas pienākums ir pamatot jebkura soda, arī mantas 
konfiskācijas kā papildsoda, piemērošanu, tādējādi nodrošinot 
soda samērīgumu un individualizāciju. (SKK-J-88/2021)

Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē 
ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.

Izvērtējot ar smagu slimību sirgstošu personu iespēju 
izciest brīvības atņemšanas sodu, jāņem vērā Satversmes  
95. un 111.pantā noteiktās pamattiesības. Personas ar veselības 
traucējumiem ieslodzījumā ir pakļautas lielākām ciešanām 
nekā veselas personas, tādēļ rūpīgi izvērtējama nepieciešamība 
šādām personām piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu sodu. 
(SKK-[I]/2021)
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IZMANTOTO NOLĒMUMU SARAKSTS
ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA ATZIŅAS
2005.gada 25.janvāra lēmums SKA-78/2005

2006.gada 31.janvāra lēmums SKA-119/2006 

2006.gada 22.jūnija spriedums SKA-255/2006, A42044404 

2006.gada 3.novembra spriedums SA-5/2006 

2007.gada 16.janvāra lēmums SKA-144/2007 

2007.gada 1.marta spriedums SKA-54/2007, 125007206

2007.gada 3.maija spriedums SKA-311/2007

2007.gada 8.jūnija sprieduma SKA-194/2007, A42158404

2007.gada 31.augusta spriedums SKA-355/2007, 110021806 

2008.gada 14.februāra spriedums SKA-34/2008, A42231904

2008.gada 21.aprīļa spriedums SKA-22/2008, A42250105

2008.gada 21.aprīļa lēmums SKA-216/2008

2008.gada 19.maija spriedums SA-1/2008 

2008.gada 19.augusta lēmums SKA-581/2008

2008.gada 13.oktobra lēmums SKA-690/2008 

2009.gada 3.marta spriedums SKA-48/2009, 129058107

2009.gada 23.marta spriedums SKA-32/2009, A42303906

2009.gada 9.aprīļa lēmums SKA-426/2009, A42528706 

2009.gada 23.oktobra lēmums SKA-798/2009

2010.gada 16.februāra spriedums SKA-104/2010, A42466905 

2010.gada 6.maija spriedums SKA-160/2010, A42446907 

2010.gada 1.jūlija spriedums SKA-347/2010, A42404707 

2010.gada 12.oktobra lēmums SKA-589/2010, A420781710

2010.gada 30.decembra lēmums SKA-1088/2010 

2012.gada 10.aprīļa lēmums SKA-486/2012 

2012.gada 20.aprīļa spriedums SKA-372/2012, A42927309 

2012.gada 24.aprīļa spriedums SKA-213/2012, A42711108

2012.gada 15.maija spriedums SKA-410/2012, A420412311

2012.gada 22.jūnija spriedums SKA-123/2012, A42391306

2012.gada 6.jūlija spriedums SKA-313/2012, A42879209

2012.gada 9.jūlija lēmums SKA-681/2012 

2012.gada 14.septembra spriedums SKA-72/2012, A420458811

2012.gada 16.novembra spriedums SKA-555/2012, A42761508

2012.gada 23.novembra spriedums SKA-150/2012, A42607608

2012.gada 30.novembra spriedums SKA-505/2012, A42862709

2013.gada 30.janvāra spriedums SKA-205/2013, A420419511
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2013.gada 11.februāra lēmums SA-1/2013, A420577912 

2013.gada 25.aprīļa lēmums SKA-477/2013

2013.gada 30.aprīļa spriedums SKA-172/2013, A42945009 

2013.gada 27.septembra lēmums SKA-958/2013 

2013.gada 11.novembra spriedums SKA-316/2013, A42835609

2014.gada 12.februāra spriedums SA-1/2014, A420577912

2014.gada 28.marta spriedums SA-3/2014

2014.gada 11.aprīļa spriedums SKA-10/2014, A420418311 

2014.gada 31.oktobra spriedums SA-5/2014

2014.gada 19.decembra lēmums SKA-370/2014, A420595011 

2015.gada 16.februāra lēmums SKA-441/2015, A420370014

2016.gada 14.septembra spriedums SKA-461/2016, A43017613

2016.gada 25.oktobra spriedums SKA-1168/2016, A420341114, 

2016.gada 30.novembra spriedums SKA-713/2016, A420480513 

2016.gada 30.novembra spriedums SKA-1214/2016, A420520313

2016.gada 21.decembra spriedums SKA-630/2016, A420486113

2017.gada 13.februāra lēmums SKA-613/2017, A420167817

2017.gada 20.aprīļa spriedums SKA-463/2017, A420305515

2017.gada 26.aprīļa spriedums SKA-115/2017, A420225114

2017.gada 5.jūlija spriedums SKA-48/2017, A420543312

2017.gada 6.decembra spriedums SKA-240/2017, ECLI:LV:AT:2017:1206.A420310214.2.S

2017.gada 6.decembra spriedums SKA-302/2017, ECLI:LV:AT:2017:1206.A420500912.2.S 

2017.gada 28.decembra spriedums SKA-899/2017, ECLI:LV:AT:2017:1228.A420128216.2.S

2017.gada 29.decembra spriedums SKA-349/2017, ECLI:LV:AT:2017:1229.A420483413.2.S

2018.gada 9.janvāra spriedums SKA-77/2018, ECLI:LV:AT:2018:0109.A420511213.2.S

2018.gada 26.janvāra lēmums SKA-757/2018, ECLI:LV:AT:2018:0126.SKA075718.4.L 

2018.gada 16.februāra spriedums SKA-66/2018, ECLI:LV:AT:2018:0216.A420267914.2.S

2018.gada 22.februāra spriedums SKA-288/2018, ECLI:LV:AT:2018:0222.A420264116.1.S

2018.gada 9.marta spriedums SKA-291/2018, ECLI:LV:AT:2018:0309.A420193115.2.S

2018.gada 23.aprīļa lēmums SKA-989/2018, ECLI:LV:AT:2018:0423.SKA098918.5.L

2018.gada 11.maija spriedums SA-2/2018, ECLI:LV:AT:2018:0511.SA000218.2.L

2018.gada 7.jūnija spriedums SKA-194/2018,  ECLI:LV:AT:2018:0607.A420281114.2.S

2018.gada 7.jūnija spriedums SKA-207/2018,  ECLI:LV:AT:2018:0607.A420383014.2.S

2018.gada 6.jūlija spriedums SKA-130/2018, ECLI:LV:AT:2018:0706.A420363414.2.S

2018.gada 18.jūlija spriedums SKA-348/2018, ECLI:LV:AT:2018:0718.A420275114.2.S

2018.gada 14.septembra lēmums SKA-1202/2018, ECLI:LV:AT:2018:0914.SKA120218.3.L

2018.gada 27.septembra lēmums SKA-1499/2018, ECLI:LV:AT:2018:0927.SKA149918.4.L

2018.gada 31.oktobra spriedums SKA-20/2018, ECLI:LV:AT:2018:1031.A420224915.5.S 

2018.gada 9.novembra spriedums SKA-395/2018, ECLI:LV:AT:2018:1109.A420385514.3.S

2018.gada 14.novembra lēmums SKA-1081/2018, ECLI:LV:AT:2018:1114.SKA108118.4.L
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2018.gada 21.novembra lēmums SKA-1588/2018, ECLI:LV:AT:2018:1121.A420188918.9.L

2019.gada 17.janvāra spriedums SKA-153/2019, ECLI:LV:AT:2019:0117.A420139516.2.S 

2019.gada 31.janvāra spriedums SKA-255/2019, ECLI:LV:AT:2019:0131.A420358416.2.S

2019.gada 19.marta spriedums SKA-6/2019, ECLI:LV:AT:2019:0319.A420502213.3.S 

2019.gada 15.aprīļa spriedums SKA-182/2019, ECLI:LV:AT:2019:0415.A420223015.2.S 

2019.gada 18.aprīļa spriedums SKA-917/2019, ECLI:LV:AT:2019:0418.A420169118.5.S

2019.gada 31.maija spriedums SKA-238/2019, ECLI:LV:AT:2019:0531.A420220916.2.S

2019.gada 26.jūnija spriedums SKA-877/2019, ECLI:LV:AT:2019:0626.A420175317.10.S 

2019.gada 27.jūnija lēmums SKA-890/2019, ECLI:LV:AT:2019:0627.SKA089019.4.L

2019.gada 12.jūlija spriedums SKA-9/2019, ECLI:LV:AT:2019:0712.A420291913.2.S

2019.gada 24.septembra lēmums SKA-1528/2019, ECLI:LV:AT:2019:0924.SKA152819.4.L

2019.gada 27.septembra spriedums SKA-22/2019, ECLI:LV:AT:2019:0927.A420286014.5.S

2019.gada 27.septembra lēmums SKA-1601/2019, ECLI:LV:AT:2019:0927.SKA160119.3.L 

2019.gada 2.oktobra lēmums SKA-1444/2019, ECLI:LV:AT:2019:1002.SKA144419.5.L

2019.gada 18.oktobra lēmums SKA-1533/2019, ECLI:LV:AT:2019:1018.A420255418.13.L

2019.gada 29.oktobra spriedums SKA-461/2019, ECLI:LV:AT:2019:1029.A420352016.5.S 

2019.gada 5.novembra spriedums SKA-108/2019, ECLI:LV:AT:2019:1105.A420419514.2.S

2020.gada 31.janvāra spriedums SKA-34/2020, ECLI:LV:AT:2020:0131.A420154116.6.S

2020.gada 31.janvāra spriedums SKA-606/2020, ECLI:LV:AT:2020:0131.A420175518.16.S 

2020.gada 17.marta spriedums SKA-450/2020, ECLI:LV:AT:2020:0317.A420224317.17.S

2020.gada 28.aprīļa spriedums SKA-91/2020, ECLI:LV:AT:2020:0428.A420163416.9.S

2020.gada 30.aprīļa spriedums SKA-56/2020, ECLI:LV:AT:2020:0430.A420264915.2.S

2020.gada 2.jūnija spriedums SKA-258/2020, ECLI:LV:AT:2020:0602.A420236317.10.S 

2020.gada 15.jūnija spriedums SKA-239/2020, ECLI:LV:AT:2020:0615.A420199316.5.S

2020.gada 15.jūnija lēmums SKA-669/2020, ECLI:LV:AT:2020:0615.A420146519.4.L

2020.gada 30.jūnija spriedums SKA-174/2020, ECLI:LV:AT:2020:0630.A420358414.5.S 

2020.gada 8.jūlija lēmums SKA-1199/2020, ECLI:LV:AT:2020:0708.SKA119920.3.L

2020.gada 9.jūlija spriedums SKA-153/2020, ECLI:LV:AT:2020:0709.A420324515.6.S 

2020.gada 10.jūlija spriedums SKA-55/2020, ECLI:LV:AT:2020:0710.A420287115.2.S

2020.gada 14.augusta lēmums SKA-885/2020, ECLI:LV:AT:2020:0814.A420301218.9.L

2020.gada 28.augusta spriedums SKA-641/2020, ECLI:LV:AT:2020:0828.A420316517.10.S 

2020.gada 30.septembra spriedums SKA-166/2020, ECLI:LV:AT:2020:0930.
A420260716.6.S 

2020.gada 6.novembra spriedums SKA-41/2020, ECLI:LV:AT:2020:1106.A420305915.3.S  

2020.gada 2.decembra spriedums SKA-314/2020, ECLI:LV:AT:2020:1202.A420297917.5.S

2020.gada 7.decembra spriedums SKA-146/2020, ECLI:LV:AT:2020:1207.A420152216.4.S

2020.gada 23.decembra spriedums SKA-109/2020, ECLI:LV:AT:2020:1223.A420132016.4.S

2021.gada 8.februāra spriedums SKA-352/2021, ECLI:LV:AT:2021:0208.A420266017.13.S

2021.gada 16.marta spriedums SKA-259/2021, ECLI:LV:AT:2021:0316.A420271718.17.S

2021.gada 23.marta lēmums SKA-741/2021, ECLI:LV:AT:2021:0323.A420227920.9.L
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2021.gada 25.marta spriedums SKA-76/2021, ECLI:LV:AT:2021:0325.A420303616.8.S

2021.gada 31.marta spriedums SKA-402/2021, ECLI:LV:AT:2021:0331.A420128719.10.S  

2021.gada 11.maija lēmums SKA-907/2021, ECLI:LV:AT:2021:0511.SKA090721.5.L

2021.gada 17.maija spriedums SKA-174/2021, ECLI:LV:AT:2021:0517.A420135817.13.S

2021.gada 19.maija lēmums SKA-984/2021, ECLI:LV:AT:2021:0519.A420143821.9.L

2021.gada 20.maija spriedums SKA-219/2021, ECLI:LV:AT:2021:0520.A420138618.10.S

2021.gada 31.maija spriedums SKA-350/2021, ECLI:LV:AT:2021:0531.A420274418.13.S

2021.gada 7.jūlija spriedums SA-2/2021, ECLI:LV:AT:2021:0707.SA000221.6.L

2021.gada 9.jūlija spriedums SKA-136/2021, ECLI:LV:AT:2021:0709.A420211417.12.S

2021.gada 16.jūlija spriedums SA-1/2021, ECLI:LV:AT:2021:0716.SA000121.5.S

2021.gada [..] spriedums SKA-[B1]/2021 (pieejams Augstākās tiesas tīmekļvietnē)

CIVILLIETU DEPARTAMENTA ATZIŅAS
2001.gada 11.aprīļa spriedums SPC-23/2001 

2002.gada 9.janvāra spriedums SKC-32/2002

2002.gada 15.janvāra spriedums SKC-31/2002

2002.gada 8.maija spriedums SKC-261/2002

2002.gada 9.oktobra spriedums SKC-574/2002

2003.gada 8.janvāra spriedums SKC-5/2003

2003.gada 23.aprīļa lēmums SKC-227/2003

2003.gada 24.septembra spriedums SKC-406/2003

2003.gada 8.oktobra lēmums SKC-437/2003

2004.gada 3.marta spriedums SKC-102/2004, C40073404

2004.gada 20.oktobra spriedums SKC-561/2004, C40144803

2005.gada 12.janvāra spriedums SKC-15/2005, C29243002

2005.gada 26.janvāra spriedums SKC-47/2005, C04310803

2005.gada 5.oktobrbra  spriedums SKC-625/2005, C05050303

2006.gada 14. jūnija lēmums SKC-488/2006, C01078806

2006.gada 23.augusta spriedums SKC-451/2006, C32211304 

2006.gada 20.septembra lēmums SKC-668/2006, C16031006 

2006.gada 4.oktobra lēmums SKC-686/2006

2007.gada 29.augusta spriedums SKC-556/2007, C28221006

2007.gada 5.decembra spriedums SKC-805/2007, C27039305 

2008.gada 9.janvāra spriedums SKC-13/2008, C32211304

2008.gada 9.janvāra lēmums SKC-94/2008, C27084707

2008.gada 11.jūnija lēmums SKC-501/2008

2008.gada 13.augusta lēmums SKC-674/2008, C04369504 

2008.gada 29.oktobra spriedums SKC-388/2008, C04397005 

2008.gada 12.novembra spriedums SKC-388/2008 (slēgtas lietas statuss) 

2008.gada 12.novembra spriedums SKC-399/2008 (slēgtas lietas statuss ) 
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2009.gada 28.janvāra spriedums SKC-31/2009, C29253206 

2009.gada 11.marta spriedums SKC-67/2009, C29568605 

2009.gada 20.maija spriedums SKC-383/2009, C31264206

2009.gada 20.maija spriedums SKC-442/2009, C27090308 

2009.gada 3.jūnija spriedums SKC-531/2009, C39047308 

2009.gada 14.oktobra spriedums SKC-243/2009, C30295206 

2009.gada 21.oktobra lēmums SKC-1057/2009, C27044407 

2009.gada 16.decembra spriedums SKC-579/2009, C04381206 

2010.gada 27.janvāra lēmums SKC-443/2010

2010. gada 24.februāra lēmums SKC-327/2010, C04292607

2010.gada 13.oktobra spriedums SKC-198/2010, C08009707

2010.gada 10.novembra spriedums SKC-983/2010, C12340409

2010.gada 24.novembra spriedums SKC-233/2010, C27035807 

2010.gada 8.decembra spriedums SKC-249/2010, C04313906 

2011.gada 12.janvāra spriedums SKC-25/2011, C20160308

2011.gada 19.janvāra spriedums SKC-473/2011, C28377809

2011.gada 23.februāra spriedums SKC-77/2011, C27102906

2011.gada 9.marta lēmums SKC-818/2011

2011.gada 23.marta spriedums SKC-578/2011, C30499109 

2011.gada 23.marta lēmums SKC-944/2011

2011.gada 6.aprīļa lēmums SKC-576/2011

2011.gada 20.aprīļa spriedums SKC-148/2011, C28107006 

2011.gada 20.aprīļa spriedums SKC-161/2011, C20173308

2011.gada 22.jūnija lēmums SKC-1114/2011

2011.gada 7.decembra spriedums SKC-485/2011, C27074807

2011.gada 12.decembra lēmums SKC-880/2011, C35089708

2012.gada 1.februāra spriedums SKC-8/2012, C30332306

2012.gada 8.februāra lēmums SPC-7/2012

2012.gada 7.marta spriedums SPC-25/2012, C28442011

2012.gada 7.marta spriedums SKC-371/2012,  C16040810

2012.gada 21.marta spriedums SKC-308/2012, C33258109

2012.gada 9.maija spriedums SKC-195/2012, C31114507 

2012.gada 31.maija lēmums SKC-1604/2012, C01236011 

2012.gada 12.septembra spriedums SKC-482/2012, C04235008

2012.gada 28.novembra spriedums SKC-1626/2012, C32219509 (slēgtas lietas statuss)

2012.gada [..] spriedums SKC-[A]/2012 (pieejams Augstākās tiesas tīmekļvietnē)

2013.gada 18.janvāra lēmums SKC-1268/2013, C04228610 

2013.gada 22.janvāra spriedums SKC-27/2013, C25048510 

2013.gada 25.janvāra lēmums SKC-1149/2013, C27165110

2013.gada 30.janvāra spriedums SKC-42/2013, C28096308 
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2013.gada 30.janvāra lēmums SJC-1/2013, C04186911

2013.gada 19.februāra spriedums SKC-34/2013, C29468908 

2013.gada 26.februāra lēmums SKC-1191/2013

2013.gada 28.februāra spriedums SKC-11/2013, C27171708 

2013.gada 18.oktobra spriedums SKC-216/2013, C38042610

2013.gada 22.oktobra lēmums SKC-2073/2013, C04328410

2014.gada 6.februāra spriedums SKC-109/2014, C04225008

2014.gada 21.februāra spriedums SKC-32/2014, C15076804 

2014. gada 29.aprīļa spriedums SKC-81/2014, C27156210

2014.gada 30.aprīļa spriedums SKC-40/2014, C04286306

2014.gada 29.maija lēmums SKC-2247/2014, C04377611

2014.gada 30.maija spriedums SKC-88/2014, C04383809 

2014. gada 30.maija spriedums SKC-97/2014, C29320005 

2014.gada 18.septembra lēmums SKC-2465/2014

2014.gada 31.oktobra spriedums SPC-27/2014, C27210414 

2014.gada 31.oktobra lēmums SKC-2793/2014, C32201114 

2014.gada 27.novembra spriedums SKC-156/2014, C31243408 

2014.gada 29.decembra spriedums SKC-150/2014, C27205510

2015.gada 30.marta spriedums SKC-50/2015, C33355509 

2015.gada 7.maija spriedums SKC-27/2015, C33122108 

2015.gada 17.jūlija lēmums SKC-2365/2015

2015.gada 22.jūlija lēmums SKC-2334/2015, C32373012

2015.gada 17.septembra lēmums SKC-2457/2015

2015.gada 22.septembra spriedums SKC-2778/2015, C15163815

2015.gada 24.septembra spriedums SKC-204/2015, C31370910 

2015.gada 29.septembra spriedums SKC-2316/2015, C32232014 

2015.gada 30.septembra spriedums SKC-2195/2015, C29579013 

2015.gada 28.oktobra blakus lēmums SKC-5/2015, C30504912

2015.gada 29.oktobra lēmums SKC-2564/2015, C17116407 

2015.gada 30.oktobra lēmums SKC-2451/2015, C30287506 

2015.gada 3.novembra lēmums SKC-2576/2015, C39107710

2016.gada 27.janvāra lēmums SKC-1318/2016

2016.gada 15.februāra lēmuma SKC-1719/2016, C30394213 

2016.gada 24.marta lēmums SKC–1166/2016

2016.gada 20.maija spriedums SKC-133/2016, C28447310 

2016.gada 20.maija spriedums SKC-222/2016, C32312312 

2016.gada 16.jūnija lēmums SKC-2180/2016

2016.gada 30.jūnija spriedums SKC-102/2016, C32187309 

2016.gada 30.jūnija lēmums SKC-1931/2016, C04420811

2016.gada 1.novembra lēmums SKC-1844/2016, C20429612 
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2016.gada 22.novembra spriedums SKC-226/2016, C30458513 

2016.gada 5.decembra lēmums SKC-2268/2016, C03055207

2017.gada 12.janvāra spriedums SKC-5/2017, C37105312 

2017.gada 3.aprīļa spriedums SKC-106/2017, C27137313 

2017.gada 18.maija spriedums SKC-101/2017, C04239510 

2017.gada 21.jūnija spriedums SKC-210/2017, C04275704  

2017.gada 29.augusta spriedums SKC-177/2017, C28466811

2017.gada 29.septembra spriedums SKC-402/2017, ECLI:LV:AT:2017:0929.C37058015.1.S 

2017.gada 5.oktobra spriedums SKC-239/2017, ECLI:LV:AT:2017:1005.C27205510.1.S

2017.gada 26.oktobra spriedums SKC-200/2017, ECLI:LV:AT:2017:1026.C29479111.1.S 

2017.gada 14.novembra spriedums SKC-762/2017, ECLI:LV:AT:2017:1114.C31407814.1.S

2017.gada 28.novembra  spriedums SKC-184/2017, ECLI:LV:AT:2017:1128.C28330013.1.S

2017.gada 30.novembra spriedums SKC-301/2017, ECLI:LV:AT:2017:1130.C03036514.1.S

2017.gada 21.decembra lēmums SKC-1770/2017, ECLI:LV:AT:2017:1221.SKC177017.2.L 

2017.gada [..] spriedums SKC-[B]/2017 (pieejams Augstākās tiesas tīmekļvietnē)

2018.gada 19.februāra spriedums SKC-7/2018, ECLI:LV:AT:2018:0219.C15291810.1.S 

2018.gada 23.februāra lēmums SKC-632/2018, ECLI:LV:AT:2018:0223.C30570115.5.L 

2018.gada 26.februāra spriedums SKC-23/2018, ECLI:LV:AT:2018:0226.C12096213.1.S

2018.gada 28.februāra spriedums SKC-114/2018,  ECLI:LV:AT:2018:0228.C27155014.1.S

2018.gada 29.marta spriedums SKC-72/2018,  ECLI:LV:AT:2018:0329.C27134514.1.S

2018.gada 17.aprīļa spriedums SKC-91/2018, ECLI:LV:AT:2018:0417.C04420712.1.S 

2018.gada 23.aprīļa spriedums SKC-69/2018, ECLI:LV:AT:2018:0423.C39107710.1.S 

2018.gada 26.jūnija spriedums SKC-172/2018, ECLI:LV:AT:2018:0626.C40101714.1.S 

2018.gada 29.jūnija spriedums SKC-203/2018, ECLI:LV:AT:2018:0629.C15158715.1.S 

2018.gada 12.novembra lēmums SPC-4/2018, ECLI:LV:AT:2018:1112.SPC000418.2.L

2018.gada 22.novembra lēmums SKC-1178/2018, ECLI:LV:AT:2018:1122.C04451510.7.L 

2018.gada 5.decembra spriedums SKC-283/2018, ECLI:LV:AT:2018:1205.C32254214.1.S 

2019.gada 9.janvāra lēmums SKC-554/2019, ECLI:LV:AT:2019:0109.C33462217.11.L 

2019.gada 28.februāra spriedums SKC-80/2019, ECLI:LV:AT:2019:0228.C19033012.2.S 

2019.gada 12.marta spriedums SKC-15/2019, ECLI:LV:AT:2019:0312.C04203511.2.S 

2019.gada 28.marta spriedums SKC-90/2019, ECLI:LV:AT:2019:0328.C27124814.2.S 

2019.gada 9.maija spriedums SKC-388/2019, ECLI:LV:AT:2019:0509.C30510517.10.S 

2019.gada 30.maija spriedums SKC-242/2019, ECLI:LV:AT:2019:0530.C20098217.8.S 

2019.gada 14.jūnija spriedums SKC-514/2019 (slēgtas lietas statuss)

2019.gada 14.jūnija spriedums SKC-786/2019, ECLI:LV:AT:2019:0614.C29267918.13.S 

2019.gada 10.jūlija spriedums SKC-40/2019, ECLI:LV:AT:2019:0710.C30292615.1.S

2019.gada 17.jūlija lēmums SKC-1037/2019,  ECLI:LV:AT:2019:0717.C30558918.7.L

2019.gada 31.oktobra spriedums SKC-330/2019, ECLI:LV:AT:2019:1031.C68486417.8.S

2019.gada 6.decembra spriedums SKC-282/2019, ECLI:LV:AT:2019:1206.C30454714.5.S

2019.gada 13.decembra lēmums SKC-1541/2019, ECLI:LV:AT:2019:1213.C73405818.17.L 
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2019.gada 17.decembra blakus lēmums SKC-259/2019, ECLI:LV:AT:2019:1217.C04169414.6.BL

2020.gada 30.janvāra spriedums SKC-66/2020, ECLI:LV:AT:2020:0130.C33314714.9.S 

2020.gada 13.februāra spriedums SKC-8/2020,  ECLI:LV:AT:2020:0213.C29452516.4.S

2020.gada 28.aprīļa spriedums SKC-276/2020, ECLI:LV:AT:2020:0428.C30407917.9.S 

2020.gada 30.aprīļa spriedums SKC-77/2020, ECLI:LV:AT:2020:0430.C30450117.7.S

2020.gada 14.maija spriedums SKC-17/2020, ECLI:LV:AT:2020:0514.C33583315.7.S

2020.gada 21.maija spriedums SKC-437/2020, ECLI:LV:AT:2020:0521.C69145719.9.S

2020.gada 29.maija spriedums SKC-112/2020, ECLI:LV:AT:2020:0529.C34054916.11.S 

2020.gada 3.jūlija spriedums SKC-39/2020, ECLI:LV:AT:2020:0703.C21028517.6.S 

2020.gada 29.jūlija lēmums SKC-988/2020, ECLI:LV:AT:2020:0729.SKC098820.8.L

2020.gada 29.oktobra spriedums SKC-288/2020, ECLI:LV:AT:2020:1029.C33432217.10.S

2020.gada 4.novembra spriedums SKC-974/2020, ECLI:LV:AT:2020:1104.C12193319.10.S 

2020.gada 19.novembra spriedums SKC-405/2020, ECLI:LV:AT:2020:1119.C11095316.8.S

2020.gada 25.novembra spriedums SKC-41/2020, ECLI:LV:AT:2020:1125.C28330013.6.S

2020.gada 26.novembra spriedums SKC-465/2020, ECLI:LV:AT:2020:1126.C33444516.12.S 

2021.gada 27.aprīļa lēmums SKC-35/2021, ECLI:LV:AT:2021:0427.C68536917.18.L

2021.gada 27.aprīļa lēmums SKC-58/2021,  ECLI:LV:AT:2021:0427.C31370714.19.L

2021.gada 17.maija spriedums SKC-107/2021, ECLI:LV:AT:2021:0517.C12173819.16.S

2021.gada 18.maija spriedums SKC-93/2021, ECLI:LV:AT:2021:0518.C73514418.11.S 

2021.gada 25.maija spriedums SKC-66/2021, ECLI:LV:AT:2021:0525.C31370014.12.S

2021.gada 4.augusta spriedums SKC-75/2021,  ECLI:LV:AT:2021:0804.C29239318.10.S

2021.gada 17.augusta lēmums SKC-804/2021, ECLI:LV:AT:2021:0817.SKC080421.14.L

2021.gada 26.oktobra lēmums SKC-1036/2021, ECLI:LV:AT:2021:1026.C30548120.15.L

2021.gada 24.novembra lēmums SKC-1176/2021, ECLI:LV:AT:2021:1124:C30518717.9.L

2022.gada 20.janvāra spriedums SKC-52/2022, ECLI:LV:AT:2022:0120.C30447519.12.S

2022.gada 31.janvāra spriedums SKC-133/2022, ECLI:LV:AT:2022:0131.C29707615.18.S

2022.gada 17.februāra spriedums SKC-83/2022, ECLI:LV:AT:2022:0217.C30451619.12.S

2022.gada 21.februāra spriedums SKC-60/2022, ECLI:LV:AT:2022:0222.C30543017.16.S

KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA ATZIŅAS
2005.gada 16.novembra lēmums SKK-501/2005

2011.gada 25.janvāra lēmums SKK-9/2011, 11290082206

2011.gada 9.jūnija lēmums SKK-198/2011, 16870000906

2012.gada 10.maija lēmums SKK-132/2012, 118400000909

2012.gada 5.novembra lēmums SKK-642/2012, 11221012712

2013.gada 10.decembra lēmums SKK-463/2013, 01517014603

2013.gada 16.decembra lēmums SKK-758/2013, 11210016913

2014.gada 20.marta lēmums SKK-110/2014, 11819000909

2014.gada 20.marta lēmums SKK-110/2014, 11819000909

2014.gada 28.augusta lēmums SKK-445/2014, 11819002111
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2015.gada 22.janvāra lēmums SKK-16/2015 (slēgtas lietas statuss)
2015.gada 3.jūnija lēmums SKK-J-178/2015, 11261005012
2015.gada 15.oktobra lēmums SKK-J-572/2015, 11240029208
2015.gada 16.novembra lēmums SKK-713/2015 (slēgtas lietas statuss)
2016.gada 28.aprīļa lēmums SKK-172/2016, 11903051314
2016.gada 29.septembra lēmums SKK-190/2016, 11816003310
2016.gada 16.novembra lēmums SKK-276/2016, 11815002412
2016.gada 7.decembra lēmums SKK-524/2016 (slēgtas lietas statuss)
2017.gada 31.jūlija lēmums SKK-456/2017, 11170037314
2017.gada 26.septembra lēmums SKK-458/2017, ECLI:LV:AT:2017:0926.11092037309.1.L
2017.gada 17.oktobra lēmums SKK-472/2017, ECLI:LV:AT:2017:1016.11860001416.1.L
2018.gada 19.marta lēmums SKK-J-43/2018, ECLI:LV:AT:2018:0319.16870001410.1.L
2018.gada 28.marta lēmums SKK-13/2018, ECLI:LV:AT:2018:0328.11096125312.2.L
2018.gada 20.jūnija lēmums SKK-J-133/2018, ECLI:LV:AT:2018:0620.11089136002.2.L
2018.gada 3.septembra lēmums SKK-J-369/2018, ECLI:LV:AT:2018:0903.11220174308.4.L
2018.gada 6.novembra lēmums SKK-643/2018, ECLI:LV:AT:2018:1106.11518004016.5.L
2018.gada 29.novembra lēmums SKK-J-625/2018, ECLI:LV:AT:2018:1129.11380060314.1.L
2018.gada 14.decembra lēmums SKK-419/2018  (slēgtas lietas statuss)
2019.gada 31.janvāra lēmums SKK-28/2019, ECLI:LV:AT:2019:0131.11520020616.3.L
2019.gada 19.februāra lēmums SKK-34/2019, ECLI:LV:AT:2019:0219.15840007018.3.L
2019.gada 11.jūnija lēmums SKK-294/2019, ECLI:LV:AT:2019:0611.11519010516.3.L
2019.gada 26.jūnija lēmums SKK-4/2019 (slēgtas lietas statuss)
2019.gada 6.septembra lēmums SKK-432/2019, ECLI:LV:AT:2019:0906.11089069018.5.L
2019.gada 30.septembra lēmums SKK-600/2019, ECLI:LV:AT:2019:0930.11354007718.5.L
2019.gada 1.novembra lēmums SKK-208/2019, ECLI:LV:AT:2019:1101.12506000117.4.L
2020.gada 4.jūnija lēmums SKK-J-221/2020, ECLI:LV:AT:2020:0604.12812001716.5.L
2020.gada 1.oktobra lēmums SKK-574/2020, ECLI:LV:AT:2020:1001.11380034519.9.L
2020.gada 6.oktobra lēmums SKK-77/2020, ECLI:LV:AT:2020:1006.11181005715.6.L
2020.gada 30.oktobra lēmums SKK-59/2020, ECLI:LV:AT:2020:1030.3870001003.3.L
2020.gada 3.novembra lēmums SKK-466/2020, ECLI:LV:AT:2020:1103.11210053918.11.L
2020.gada 10.novembra lēmums SKK-127/2020, ECLI:LV:AT:2020:1110.15890007015.20.L
2020.gada 17.decembra lēmums SKK-489/2020, ECLI:LV:AT:2020:1217.11353037519.6.L
2021.gada 18.februāra lēmums SKK-96/2021, ECLI:LV:AT:2021:0218.11210062418.4.L
2021.gada 9.marta lēmums SKK-164/2021,  ECLI:LV:AT:2021:0309.15840016618.7.L
2021.gada 30.aprīļa lēmums SKK-J-263/2021, ECLI:LV:AT:2021:0430.11089144017.4.L
2021.gada 8.jūnija lēmums SKK-J-88/2021, ECLI:LV:AT:2021:0608.16870004106.3.L
2021.gada 20.jūlija lēmums SKK-212/2021, ECLI:LV:AT:2021:0720.11310023415.12.L
2021.gada 26.augusta lēmums SKK-75/2021, ECLI:LV:AT:2021:0826.11110013718.5.L 
2021.gada [..] lēmums SKK-[I]/2021 (pieejams Augstākās tiesas tīmekļvietnē)
2022.gada 6.janvāra lēmums SKK-68/2022, ECLI:LV:AT:2022:0106.11860001718.4.L
2022.gada [..] lēmums SKK-[B]/2022  (pieejams Augstākās tiesas tīmekļvietnē)
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SENĀTA PIETEIKUMI  
SATVERSMES TIESAI

Satversmes tiesas likuma 17.pants dod tiesības tiesai, izskatot civillietu, 
krimināllietu vai administratīvo lietu, iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā 
par likumu un Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu atbilstību 
Satversmei, citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka 
tiesību normām, kā arī Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas 
noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi. 

Senāts šīs tiesības izmantojis 42 lietās. 
Šis pārskats dod iespēju pārskatīt Senāta pieteikumus Satversme tiesā – gan 

nolemto, gan arī, izmantojot norādes uz tiesas lietas numuru, detalizēti iepazīties ar 
Satversmes tiesas nolēmumam sekojošajiem tiesu nolēmumiem attiecīgajā lietā. 
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

C27195402

Administratīvo lietu 
departaments

2006-41-01 28.02.2007.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā Satversmes tiesas norādīto, ka 
tiesību normā nav ietverts aizliegums iestādei 
ievērot samērīguma principu un, pieņemot 
lēmumu konkrētās publiski tiesiskajās 
attiecībās, iestādei ir pienākums to samērot ar 
cilvēktiesībām, Senāts atcēla Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu un lietu nosūtīja 
jaunai izskatīšanai.

Par likuma „Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu 
un uzturēšanos Latvijas Republikā” 35.pantā ietverto vārdu 
„uzturēšanās atļaujas neizsniedz” un Imigrācijas likuma 34.pantā 
ietverto vārdu „uzturēšanās atļaujas izsniegšanu atsaka” atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110.pantam

A42030004

Administratīvo lietu 
departaments

2007-23-01 03.04.2008. 1. Attiecībā uz tiesvedībā esošajām lietām 
apstrīdēto normu atzīt par neatbilstošu 
Satversmei un spēkā neesošu no tās 
pieņemšanas brīža.
2. Attiecībā uz tiesvedībā esošajām lietām 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” (2004.
gada 31.marta redakcijā) 33.1 panta pirmās 
daļas vārdus „ne biežāk kā vienu reizi 
gadā” atzīt par neatbilstošiem Satversmes 
1.pantam un spēkā neesošiem no to 
pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu daļā, ar kuru noraidīts pieteikums 
daļā par papildu nomaksai budžetā aprēķināto 
soda naudu un daļā par papildu nomaksai 
budžetā aprēķināto dabas resursu un 
pievienotās vērtības nodokli.

Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” (2000.gada 13.aprīļa likuma 
redakcijā) 33.1 panta pirmās daļas vārdu „ne biežāk kā vienu reizi 
trijos gados” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam 
(Nodokļu soda naudas samazināšana)

A42561808

Administratīvo lietu 
departaments

2009-12-03 07.01.2010.

Apstrīdētās normas atzīt par atbilstošām 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atstāja negrozītu Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu.

Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 
„Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču 
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 92.punkta otrā teikuma 
vārdu „zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirto līdzekļu 
ietvaros”, 94.punkta vārdu „izņemot šo noteikumu 100.1 punktā 
minēto gadījumu”, 100.punkta vārdu „ne vairāk kā 10 000 latu apmērā 
vienam pacientam 12 mēnešu periodā” un 100.1 punkta otrā teikuma 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 93. un 110.pantam

A42379306

Administratīvo lietu 
departaments

2009-14-01 20.01.2010.

Izbeigt tiesvedību lietā.
Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumā 
noradīto, Senāts atstāja negrozītu 
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Par Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmās daļas atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam

A42455205

Administratīvo lietu 
departaments

2009-94-01 13.05.2010.
Apstrīdētās normas atzīt par atbilstošām 
Satversmei un Latvijas PSR Augstākās 
padomes 1990.gada 4.maija deklarācijas 
„Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu” preambulai.

Ņemot vērā Satversmes tiesas norādīto, ka 
attiecīgā Pilsonības likuma norma atzīstama 
par samērīgu un atbilstošu Latvijas Republikas 
Satversmei, valsts nepārtrauktības doktrīnai, 
Senāts atstāja negrozītu Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu.

Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 1.punkta pirmā teikuma 
vārdu „ja reģistrācija notiek līdz 1995.gada 1.jūlijam” un otrā teikuma 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2.pantam, kā arī 
Latvijas PSR Augstākās padomes 1990.gada 4.maija deklarācijas 
„Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai 
(Dubultpilsonība)

A42435506

Administratīvo lietu 
departaments

2010-09-01 13.10.2010.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā, ka no Satversmes tiesas lēmuma 
izriet, ka iestādei bija piešķirta rīcības brīvība 
lemt par uzliktās soda naudas par skaidras 
naudas deklarēšanas pārkāpumiem apmēru un 
ka apelācijas instances tiesa nebija vērtējusi, 
vai iestāde ir atpazinusi un izmantojusi rīcības 
brīvību izskatāmajā gadījumā, Senāts atcēla 
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un 
nodeva lietu jaunai izskatīšanai.

Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” (1997.gada 4.decembra 
redakcijā) 30.panta otrās daļas vārdu „ja šie darījumi nav deklarēti 
šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, – 15 procentu apmērā no šo 
darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi” atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

C27195402

Administratīvo lietu 
departaments

2006-41-01 28.02.2007.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā Satversmes tiesas norādīto, ka 
tiesību normā nav ietverts aizliegums iestādei 
ievērot samērīguma principu un, pieņemot 
lēmumu konkrētās publiski tiesiskajās 
attiecībās, iestādei ir pienākums to samērot ar 
cilvēktiesībām, Senāts atcēla Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu un lietu nosūtīja 
jaunai izskatīšanai.

Par likuma „Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu 
un uzturēšanos Latvijas Republikā” 35.pantā ietverto vārdu 
„uzturēšanās atļaujas neizsniedz” un Imigrācijas likuma 34.pantā 
ietverto vārdu „uzturēšanās atļaujas izsniegšanu atsaka” atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110.pantam

A42030004

Administratīvo lietu 
departaments

2007-23-01 03.04.2008. 1. Attiecībā uz tiesvedībā esošajām lietām 
apstrīdēto normu atzīt par neatbilstošu 
Satversmei un spēkā neesošu no tās 
pieņemšanas brīža.
2. Attiecībā uz tiesvedībā esošajām lietām 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” (2004.
gada 31.marta redakcijā) 33.1 panta pirmās 
daļas vārdus „ne biežāk kā vienu reizi 
gadā” atzīt par neatbilstošiem Satversmes 
1.pantam un spēkā neesošiem no to 
pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu daļā, ar kuru noraidīts pieteikums 
daļā par papildu nomaksai budžetā aprēķināto 
soda naudu un daļā par papildu nomaksai 
budžetā aprēķināto dabas resursu un 
pievienotās vērtības nodokli.

Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” (2000.gada 13.aprīļa likuma 
redakcijā) 33.1 panta pirmās daļas vārdu „ne biežāk kā vienu reizi 
trijos gados” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam 
(Nodokļu soda naudas samazināšana)

A42561808

Administratīvo lietu 
departaments

2009-12-03 07.01.2010.

Apstrīdētās normas atzīt par atbilstošām 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atstāja negrozītu Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu.

Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 
„Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču 
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 92.punkta otrā teikuma 
vārdu „zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirto līdzekļu 
ietvaros”, 94.punkta vārdu „izņemot šo noteikumu 100.1 punktā 
minēto gadījumu”, 100.punkta vārdu „ne vairāk kā 10 000 latu apmērā 
vienam pacientam 12 mēnešu periodā” un 100.1 punkta otrā teikuma 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 93. un 110.pantam

A42379306

Administratīvo lietu 
departaments

2009-14-01 20.01.2010.

Izbeigt tiesvedību lietā.
Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumā 
noradīto, Senāts atstāja negrozītu 
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Par Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmās daļas atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam

A42455205

Administratīvo lietu 
departaments

2009-94-01 13.05.2010.
Apstrīdētās normas atzīt par atbilstošām 
Satversmei un Latvijas PSR Augstākās 
padomes 1990.gada 4.maija deklarācijas 
„Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu” preambulai.

Ņemot vērā Satversmes tiesas norādīto, ka 
attiecīgā Pilsonības likuma norma atzīstama 
par samērīgu un atbilstošu Latvijas Republikas 
Satversmei, valsts nepārtrauktības doktrīnai, 
Senāts atstāja negrozītu Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu.

Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 1.punkta pirmā teikuma 
vārdu „ja reģistrācija notiek līdz 1995.gada 1.jūlijam” un otrā teikuma 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2.pantam, kā arī 
Latvijas PSR Augstākās padomes 1990.gada 4.maija deklarācijas 
„Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai 
(Dubultpilsonība)

A42435506

Administratīvo lietu 
departaments

2010-09-01 13.10.2010.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā, ka no Satversmes tiesas lēmuma 
izriet, ka iestādei bija piešķirta rīcības brīvība 
lemt par uzliktās soda naudas par skaidras 
naudas deklarēšanas pārkāpumiem apmēru un 
ka apelācijas instances tiesa nebija vērtējusi, 
vai iestāde ir atpazinusi un izmantojusi rīcības 
brīvību izskatāmajā gadījumā, Senāts atcēla 
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un 
nodeva lietu jaunai izskatīšanai.

Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” (1997.gada 4.decembra 
redakcijā) 30.panta otrās daļas vārdu „ja šie darījumi nav deklarēti 
šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, – 15 procentu apmērā no šo 
darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi” atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

128071308

Administratīvo lietu 
departaments

2010-40-03 11.01.2011.

Apstrīdētās normas atzīt par atbilstošām 
Satversmei 

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto,  
Senāts Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu atstāja negrozītu.

Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.173 
„Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja 
apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” 
40.punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
64.pantam (Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošana)

A42649707

Administratīvo lietu 
departaments

2010-47-01 31.01.2011.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumā 
norādīto, Senāts atcēla Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu un nosūtīja lietu 
jaunai izskatīšanai.

Par 2007.gada 14.jūnija likuma „Grozījumi likumā „Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos”” 9.panta daļas, ar kuru likuma 
„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 10.panta pirmās 
daļas 1.punkts izteikts citā redakcijā, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91.pantam

A42513007

Administratīvo lietu 
departaments

2010-52-03 08.03.2011.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā Satversmes tiesas norādīto 
saistībā ar notiesāto personu pamattiesību 
ierobežojumiem – ka attiecīgie pasākumi nedrīkst 
būt lielāki nekā nepieciešams piespriestā soda 
veida un rakstura, kā arī soda izpildes režīma 
dēļ, un tie pieļaujami tikai tādā apmērā, kāds 
nepieciešams leģitīmā mērķa sasniegšanai, 
Senāts atcēla Administratīvās rajona tiesas 
spriedumu daļā par Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
lēmuma par uzlikto sodu atzīšanu par prettiesisku 
un nosūtīja lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai.

Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 
„Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 
44.4.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
96.pantam (Ieslodzīto pienākums uzturēt kārtībā savu guļamvietu)

A42742608

Administratīvo lietu 
departaments

2011-02-01 28.11.2011. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tas attiecas 
uz personām, kuru īpašuma tiesības 
atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā 
administratīvajā teritorijā no personas 
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, par 
neatbilstošu Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tas 
attiecas uz personu A. un citām personām, 
kuru īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot 
līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā 
teritorijā no personas gribas neatkarīgu 
apstākļu dēļ un kurām šī zeme vēl 
nav uzmērīta tādēļ, ka tās uzsākušas 
tiesvedību, par neatbilstošu Satversmei un 
spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

Senāts izbeidza tiesvedību lietā.

Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 
22.panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91.pantam (Abrenes zeme)

A42709509

Administratīvo lietu 
departaments

2011-19-01 07.06.2012. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā paredz 
nosacījumu, ka īpašuma tiesībām jābūt 
reģistrētām zemesgrāmatā pirms 
mežsaimnieciskās darbības ierobežojuma 
noteikšanas, par neatbilstošu Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā 
paredz nosacījumu, ka īpašuma tiesībām 
jābūt reģistrētām zemesgrāmatā pirms 
mežsaimnieciskās darbības ierobežojuma 
noteikšanas, attiecībā uz personu A. un 
citām personām, kuras sakarā ar šo normu 
uzsākušas tiesvedību savu pamattiesību 
aizsardzībai, par neatbilstošu Satversmei 
un spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par likuma „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un mikroliegumos” 6.panta otrās daļas 4.punkta atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un  
105.pantam (Kompensācija par mikroliegumu, melnie stārķi)
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

128071308

Administratīvo lietu 
departaments

2010-40-03 11.01.2011.

Apstrīdētās normas atzīt par atbilstošām 
Satversmei 

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto,  
Senāts Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu atstāja negrozītu.

Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.173 
„Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja 
apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” 
40.punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
64.pantam (Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošana)

A42649707

Administratīvo lietu 
departaments

2010-47-01 31.01.2011.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumā 
norādīto, Senāts atcēla Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu un nosūtīja lietu 
jaunai izskatīšanai.

Par 2007.gada 14.jūnija likuma „Grozījumi likumā „Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos”” 9.panta daļas, ar kuru likuma 
„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 10.panta pirmās 
daļas 1.punkts izteikts citā redakcijā, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91.pantam

A42513007

Administratīvo lietu 
departaments

2010-52-03 08.03.2011.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā Satversmes tiesas norādīto 
saistībā ar notiesāto personu pamattiesību 
ierobežojumiem – ka attiecīgie pasākumi nedrīkst 
būt lielāki nekā nepieciešams piespriestā soda 
veida un rakstura, kā arī soda izpildes režīma 
dēļ, un tie pieļaujami tikai tādā apmērā, kāds 
nepieciešams leģitīmā mērķa sasniegšanai, 
Senāts atcēla Administratīvās rajona tiesas 
spriedumu daļā par Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
lēmuma par uzlikto sodu atzīšanu par prettiesisku 
un nosūtīja lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai.

Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 
„Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 
44.4.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
96.pantam (Ieslodzīto pienākums uzturēt kārtībā savu guļamvietu)

A42742608

Administratīvo lietu 
departaments

2011-02-01 28.11.2011. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tas attiecas 
uz personām, kuru īpašuma tiesības 
atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā 
administratīvajā teritorijā no personas 
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, par 
neatbilstošu Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tas 
attiecas uz personu A. un citām personām, 
kuru īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot 
līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā 
teritorijā no personas gribas neatkarīgu 
apstākļu dēļ un kurām šī zeme vēl 
nav uzmērīta tādēļ, ka tās uzsākušas 
tiesvedību, par neatbilstošu Satversmei un 
spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

Senāts izbeidza tiesvedību lietā.

Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 
22.panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91.pantam (Abrenes zeme)

A42709509

Administratīvo lietu 
departaments

2011-19-01 07.06.2012. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā paredz 
nosacījumu, ka īpašuma tiesībām jābūt 
reģistrētām zemesgrāmatā pirms 
mežsaimnieciskās darbības ierobežojuma 
noteikšanas, par neatbilstošu Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā 
paredz nosacījumu, ka īpašuma tiesībām 
jābūt reģistrētām zemesgrāmatā pirms 
mežsaimnieciskās darbības ierobežojuma 
noteikšanas, attiecībā uz personu A. un 
citām personām, kuras sakarā ar šo normu 
uzsākušas tiesvedību savu pamattiesību 
aizsardzībai, par neatbilstošu Satversmei 
un spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par likuma „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un mikroliegumos” 6.panta otrās daļas 4.punkta atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un  
105.pantam (Kompensācija par mikroliegumu, melnie stārķi)
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

A42513407

Administratīvo lietu 
departaments

2011-21-01 06.06.2012.
1. Atzīt apstrīdētajā normā vārdu „tikai” par 
neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no šīs normas pieņemšanas dienas.

2. Noteikt, ka apstrīdētā norma ir 
piemērojama, uz to pēc analoģijas 
attiecinot atvērtu aizsargājamo nemantisko 
tiesību un interešu uzskaitījumu, kas 
ietverts tā paša panta pirmās daļas vārdos 
„vai citām nemantiskajām tiesībām vai ar 
likumu aizsargātajām interesēm”.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, Senāts 
atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu 
daļā par personiskā kaitējuma atlīdzināšanu un 
nosūtīja lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai.

Par Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likuma 8.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 92.panta trešajam teikumam (Personiskais kaitējums)

A42513407

Administratīvo lietu 
departaments

2012-01-01 06.12.2012.

Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmei un spēkā neesošu no 2013.gada 
1.jūlija.

Ņemot vērā, ka no Satversmes tiesas 
sprieduma izriet, ka tiesai nav šķēršļu 
izlemt pieteicējas prasījumu par pienākuma 
uzlikšanu Rīgas pašvaldībai organizēt publisku 
iepirkumu, lai izvēlētos komersantu, kurš veiks 
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu, Senāts atcēla 
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un 
nodeva lietu jaunai izskatīšanai apgabaltiesai.

Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 
12.punkta, ciktāl tas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti, nepiemērojot 
normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai neatbilstoši 
normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 1.pantam (Atkritumu apsaimniekošana)

A42651608

Administratīvo lietu 
departaments

2012-09-01 31.01.2013.
Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmes 91.pantam  un spēkā neesošu 
no 2013.gada 1.oktobra (ja invaliditātes 
pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas 
maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis 
sociālās iemaksas vismaz trīs gadus).

2. Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmes 91.panta pirmajam teikumam 
attiecībā uz personu A. un citām personām, 
kuras ir uzsākušas savu aizskarto 
tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību 
aizsardzības līdzekļiem, par spēkā neesošu 
no tā pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai. 

Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 16.punkta 
1.apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina 
formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes 
pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba 
ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91. un 109.pantam (Invaliditātes pensija)

A420416111

Administratīvo lietu 
departaments

2012-10-01 11.12.2012.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā, ka lietas izskatīšanas laikā 
Saeima ar 2012.gada 18.oktobra likumu 
izdarīja grozījumu Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
17.pantā, papildinot to ar jaunu noteikumu, 
ka gadījumā, ja privātpersona nokavējusi 
17.panta pirmajā daļā minētos termiņus, 
iestāde, tiesa vai tiesnesis tos var atjaunot 
pēc šīs privātpersonas motivēta lūguma, ja 
nokavēšanas iemeslu atzīst par attaisnojamu, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
lēmumu un nosūtīja lietu un pieteicēja lūgumu 
par termiņa atjaunošanu Administratīvajai 
rajona tiesai.

Par Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likuma 17.panta vārdu „bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes 
prettiesiskā administratīvā akta spēkā stāšanās vai prettiesiskas 
faktiskās rīcības veikšanas dienas” atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pantam (Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšana)
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

A42513407

Administratīvo lietu 
departaments

2011-21-01 06.06.2012.
1. Atzīt apstrīdētajā normā vārdu „tikai” par 
neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no šīs normas pieņemšanas dienas.

2. Noteikt, ka apstrīdētā norma ir 
piemērojama, uz to pēc analoģijas 
attiecinot atvērtu aizsargājamo nemantisko 
tiesību un interešu uzskaitījumu, kas 
ietverts tā paša panta pirmās daļas vārdos 
„vai citām nemantiskajām tiesībām vai ar 
likumu aizsargātajām interesēm”.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, Senāts 
atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu 
daļā par personiskā kaitējuma atlīdzināšanu un 
nosūtīja lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai.

Par Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likuma 8.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 92.panta trešajam teikumam (Personiskais kaitējums)

A42513407

Administratīvo lietu 
departaments

2012-01-01 06.12.2012.

Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmei un spēkā neesošu no 2013.gada 
1.jūlija.

Ņemot vērā, ka no Satversmes tiesas 
sprieduma izriet, ka tiesai nav šķēršļu 
izlemt pieteicējas prasījumu par pienākuma 
uzlikšanu Rīgas pašvaldībai organizēt publisku 
iepirkumu, lai izvēlētos komersantu, kurš veiks 
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu, Senāts atcēla 
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un 
nodeva lietu jaunai izskatīšanai apgabaltiesai.

Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 
12.punkta, ciktāl tas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti, nepiemērojot 
normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai neatbilstoši 
normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 1.pantam (Atkritumu apsaimniekošana)

A42651608

Administratīvo lietu 
departaments

2012-09-01 31.01.2013.
Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmes 91.pantam  un spēkā neesošu 
no 2013.gada 1.oktobra (ja invaliditātes 
pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas 
maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis 
sociālās iemaksas vismaz trīs gadus).

2. Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmes 91.panta pirmajam teikumam 
attiecībā uz personu A. un citām personām, 
kuras ir uzsākušas savu aizskarto 
tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību 
aizsardzības līdzekļiem, par spēkā neesošu 
no tā pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai. 

Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 16.punkta 
1.apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina 
formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes 
pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba 
ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91. un 109.pantam (Invaliditātes pensija)

A420416111

Administratīvo lietu 
departaments

2012-10-01 11.12.2012.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā, ka lietas izskatīšanas laikā 
Saeima ar 2012.gada 18.oktobra likumu 
izdarīja grozījumu Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
17.pantā, papildinot to ar jaunu noteikumu, 
ka gadījumā, ja privātpersona nokavējusi 
17.panta pirmajā daļā minētos termiņus, 
iestāde, tiesa vai tiesnesis tos var atjaunot 
pēc šīs privātpersonas motivēta lūguma, ja 
nokavēšanas iemeslu atzīst par attaisnojamu, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
lēmumu un nosūtīja lietu un pieteicēja lūgumu 
par termiņa atjaunošanu Administratīvajai 
rajona tiesai.

Par Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likuma 17.panta vārdu „bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes 
prettiesiskā administratīvā akta spēkā stāšanās vai prettiesiskas 
faktiskās rīcības veikšanas dienas” atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pantam (Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšana)



270

Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

SA-1/2013 
(arhīva numurs)

Administratīvo lietu 
departaments

2012-18-01 15.04.2013.

Attiecībā uz tiesvedībā esošajām lietām 
atzīt apstrīdēto normu redakcijā, kas bija 
spēkā līdz 2011.gada 8.novembrim, par 
neatbilstošu Satversmei.

Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 33.3 panta pirmās daļas vārdus 
„ja nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa, nodevas vai 
cita valsts noteiktā maksājuma apmēram [ieskaitot nokavējuma naudu, 
kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no nākamās 
dienas pēc konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu 
revīzijas (audita) uzsākšanas dienai] un 30 dienu laikā no dienas, kad 
saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nodokļu revīzijas (audita) 
rezultātiem, iemaksā budžetā papildus aprēķināto nodokļa, nodevas vai 
cita valsts noteiktā maksājuma summu kopā ar soda naudu 15 procentu 
apmērā no nodokļa pamatparāda” redakcijā, kas bija spēkā līdz 2011.
gada 9.novembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam 
(Soda samazināšana nodokļu lietās)

A420577912

Administratīvo lietu 
departaments

2013-06-01 18.12.2013.

Atzīt apstrīdētas normas par atbilstošām 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, Senāts 
noraidīja pieteicēju pieteikumu par Centrālās 
vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu un 
pienākuma uzlikšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai 
nodot parakstu vākšanai likuma ierosināšanai 
likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”.

Par likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu” 23.panta piektās daļas 2.punkta un 23.1 panta 
pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam 
(Tautas nobalsošana III)

A42967209

Administratīvo lietu 
departaments

2013-13-01 19.03.2014. 1. Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto normu attiecībā uz 
personu A. par neatbilstošu Satversmei un 
spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 
8.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam 
(Kompensācija par īpaši aizsargājamo dzīvnieku postījumiem)

C29525709

Civillietu 
departaments

2014-06-03 29.12.2014. 1. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.2.apakšpunktu 
un 7.punktu par atbilstošu Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.2.apakšpunktu 
un 7.punktu par neatbilstošu Sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 
15.panta pirmās daļas 1.punktam.
3. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.2.apakšpunktu 
un 7.punktu attiecībā uz personām, kuru 
prasības par atbilstošu apdrošināšanas 
atlīdzības apmēru tiek izskatītas vispārējās 
jurisdikcijas tiesā un kurām piemērojami 
šie punkti, par neatbilstošu Sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 
15.panta pirmās daļas 1.punktam un spēkā 
neesošu no 2005.gada 21.maija.
4. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.punktu, 
5.5.apakšpunktu un 10.punktu par neatbilstošu 
Satversmei.
5. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.punktu, 
5.5.apakšpunktu un 10.punktu par neatbilstošu 
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civil-
tiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktam.
6. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.punktu, 
5.5.apakšpunktu un 10.punktu attiecībā uz 
personu A. par spēkā neesošu no 2007.gada 
11.oktobra.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts Rīgas apgabaltiesas spriedumu atcēla 
un nodeva lietu jaunai izskatīšanai.

Par Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 
„Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas 
kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” 
7.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta 
trešajam teikumam un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15.panta 
pirmās daļas 1.punktam
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

SA-1/2013 
(arhīva numurs)

Administratīvo lietu 
departaments

2012-18-01 15.04.2013.

Attiecībā uz tiesvedībā esošajām lietām 
atzīt apstrīdēto normu redakcijā, kas bija 
spēkā līdz 2011.gada 8.novembrim, par 
neatbilstošu Satversmei.

Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 33.3 panta pirmās daļas vārdus 
„ja nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa, nodevas vai 
cita valsts noteiktā maksājuma apmēram [ieskaitot nokavējuma naudu, 
kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no nākamās 
dienas pēc konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu 
revīzijas (audita) uzsākšanas dienai] un 30 dienu laikā no dienas, kad 
saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nodokļu revīzijas (audita) 
rezultātiem, iemaksā budžetā papildus aprēķināto nodokļa, nodevas vai 
cita valsts noteiktā maksājuma summu kopā ar soda naudu 15 procentu 
apmērā no nodokļa pamatparāda” redakcijā, kas bija spēkā līdz 2011.
gada 9.novembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam 
(Soda samazināšana nodokļu lietās)

A420577912

Administratīvo lietu 
departaments

2013-06-01 18.12.2013.

Atzīt apstrīdētas normas par atbilstošām 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, Senāts 
noraidīja pieteicēju pieteikumu par Centrālās 
vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu un 
pienākuma uzlikšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai 
nodot parakstu vākšanai likuma ierosināšanai 
likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”.

Par likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu” 23.panta piektās daļas 2.punkta un 23.1 panta 
pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam 
(Tautas nobalsošana III)

A42967209

Administratīvo lietu 
departaments

2013-13-01 19.03.2014. 1. Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto normu attiecībā uz 
personu A. par neatbilstošu Satversmei un 
spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 
8.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam 
(Kompensācija par īpaši aizsargājamo dzīvnieku postījumiem)

C29525709

Civillietu 
departaments

2014-06-03 29.12.2014. 1. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.2.apakšpunktu 
un 7.punktu par atbilstošu Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.2.apakšpunktu 
un 7.punktu par neatbilstošu Sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 
15.panta pirmās daļas 1.punktam.
3. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.2.apakšpunktu 
un 7.punktu attiecībā uz personām, kuru 
prasības par atbilstošu apdrošināšanas 
atlīdzības apmēru tiek izskatītas vispārējās 
jurisdikcijas tiesā un kurām piemērojami 
šie punkti, par neatbilstošu Sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 
15.panta pirmās daļas 1.punktam un spēkā 
neesošu no 2005.gada 21.maija.
4. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.punktu, 
5.5.apakšpunktu un 10.punktu par neatbilstošu 
Satversmei.
5. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.punktu, 
5.5.apakšpunktu un 10.punktu par neatbilstošu 
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civil-
tiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktam.
6. Atzīt apstrīdēto noteikumu 3.punktu, 
5.5.apakšpunktu un 10.punktu attiecībā uz 
personu A. par spēkā neesošu no 2007.gada 
11.oktobra.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts Rīgas apgabaltiesas spriedumu atcēla 
un nodeva lietu jaunai izskatīšanai.

Par Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 
„Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas 
kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” 
7.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta 
trešajam teikumam un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15.panta 
pirmās daļas 1.punktam
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

A420442812

Administratīvo lietu 
departaments

2015-05-03 14.10.2015.

Atzīt apstrīdēto normu par atbilstošu 
Satversmei.

Ņemot vērā, ka pieteicēja atsauca kasācijas 
sūdzību, Senāts izbeidza tiesvedību lietā.

Par Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.262 
„Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 100.punkta atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam (Elektroenerģijas 
obligātā iepirkuma apturēšana)

A420595011

Administratīvo lietu 
departaments

2015-06-01 12.11.2015.
Atzīt apstrīdēto normu par atbilstošu 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atstāja negrozītu Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu.

Par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 panta pirmās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam (Tiesnešu 
disciplinārlietas)

A420340212

Administratīvo lietu 
departaments

218/2016 03.10.2016.

Atteikt ierosināt lietu.

Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumā 
norādīto, Senāts atcēla Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru 
noraidīts pieteicējas pieteikums par izdienas 
pensijas piešķiršanu no 2011.gada 5.septembra, 
un nosūtīja lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai.

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu 
izdienas pensiju likuma 3.panta 3.punktu, ciktāl tas līdz 2013.gada 
11.novembrim neparedzēja izdienas stāžā ieskaitīt dienestu Latvijas 
PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91. un 109.pantam un spēkā neesošu no 2011.gada 
5.septembra.

A420474013

Administratīvo lietu 
departaments

2016-11-01 15.06.2017. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā liedz 
personai tiesības uz vecuma pensiju pirms 
likumā noteiktā vecuma sasniegšanas 
un nosaka prasību konstatēt, ka bērnam 
invaliditāte ir bijusi atzīta atbilstoši 
viņa aprūpes laikā piemērotajos PSRS 
normatīvajos aktos paredzētajiem 
invaliditātes noteikšanas kritērijiem, par 
neatbilstošu Satversmei.

2. Attiecībā uz personām, kuras ir 
uzsākušas savu tiesību aizsardzību 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā un kurām ir piemērojama apstrīdētā 
norma, atzīt apstrīdēto normu, ciktāl 
tā liedz personai tiesības uz vecuma 
pensiju pirms likumā noteiktā vecuma 
sasniegšanas un nosaka prasību konstatēt, 
ka bērnam invaliditāte ir bijusi atzīta 
atbilstoši viņa aprūpes laikā piemērotajos 
PSRS normatīvajos aktos paredzētajiem 
invaliditātes noteikšanas kritērijiem, par 
neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atstāja negrozītu Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu, bet pieteicējas 
kasācijas sūdzību noraidīja.

Par likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtās daļas atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un  
109.pantam (Vecuma pensija (priekšlaicīgā pensionēšanās))

SKA-295/2017
(arhīva numurs)

Administratīvo lietu 
departaments

2016-12-01 18.05.2017. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā 
attiecas uz lēmumu par soda izciešanas 
režīma pastiprināšanu notiesātajam, par 
neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no 2018.gada 1.janvāra.

2. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā attiecas 
uz lēmumu par soda izciešanas režīma 
pastiprināšanu notiesātajam [pers. A], par 
neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no viņa pamattiesību aizskāruma rašanās 
brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla Administratīvās rajona tiesas 
tiesneša lēmumu un nodeva jautājumu par 
pieteikuma virzību jaunai izskatīšanai.

Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam 
teikumam (Soda izciešanas režīma pastiprināšana)
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

A420442812

Administratīvo lietu 
departaments

2015-05-03 14.10.2015.

Atzīt apstrīdēto normu par atbilstošu 
Satversmei.

Ņemot vērā, ka pieteicēja atsauca kasācijas 
sūdzību, Senāts izbeidza tiesvedību lietā.

Par Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.262 
„Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 100.punkta atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam (Elektroenerģijas 
obligātā iepirkuma apturēšana)

A420595011

Administratīvo lietu 
departaments

2015-06-01 12.11.2015.
Atzīt apstrīdēto normu par atbilstošu 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nolemto, 
Senāts atstāja negrozītu Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu.

Par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 panta pirmās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam (Tiesnešu 
disciplinārlietas)

A420340212

Administratīvo lietu 
departaments

218/2016 03.10.2016.

Atteikt ierosināt lietu.

Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumā 
norādīto, Senāts atcēla Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru 
noraidīts pieteicējas pieteikums par izdienas 
pensijas piešķiršanu no 2011.gada 5.septembra, 
un nosūtīja lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai.

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu 
izdienas pensiju likuma 3.panta 3.punktu, ciktāl tas līdz 2013.gada 
11.novembrim neparedzēja izdienas stāžā ieskaitīt dienestu Latvijas 
PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91. un 109.pantam un spēkā neesošu no 2011.gada 
5.septembra.

A420474013

Administratīvo lietu 
departaments

2016-11-01 15.06.2017. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā liedz 
personai tiesības uz vecuma pensiju pirms 
likumā noteiktā vecuma sasniegšanas 
un nosaka prasību konstatēt, ka bērnam 
invaliditāte ir bijusi atzīta atbilstoši 
viņa aprūpes laikā piemērotajos PSRS 
normatīvajos aktos paredzētajiem 
invaliditātes noteikšanas kritērijiem, par 
neatbilstošu Satversmei.

2. Attiecībā uz personām, kuras ir 
uzsākušas savu tiesību aizsardzību 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā un kurām ir piemērojama apstrīdētā 
norma, atzīt apstrīdēto normu, ciktāl 
tā liedz personai tiesības uz vecuma 
pensiju pirms likumā noteiktā vecuma 
sasniegšanas un nosaka prasību konstatēt, 
ka bērnam invaliditāte ir bijusi atzīta 
atbilstoši viņa aprūpes laikā piemērotajos 
PSRS normatīvajos aktos paredzētajiem 
invaliditātes noteikšanas kritērijiem, par 
neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no pieņemšanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atstāja negrozītu Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu, bet pieteicējas 
kasācijas sūdzību noraidīja.

Par likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtās daļas atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un  
109.pantam (Vecuma pensija (priekšlaicīgā pensionēšanās))

SKA-295/2017
(arhīva numurs)

Administratīvo lietu 
departaments

2016-12-01 18.05.2017. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā 
attiecas uz lēmumu par soda izciešanas 
režīma pastiprināšanu notiesātajam, par 
neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no 2018.gada 1.janvāra.

2. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā attiecas 
uz lēmumu par soda izciešanas režīma 
pastiprināšanu notiesātajam [pers. A], par 
neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no viņa pamattiesību aizskāruma rašanās 
brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla Administratīvās rajona tiesas 
tiesneša lēmumu un nodeva jautājumu par 
pieteikuma virzību jaunai izskatīšanai.

Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam 
teikumam (Soda izciešanas režīma pastiprināšana)
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

A420272113

Administratīvo lietu 
departaments

2017-12-01 11.04.2018. 1.  Atzīt apstrīdētās normas, ciktāl tās 
nenodrošina PVN pārmaksas atgriešanu 
nodokļu maksātājam saprātīgā termiņā, par 
neatbilstošām Satversmei.
2. Attiecībā uz personām, kurām tika 
piemērotas apstrīdētās normas un kuras 
ir uzsākušas savu tiesību aizsardzību 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā, bet attiecībā uz kurām 
administratīvais process vēl nav noslēdzies, 
atzīt apstrīdētās normas, ciktāl tās 
nenodrošina PVN pārmaksas atgriešanu 
nodokļu maksātājam saprātīgā termiņā, 
par neatbilstošām Satversmei un spēkā 
neesošām no to spēkā stāšanās brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atstāja negrozītu apgabaltiesas 
spriedumu, ar kuru pieteicēja pieteikums 
noraidīts.

Par likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” (redakcijā, kas bija 
spēkā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim) 12.panta 
12.3 un 12.5 daļas, ciktāl tās ierobežo tiesības uz nodokļu pārmaksas 
atmaksu saprātīgā termiņā, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 105.panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam 
(PVN pārmaksas atgriešana)

A420410213

Administratīvo lietu 
departaments

2017-18-01 26.04.2018. 1. Atzīt apstrīdētā likuma 7.panta otro daļu, 
ciktāl tā neparedz tiesības draudzēm, kuras 
pirmo reizi uzsāk darbību Latvijas Republikā 
un nepieder pie valstī jau reģistrētajām 
reliģiskajām savienībām (baznīcām), izveidot 
reliģisku savienību (baznīcu) pirms desmit 
gadus ilga pārreģistrācijas perioda beigām, 
par neatbilstošu Satversmes 99. un  
102.pantam.
2. Atzīt apstrīdētā likuma 7.panta trešo daļu 
un 8.panta ceturto daļu par neatbilstošām 
Satversmes 99. un 102.pantam.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apgabaltiesas spriedumu un 
nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta otrās daļas un 8.panta 
ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un  
102.pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta trešās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102.pantam 
(Baznīcas)

670001717

Administratīvo lietu 
departaments

2017-19-01 20.06.2018.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā, ka no Satversmes tiesas lēmuma 
izriet, ka vispārīgi lieta saistībā ar notiesātā 
prasījumu par soda izciešanas režīma 
mīkstināšanu ir izskatāma administratīvā procesa 
kārtībā, Senāts atcēla rajona tiesas tiesneša 
lēmumu daļā, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu 
par cietuma izvērtēšanas komisijas lēmumu, un 
atteicās pieņemt pieteikumu šajā daļā.

Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas, ciktāl 
tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta soda izciešanas režīma 
mīkstināšana, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta 
pirmajam teikumam (Soda izciešanas režīma mīkstināšana)

A420224915

Administratīvo lietu 
departaments

2017-30-01 11.10.2018.

Atzīt apstrīdētās normas par atbilstošām 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla rajona tiesas spriedumu, ar kuru 
bija noraidīts pieteikums, un nodeva lietu jaunai 
izskatīšanai. Senāts atzina, ka rajona tiesas 
apsvērumi par pieteicējas iecerētās civilprasības 
pieļaujamību un pamatotību ir nevietā, un tiesa 
kļūdaini secinājusi, ka konkrētajā gadījumā 
nav konstatējama pieteicējas likumiska 
interese vērsties tiesā ar civilprasību, kuras 
nodrošināšanai pieteicējai būtu nepieciešams 
saņemt tās pieprasītos datus.

Par Civilprocesa likuma 26.panta pirmās daļas, 128.panta otrās 
daļas 1.2 punkta pirmā teikuma un 132.panta pirmās daļas 6.punkta, 
ciktāl tie nosaka pienākumu prasības pieteikumā norādīt atbildētāja 
deklarēto dzīvesvietu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
96.pantam

A420342413

Administratīvo lietu 
departaments

2018-04-01 18.10.2018.

Atzīt apstrīdēto normu par atbilstošu 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atstāja negrozītu apgabaltiesas 
spriedumu, ar kuru pieteicēja pieteikums tika 
noraidīts.

Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas, 
ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes 
maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 105.pantam
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

A420272113

Administratīvo lietu 
departaments

2017-12-01 11.04.2018. 1.  Atzīt apstrīdētās normas, ciktāl tās 
nenodrošina PVN pārmaksas atgriešanu 
nodokļu maksātājam saprātīgā termiņā, par 
neatbilstošām Satversmei.
2. Attiecībā uz personām, kurām tika 
piemērotas apstrīdētās normas un kuras 
ir uzsākušas savu tiesību aizsardzību 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā, bet attiecībā uz kurām 
administratīvais process vēl nav noslēdzies, 
atzīt apstrīdētās normas, ciktāl tās 
nenodrošina PVN pārmaksas atgriešanu 
nodokļu maksātājam saprātīgā termiņā, 
par neatbilstošām Satversmei un spēkā 
neesošām no to spēkā stāšanās brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atstāja negrozītu apgabaltiesas 
spriedumu, ar kuru pieteicēja pieteikums 
noraidīts.

Par likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” (redakcijā, kas bija 
spēkā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim) 12.panta 
12.3 un 12.5 daļas, ciktāl tās ierobežo tiesības uz nodokļu pārmaksas 
atmaksu saprātīgā termiņā, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 105.panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam 
(PVN pārmaksas atgriešana)

A420410213

Administratīvo lietu 
departaments

2017-18-01 26.04.2018. 1. Atzīt apstrīdētā likuma 7.panta otro daļu, 
ciktāl tā neparedz tiesības draudzēm, kuras 
pirmo reizi uzsāk darbību Latvijas Republikā 
un nepieder pie valstī jau reģistrētajām 
reliģiskajām savienībām (baznīcām), izveidot 
reliģisku savienību (baznīcu) pirms desmit 
gadus ilga pārreģistrācijas perioda beigām, 
par neatbilstošu Satversmes 99. un  
102.pantam.
2. Atzīt apstrīdētā likuma 7.panta trešo daļu 
un 8.panta ceturto daļu par neatbilstošām 
Satversmes 99. un 102.pantam.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apgabaltiesas spriedumu un 
nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta otrās daļas un 8.panta 
ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un  
102.pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta trešās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102.pantam 
(Baznīcas)

670001717

Administratīvo lietu 
departaments

2017-19-01 20.06.2018.

Izbeigt tiesvedību lietā.

Ņemot vērā, ka no Satversmes tiesas lēmuma 
izriet, ka vispārīgi lieta saistībā ar notiesātā 
prasījumu par soda izciešanas režīma 
mīkstināšanu ir izskatāma administratīvā procesa 
kārtībā, Senāts atcēla rajona tiesas tiesneša 
lēmumu daļā, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu 
par cietuma izvērtēšanas komisijas lēmumu, un 
atteicās pieņemt pieteikumu šajā daļā.

Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas, ciktāl 
tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta soda izciešanas režīma 
mīkstināšana, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta 
pirmajam teikumam (Soda izciešanas režīma mīkstināšana)

A420224915

Administratīvo lietu 
departaments

2017-30-01 11.10.2018.

Atzīt apstrīdētās normas par atbilstošām 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla rajona tiesas spriedumu, ar kuru 
bija noraidīts pieteikums, un nodeva lietu jaunai 
izskatīšanai. Senāts atzina, ka rajona tiesas 
apsvērumi par pieteicējas iecerētās civilprasības 
pieļaujamību un pamatotību ir nevietā, un tiesa 
kļūdaini secinājusi, ka konkrētajā gadījumā 
nav konstatējama pieteicējas likumiska 
interese vērsties tiesā ar civilprasību, kuras 
nodrošināšanai pieteicējai būtu nepieciešams 
saņemt tās pieprasītos datus.

Par Civilprocesa likuma 26.panta pirmās daļas, 128.panta otrās 
daļas 1.2 punkta pirmā teikuma un 132.panta pirmās daļas 6.punkta, 
ciktāl tie nosaka pienākumu prasības pieteikumā norādīt atbildētāja 
deklarēto dzīvesvietu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
96.pantam

A420342413

Administratīvo lietu 
departaments

2018-04-01 18.10.2018.

Atzīt apstrīdēto normu par atbilstošu 
Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atstāja negrozītu apgabaltiesas 
spriedumu, ar kuru pieteicēja pieteikums tika 
noraidīts.

Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas, 
ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes 
maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 105.pantam
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

A420348114

Administratīvo lietu 
departaments

2018-09-0103 14.12.2018.

Atzīt apstrīdēto kodeksa normu redakcijā, 
kas bija spēkā līdz 2018.gada 4.jūlijam, un 
Ministru kabineta noteikumu normu par 
atbilstošu Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apgabaltiesas spriedumu daļā, ar 
kuru pieteicēja pieteikums tika apmierināts, un 
nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā. 
Apgabaltiesai jānoskaidro, vai tiesiskās sekas, kas 
personai radušās izņemtās mantas glabāšanas 
ilguma dēļ, ir saprātīgas un samērīgas ar personas 
tiesību uz īpašumu ierobežošanu.

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.panta astotās 
daļas un Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumu  
Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietā 
izņemto mantu un dokumentiem” 74.punkta atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 92. un 105.pantam (Izņemtās mantas 
glabāšana)

A420228514

Administratīvo lietu 
departaments

2018-21-01 16.05.2019. Atzīt apstrīdētā likuma 4.panta pirmās daļas 
(redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019.gada 6.mar-
tam) vārdus „un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas 
teritorijā”, kā arī 20.panta pirmās daļas 2.pun-
ktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019.gada 
6.martam), ciktāl tie attiecas uz atlīdzību par 
aizbildņa pienākumu pildīšanu, par neatbilsto-
šiem Satversmes 91. un 109.pantam un spēkā 
neesošiem attiecībā uz personām, kurām šīs 
tiesību normas tika piemērotas vai būtu jāpie-
mēro administratīvā procesa ietvaros un kuras 
uzsākušas savu pamattiesību aizsardzību 
administratīvā procesa ietvaros, no šo personu 
pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atstāja negrozītu apgabaltiesas 
spriedumu daļā par pabalstu aizbildnim 
par bērna uzturēšanu, bet Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras kasācijas sūdzību 
šajā daļā noraidīja.

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4.panta pirmās daļas un  
20.panta pirmās daļas 2.punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzību 
par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91. un 109.pantam (Pabalsts ārvalstī dzīvojoša bērna 
aizbildnim)

A420286014

Administratīvo lietu 
departaments

2018-24-01 28.06.2019. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā paredz 
apcietināto personu korespondences kontroli 
visā apcietinājuma laikā bez individuāla 
apstākļu izvērtējuma un citu cilvēku tiesību 
vai sabiedrības drošības apdraudējuma 
konstatēšanas, par neatbilstošu Satversmei 
un attiecībā uz personām, kurām šī norma ir 
piemērota un kuras uzsākušas savu tiesību 
aizsardzību administratīvā procesa ietvaros, 
bet attiecībā uz kurām administratīvais 
process vēl nav noslēdzies, par spēkā 
neesošu no šo personu pamattiesību 
aizskāruma rašanās brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apgabaltiesas spriedumu 
daļā par cietuma administrācijas faktiskās 
rīcības – ieslodzītā nosūtīto un saņemto 
vēstuļu pārbaudi 2012. un 2013.gadā un 
citam apcietinātajam adresētās vēstules 
nenosūtīšanu – atzīšanu par prettiesisku un 
ar to saistītā nemantiskā (morālā) kaitējuma 
atlīdzināšanu un nosūtīja lietu šajā daļā jaunai 
izskatīšanai.

Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28.panta otrās daļas, 
redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018.gada 2.janvārim, atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 96.pantam (Apcietināto personu sarakstes 
kontrole)

A420154116

Administratīvo lietu 
departaments

2019-01-01 05.12.2019. 1. Izbeigt tiesvedību lietā daļā par apstrīdētās 
normas, ciktāl tā nosaka absolūtu aizliegumu 
attiecībā uz personām, kas iesniedz pietei-
kumu otra laulātā bērna adopcijai, atbilstību 
Satversmes 96.pantam.
2. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā nosaka 
absolūtu aizliegumu attiecībā uz personām, 
kas iesniedz pieteikumu otra laulātā bērna 
adopcijai, par neatbilstošu Latvijas Republi-
kas Satversmes 110.pantam.
3. Attiecībā uz personām, kas uzsākušas 
savu tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesī-
bu aizsardzības līdzekļiem, atzīt Civillikuma 
163.panta ceturtās daļas 1.punktu, ciktāl tas 
nosaka absolūtu aizliegumu attiecībā uz per-
sonām, kas iesniedz pieteikumu otra laulātā 
bērna adopcijai, par neatbilstošu Satversmes 
110.pantam un spēkā neesošu no brīža, kad to 
šīm personām piemērojusi bāriņtiesa.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apgabaltiesas spriedumu un 
nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par Civillikuma 163.panta ceturtās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 96. un 110.pantam (Aizliegums būt par 
adoptētāju)
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

A420348114

Administratīvo lietu 
departaments

2018-09-0103 14.12.2018.

Atzīt apstrīdēto kodeksa normu redakcijā, 
kas bija spēkā līdz 2018.gada 4.jūlijam, un 
Ministru kabineta noteikumu normu par 
atbilstošu Satversmei.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apgabaltiesas spriedumu daļā, ar 
kuru pieteicēja pieteikums tika apmierināts, un 
nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā. 
Apgabaltiesai jānoskaidro, vai tiesiskās sekas, kas 
personai radušās izņemtās mantas glabāšanas 
ilguma dēļ, ir saprātīgas un samērīgas ar personas 
tiesību uz īpašumu ierobežošanu.

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.panta astotās 
daļas un Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumu  
Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietā 
izņemto mantu un dokumentiem” 74.punkta atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 92. un 105.pantam (Izņemtās mantas 
glabāšana)

A420228514

Administratīvo lietu 
departaments

2018-21-01 16.05.2019. Atzīt apstrīdētā likuma 4.panta pirmās daļas 
(redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019.gada 6.mar-
tam) vārdus „un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas 
teritorijā”, kā arī 20.panta pirmās daļas 2.pun-
ktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019.gada 
6.martam), ciktāl tie attiecas uz atlīdzību par 
aizbildņa pienākumu pildīšanu, par neatbilsto-
šiem Satversmes 91. un 109.pantam un spēkā 
neesošiem attiecībā uz personām, kurām šīs 
tiesību normas tika piemērotas vai būtu jāpie-
mēro administratīvā procesa ietvaros un kuras 
uzsākušas savu pamattiesību aizsardzību 
administratīvā procesa ietvaros, no šo personu 
pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atstāja negrozītu apgabaltiesas 
spriedumu daļā par pabalstu aizbildnim 
par bērna uzturēšanu, bet Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras kasācijas sūdzību 
šajā daļā noraidīja.

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4.panta pirmās daļas un  
20.panta pirmās daļas 2.punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzību 
par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91. un 109.pantam (Pabalsts ārvalstī dzīvojoša bērna 
aizbildnim)

A420286014

Administratīvo lietu 
departaments

2018-24-01 28.06.2019. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā paredz 
apcietināto personu korespondences kontroli 
visā apcietinājuma laikā bez individuāla 
apstākļu izvērtējuma un citu cilvēku tiesību 
vai sabiedrības drošības apdraudējuma 
konstatēšanas, par neatbilstošu Satversmei 
un attiecībā uz personām, kurām šī norma ir 
piemērota un kuras uzsākušas savu tiesību 
aizsardzību administratīvā procesa ietvaros, 
bet attiecībā uz kurām administratīvais 
process vēl nav noslēdzies, par spēkā 
neesošu no šo personu pamattiesību 
aizskāruma rašanās brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apgabaltiesas spriedumu 
daļā par cietuma administrācijas faktiskās 
rīcības – ieslodzītā nosūtīto un saņemto 
vēstuļu pārbaudi 2012. un 2013.gadā un 
citam apcietinātajam adresētās vēstules 
nenosūtīšanu – atzīšanu par prettiesisku un 
ar to saistītā nemantiskā (morālā) kaitējuma 
atlīdzināšanu un nosūtīja lietu šajā daļā jaunai 
izskatīšanai.

Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28.panta otrās daļas, 
redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018.gada 2.janvārim, atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 96.pantam (Apcietināto personu sarakstes 
kontrole)

A420154116

Administratīvo lietu 
departaments

2019-01-01 05.12.2019. 1. Izbeigt tiesvedību lietā daļā par apstrīdētās 
normas, ciktāl tā nosaka absolūtu aizliegumu 
attiecībā uz personām, kas iesniedz pietei-
kumu otra laulātā bērna adopcijai, atbilstību 
Satversmes 96.pantam.
2. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā nosaka 
absolūtu aizliegumu attiecībā uz personām, 
kas iesniedz pieteikumu otra laulātā bērna 
adopcijai, par neatbilstošu Latvijas Republi-
kas Satversmes 110.pantam.
3. Attiecībā uz personām, kas uzsākušas 
savu tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesī-
bu aizsardzības līdzekļiem, atzīt Civillikuma 
163.panta ceturtās daļas 1.punktu, ciktāl tas 
nosaka absolūtu aizliegumu attiecībā uz per-
sonām, kas iesniedz pieteikumu otra laulātā 
bērna adopcijai, par neatbilstošu Satversmes 
110.pantam un spēkā neesošu no brīža, kad to 
šīm personām piemērojusi bāriņtiesa.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apgabaltiesas spriedumu un 
nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par Civillikuma 163.panta ceturtās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 96. un 110.pantam (Aizliegums būt par 
adoptētāju)
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

C33583315;  
C30747216

Civillietu 
departaments

2019-10-0103 20.03.2020.

1. Atzīt apstrīdēto likuma normu par 
atbilstošu Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto noteikumu 56., 58. un 
87.punktu par neatbilstošu Satversmei un 
attiecībā uz personām, kam tas piemērots 
vai būtu jāpiemēro tiesā, par spēkā 
neesošu no izdošanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apelācijas instances tiesas sprie-
dumu, ar kuru, piemērojot par spēkā neesošām 
atzītās normas, bija apmierināta energoapgādes 
komersanta prasība daļā par kompensācijas 
piedziņu, un šī lieta tika nodota jaunai izskatī-
šanai apelācijas instances tiesā. Savukārt lietā, 
kurā apelācijas instances tiesa bija samazinājusi 
piedzenamās kompensācijas apmēru, jo tiesai 
bija radušās šaubas par pieprasītās kompensā-
cijas apmēra atbilstību samērīguma principam 
un taisnīguma apsvērumiem, Senāts, atceļot 
spriedumu daļā par kompensācijas piedziņu, 
papildus norādīja, ka tiesa nedrīkst pēc savas 
iekšējās pārliecības patvaļīgi piemērot tiesību 
analoģiju tādā gadījumā, kad strīdīgo tiesisko 
situāciju reglamentē spēkā esošs normatīvais 
akts, un, konstatējot piemērojamās tiesību nor-
mas neatbilstību Satversmei, zemākās instances 
tiesai pašai bija pienākums iesniegt pieteikumu 
Satversmes tiesai.

Par Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmās daļas (redakcijā, kas 
bija spēkā līdz 2016.gada 7.martam) atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 64. un 105.pantam un Ministru kabineta 2008.gada 
16.decembra noteikumu Nr.1048 „Dabasgāzes piegādes un lietošanas 
noteikumi” 56. un 58.punkta atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 64. un 105.pantam un Enerģētikas likuma 42.3 panta 
pirmajai daļai (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016.gada 7.martam) 
(Kompensācija dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpuma 
gadījumā)

A420225116

Administratīvo lietu 
departaments

2019-36-01 10.07.2020.

Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā neparedz 
personu ar I vai II grupas invaliditāti 
pakļaušanu invaliditātes apdrošināšanai, 
par neatbilstošu Satversmei un spēkā 
neesošu no tās spēkā stāšanās brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apelācijas instances tiesas 
spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai. 
Senāts atzina, ka pieteicēja gadījumā 
taisnīguma prasībām atbilstošs risinājums ir 
pieteicēja nostrādātā laika ieskaitīšana viņa 
apdrošināšanas stāžā, turklāt, lai to darītu, nav 
nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos, jo 
pietiekams pamats tam ir par strīdus normu 
pieņemtais Satversmes tiesas spriedums.

Par likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6.panta otrās daļas 
(redakcijā, kas bija spēkā no 1998.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 
31.decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.
pantam (Personas ar invaliditāti sociālā apdrošināšana)

A420271718

Administratīvo lietu 
departaments

2020-07-03 10.12.2020. 1. Atzīt 2019.gada 3.decembra noteikumu 
Nr. 579 2. un 3.punktu par neatbilstošu 
Satversmei un spēkā neesošu no 2021.gada 
1.jūnija.
2. Atzīt 2011.gada 5.decembra noteikumu Nr.924 
2.punktu, 2009.gada 22.decembra noteikumu 
Nr.1605 2.punktu (redakcijā, kas bija spēkā 
līdz 2019.gada 31.decembrim) un 2019.gada 
3.decembra noteikumu Nr.579 2. un 3.punktu 
par neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no personu pamattiesību aizskāruma rašanās 
brīža attiecībā uz personām, kuras savu tiesību 
aizsardzībai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā vērsušās tiesā un attiecībā 
uz kurām administratīvais process tiesā vēl 
nav noslēdzies.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesai.

Par Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra noteikumu Nr.924 
„Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru” 2.2.apakšpunkta, 
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1605 
„Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un 
apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu 
piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1.apakšpunkta (redakcijā, kas 
bija spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim), kā arī Ministru kabineta 
2019.gada 3.decembra noteikumu Nr.579 „Noteikumi par minimālās 
valsts vecuma pensijas apmēru” 2.punkta un 3.2.apakšpunkta 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 109.pantam (Minimālās 
pensijas apmērs)

A420150916

Administratīvo lietu 
departaments

2020-35-01 31.03.2021.

Atzīt apstrīdēto normu par atbilstošu 
Satversmei.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Satversmes tiesas 
secinātajam regulējums, kura dēļ pieteicēja 
nebija apdrošināta bezdarba gadījumam, 
atbilst Satversmei, tātad pārsūdzētā apelācijas 
instances tiesas sprieduma rezultāts ir 
pareizs, Senāts pārsūdzēto spriedumu atstāja 
negrozītu, bet pieteicējas kasācijas sūdzību 
noraidīja.

Par likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6.panta piektās 
daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam 
teikumam un 109.pantam
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

C33583315;  
C30747216

Civillietu 
departaments

2019-10-0103 20.03.2020.

1. Atzīt apstrīdēto likuma normu par 
atbilstošu Satversmei.
2. Atzīt apstrīdēto noteikumu 56., 58. un 
87.punktu par neatbilstošu Satversmei un 
attiecībā uz personām, kam tas piemērots 
vai būtu jāpiemēro tiesā, par spēkā 
neesošu no izdošanas brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apelācijas instances tiesas sprie-
dumu, ar kuru, piemērojot par spēkā neesošām 
atzītās normas, bija apmierināta energoapgādes 
komersanta prasība daļā par kompensācijas 
piedziņu, un šī lieta tika nodota jaunai izskatī-
šanai apelācijas instances tiesā. Savukārt lietā, 
kurā apelācijas instances tiesa bija samazinājusi 
piedzenamās kompensācijas apmēru, jo tiesai 
bija radušās šaubas par pieprasītās kompensā-
cijas apmēra atbilstību samērīguma principam 
un taisnīguma apsvērumiem, Senāts, atceļot 
spriedumu daļā par kompensācijas piedziņu, 
papildus norādīja, ka tiesa nedrīkst pēc savas 
iekšējās pārliecības patvaļīgi piemērot tiesību 
analoģiju tādā gadījumā, kad strīdīgo tiesisko 
situāciju reglamentē spēkā esošs normatīvais 
akts, un, konstatējot piemērojamās tiesību nor-
mas neatbilstību Satversmei, zemākās instances 
tiesai pašai bija pienākums iesniegt pieteikumu 
Satversmes tiesai.

Par Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmās daļas (redakcijā, kas 
bija spēkā līdz 2016.gada 7.martam) atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 64. un 105.pantam un Ministru kabineta 2008.gada 
16.decembra noteikumu Nr.1048 „Dabasgāzes piegādes un lietošanas 
noteikumi” 56. un 58.punkta atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 64. un 105.pantam un Enerģētikas likuma 42.3 panta 
pirmajai daļai (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016.gada 7.martam) 
(Kompensācija dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpuma 
gadījumā)

A420225116

Administratīvo lietu 
departaments

2019-36-01 10.07.2020.

Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā neparedz 
personu ar I vai II grupas invaliditāti 
pakļaušanu invaliditātes apdrošināšanai, 
par neatbilstošu Satversmei un spēkā 
neesošu no tās spēkā stāšanās brīža.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla apelācijas instances tiesas 
spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai. 
Senāts atzina, ka pieteicēja gadījumā 
taisnīguma prasībām atbilstošs risinājums ir 
pieteicēja nostrādātā laika ieskaitīšana viņa 
apdrošināšanas stāžā, turklāt, lai to darītu, nav 
nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos, jo 
pietiekams pamats tam ir par strīdus normu 
pieņemtais Satversmes tiesas spriedums.

Par likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6.panta otrās daļas 
(redakcijā, kas bija spēkā no 1998.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 
31.decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.
pantam (Personas ar invaliditāti sociālā apdrošināšana)

A420271718

Administratīvo lietu 
departaments

2020-07-03 10.12.2020. 1. Atzīt 2019.gada 3.decembra noteikumu 
Nr. 579 2. un 3.punktu par neatbilstošu 
Satversmei un spēkā neesošu no 2021.gada 
1.jūnija.
2. Atzīt 2011.gada 5.decembra noteikumu Nr.924 
2.punktu, 2009.gada 22.decembra noteikumu 
Nr.1605 2.punktu (redakcijā, kas bija spēkā 
līdz 2019.gada 31.decembrim) un 2019.gada 
3.decembra noteikumu Nr.579 2. un 3.punktu 
par neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu 
no personu pamattiesību aizskāruma rašanās 
brīža attiecībā uz personām, kuras savu tiesību 
aizsardzībai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā vērsušās tiesā un attiecībā 
uz kurām administratīvais process tiesā vēl 
nav noslēdzies.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, 
Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesai.

Par Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra noteikumu Nr.924 
„Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru” 2.2.apakšpunkta, 
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1605 
„Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un 
apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu 
piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1.apakšpunkta (redakcijā, kas 
bija spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim), kā arī Ministru kabineta 
2019.gada 3.decembra noteikumu Nr.579 „Noteikumi par minimālās 
valsts vecuma pensijas apmēru” 2.punkta un 3.2.apakšpunkta 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 109.pantam (Minimālās 
pensijas apmērs)

A420150916

Administratīvo lietu 
departaments

2020-35-01 31.03.2021.

Atzīt apstrīdēto normu par atbilstošu 
Satversmei.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Satversmes tiesas 
secinātajam regulējums, kura dēļ pieteicēja 
nebija apdrošināta bezdarba gadījumam, 
atbilst Satversmei, tātad pārsūdzētā apelācijas 
instances tiesas sprieduma rezultāts ir 
pareizs, Senāts pārsūdzēto spriedumu atstāja 
negrozītu, bet pieteicējas kasācijas sūdzību 
noraidīja.

Par likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6.panta piektās 
daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam 
teikumam un 109.pantam
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

C12173819

Civillietu 
departaments

2020-36-01 25.03.2021.

1. Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmes 106.panta pirmajam teikumam 
un spēkā neesošu no 2022.gada 1.janvāra.

2. Attiecībā uz prasītāju atzīt apstrīdēto 
normu par neatbilstošu Satversmei un spēkā 
neesošu no šīs personas pamattiesību 
aizskāruma rašanās brīža.

Apelācijas instances tiesai bija radušās šaubas par 
piemērojamās tiesību normas atbilstību Satversmei 
un tā bija uzskatījusi par iespējamu nepiemērot 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās 
daļas 1.punktu un prasību apmierināt, balstoties uz 
Satversmes tiesas spriedumu, ar kuru par Satvers-
mei neatbilstošu atzīta Izglītības likuma norma, kurā 
noteikts analogs aizliegums agrāk par vardarbīgu 
noziegumu sodītu personu nodarbināšanai saskars-
mē ar bērniem. Senāts atzina, ka tiesa nedrīkst pēc 
savas iekšējās pārliecības patvaļīgi piemērot tiesību 
analoģiju tādā gadījumā, kad strīdīgo tiesisko situā-
ciju reglamentē spēkā esošs normatīvais akts, un tas 
nozīmē, ka apelācijas instances tiesas spriedumu 
nevar atzīt par tiesisku, un līdz ar to tas atceļams. 
Vienlaikus Senāts vērsa uzmanību, ka ar Satversmes 
tiesas spriedumu iepriekš minētā Bērnu tiesību aiz-
sardzības likuma norma attiecībā pret prasītāju atzīta 
par neatbilstošu Satversmes 106.panta pirmajam 
teikumam un spēkā neesošu no šīs personas pamat-
tiesību aizskāruma rašanās brīža.

Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās daļas 
1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta 
pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam

SKA-[B]/2021 
(arhīva numurs)

Administratīvo lietu 
departaments

112/2021; 175/2021 07.07.2021.; 08.10.2021

Atteikt ierosināt lietu.

Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumu par 
atteikšanos ierosināt lietu, Senāts atcēla 
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un 
nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta pirmo un trešo daļu, 
ciktāl tās neparedz tādu civilstāvokļa akta veidu, kas ļautu reģistrēt 
viendzimuma partneru ģimenes attiecības, neatbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 1.pantam un 110.panta pirmajam teikumam.

A420194117

Administratīvo lietu 
departaments

2020-59-01 07.10.2021. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā neparedz 
individuālu izvērtējumu gadījumos, kad 
pastāv objektīva nepieciešamība pārvietot 
ceļu inženierbūvi vai satiksmes organizācijas 
tehnisko līdzekli, par neatbilstošu Satversmei.
2. Attiecībā uz pieteicēju un citām personām, 
kuras uzsākušas savu pamattiesību aizsardzību 
ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, 
gadījumos, kad pastāv šā sprieduma nolēmumu 
daļas 1.punktā paredzētie nosacījumi, atzīt 
apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmei 
un spēkā neesošu no šo personu pamattiesību 
aizskāruma rašanās brīža.

Senāts atzina, ka izskatāmās lietas situācija vērtē-
jama kā tāda, kurā konstatējama objektīva nepiecie-
šamība pieteicējas iecerētajiem būvdarbiem un līdz 
ar to – objektīva nepieciešamība kontakttīkla balsta 
pārvietošanai. Apgabaltiesa pārsūdzētajā spriedumā 
ir izvērtējusi, vai konkrētajos apstākļos ir samērīgi 
pieteicējai uzdot kontakttīkla balsta pārvietošanas iz-
devumus segt no saviem līdzekļiem, un ir secinājusi, 
ka šāds pienākums konkrētajā gadījumā nav samē-
rīgs, bet pašvaldības komercsabiedrības kasācijas 
sūdzībā nav argumentu, kāpēc tiesas izvērtējums 
par strīdus pienākuma nesamērīgumu būtu kļūdains. 
Senāts atstāja negrozītu apgabaltiesas spriedumu 
un noraidīja kasācijas sūdzību.

Par Ceļu satiksmes likuma 7.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 105.panta pirmajam, otrajam un trešajam 
teikumam

C68536917

Civillietu 
departaments

2021-03-03 14.10.2021. 1. Atzīt apstrīdēto noteikumu 88.punktu (redakci-
jā, kas bija spēkā līdz 2021.gada 12.augustam) un 
89.punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz  
2020.gada 24.janvārim) par neatbilstošu Sat-
versmei un Enerģētikas likuma 107.panta septī-
tajai daļai un attiecībā uz personām, kurām tas 
piemērots vai būtu jāpiemēro tiesā, par spēkā 
neesošu no izdošanas brīža.
2. Atzīt apstrīdēto noteikumu 88.punktu, 89.pun-
ktu (redakcijā, kas  bija  spēkā  no  2020.gada  
25.janvāra līdz 2021.gada 12.augustam, un spēkā 
esošajā redakcijā) un 89.1 punktu (redakcijā, kas 
bija spēkā līdz 2021.gada 12.augustam) par neat-
bilstošu Satversmei un Enerģētikas likuma  
107.panta septītajai daļai un attiecībā uz perso-
nām, kurām tas piemērots vai būtu jāpiemēro 
tiesā, par spēkā neesošu no izdošanas brīža.

Ievērojot, ka izskatāmajā lietā apelācijas 
instances tiesa prasību bija apmierinājusi, 
ievērodama tādas tiesību normas, 
kuras Satversmes tiesa lietā atzina par 
antikonstitucionālām no to izdošanas brīža, 
Senāts atcēla šo tiesas spriedumu daļā, ar kuru 
apmierināta dabasgāzes piegādātāja prasība 
pret dabasgāzes lietotāju par parāda piedziņu, 
un lietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā.

Par Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu 
Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 
88.2.apakšpunkta un 89.punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020.
gada 24.janvārim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 
105.pantam, kā arī Enerģētikas likuma 107.panta septītajai daļai
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Senāta pieteikumi Satversmes tiesai

Lietas numurs

Departaments, no 
kura pieteikums

Satversmes tiesas nolēmuma numurs, datums

Nosaukums
Satversmes tiesas  
nolemtais

Senāta nolemtais, ņemot vērā  
Satversmes tiesas nolēmumu

C12173819

Civillietu 
departaments

2020-36-01 25.03.2021.

1. Atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu 
Satversmes 106.panta pirmajam teikumam 
un spēkā neesošu no 2022.gada 1.janvāra.

2. Attiecībā uz prasītāju atzīt apstrīdēto 
normu par neatbilstošu Satversmei un spēkā 
neesošu no šīs personas pamattiesību 
aizskāruma rašanās brīža.

Apelācijas instances tiesai bija radušās šaubas par 
piemērojamās tiesību normas atbilstību Satversmei 
un tā bija uzskatījusi par iespējamu nepiemērot 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās 
daļas 1.punktu un prasību apmierināt, balstoties uz 
Satversmes tiesas spriedumu, ar kuru par Satvers-
mei neatbilstošu atzīta Izglītības likuma norma, kurā 
noteikts analogs aizliegums agrāk par vardarbīgu 
noziegumu sodītu personu nodarbināšanai saskars-
mē ar bērniem. Senāts atzina, ka tiesa nedrīkst pēc 
savas iekšējās pārliecības patvaļīgi piemērot tiesību 
analoģiju tādā gadījumā, kad strīdīgo tiesisko situā-
ciju reglamentē spēkā esošs normatīvais akts, un tas 
nozīmē, ka apelācijas instances tiesas spriedumu 
nevar atzīt par tiesisku, un līdz ar to tas atceļams. 
Vienlaikus Senāts vērsa uzmanību, ka ar Satversmes 
tiesas spriedumu iepriekš minētā Bērnu tiesību aiz-
sardzības likuma norma attiecībā pret prasītāju atzīta 
par neatbilstošu Satversmes 106.panta pirmajam 
teikumam un spēkā neesošu no šīs personas pamat-
tiesību aizskāruma rašanās brīža.

Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās daļas 
1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta 
pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam

SKA-[B]/2021 
(arhīva numurs)

Administratīvo lietu 
departaments

112/2021; 175/2021 07.07.2021.; 08.10.2021

Atteikt ierosināt lietu.

Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumu par 
atteikšanos ierosināt lietu, Senāts atcēla 
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un 
nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai.

Par Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta pirmo un trešo daļu, 
ciktāl tās neparedz tādu civilstāvokļa akta veidu, kas ļautu reģistrēt 
viendzimuma partneru ģimenes attiecības, neatbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 1.pantam un 110.panta pirmajam teikumam.

A420194117

Administratīvo lietu 
departaments

2020-59-01 07.10.2021. 1. Atzīt apstrīdēto normu, ciktāl tā neparedz 
individuālu izvērtējumu gadījumos, kad 
pastāv objektīva nepieciešamība pārvietot 
ceļu inženierbūvi vai satiksmes organizācijas 
tehnisko līdzekli, par neatbilstošu Satversmei.
2. Attiecībā uz pieteicēju un citām personām, 
kuras uzsākušas savu pamattiesību aizsardzību 
ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, 
gadījumos, kad pastāv šā sprieduma nolēmumu 
daļas 1.punktā paredzētie nosacījumi, atzīt 
apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmei 
un spēkā neesošu no šo personu pamattiesību 
aizskāruma rašanās brīža.

Senāts atzina, ka izskatāmās lietas situācija vērtē-
jama kā tāda, kurā konstatējama objektīva nepiecie-
šamība pieteicējas iecerētajiem būvdarbiem un līdz 
ar to – objektīva nepieciešamība kontakttīkla balsta 
pārvietošanai. Apgabaltiesa pārsūdzētajā spriedumā 
ir izvērtējusi, vai konkrētajos apstākļos ir samērīgi 
pieteicējai uzdot kontakttīkla balsta pārvietošanas iz-
devumus segt no saviem līdzekļiem, un ir secinājusi, 
ka šāds pienākums konkrētajā gadījumā nav samē-
rīgs, bet pašvaldības komercsabiedrības kasācijas 
sūdzībā nav argumentu, kāpēc tiesas izvērtējums 
par strīdus pienākuma nesamērīgumu būtu kļūdains. 
Senāts atstāja negrozītu apgabaltiesas spriedumu 
un noraidīja kasācijas sūdzību.

Par Ceļu satiksmes likuma 7.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 105.panta pirmajam, otrajam un trešajam 
teikumam

C68536917

Civillietu 
departaments

2021-03-03 14.10.2021. 1. Atzīt apstrīdēto noteikumu 88.punktu (redakci-
jā, kas bija spēkā līdz 2021.gada 12.augustam) un 
89.punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz  
2020.gada 24.janvārim) par neatbilstošu Sat-
versmei un Enerģētikas likuma 107.panta septī-
tajai daļai un attiecībā uz personām, kurām tas 
piemērots vai būtu jāpiemēro tiesā, par spēkā 
neesošu no izdošanas brīža.
2. Atzīt apstrīdēto noteikumu 88.punktu, 89.pun-
ktu (redakcijā, kas  bija  spēkā  no  2020.gada  
25.janvāra līdz 2021.gada 12.augustam, un spēkā 
esošajā redakcijā) un 89.1 punktu (redakcijā, kas 
bija spēkā līdz 2021.gada 12.augustam) par neat-
bilstošu Satversmei un Enerģētikas likuma  
107.panta septītajai daļai un attiecībā uz perso-
nām, kurām tas piemērots vai būtu jāpiemēro 
tiesā, par spēkā neesošu no izdošanas brīža.

Ievērojot, ka izskatāmajā lietā apelācijas 
instances tiesa prasību bija apmierinājusi, 
ievērodama tādas tiesību normas, 
kuras Satversmes tiesa lietā atzina par 
antikonstitucionālām no to izdošanas brīža, 
Senāts atcēla šo tiesas spriedumu daļā, ar kuru 
apmierināta dabasgāzes piegādātāja prasība 
pret dabasgāzes lietotāju par parāda piedziņu, 
un lietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā.

Par Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu 
Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 
88.2.apakšpunkta un 89.punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020.
gada 24.janvārim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 
105.pantam, kā arī Enerģētikas likuma 107.panta septītajai daļai
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SATVERSMES VĒSTNEŠI

Augstākās tiesas senatori un darbinieki Tieslietu ministrijas 
un Izglītības un zinātnes ministrijas izglītojošajā kampaņā 
skolēniem „Es, Tu un Satversme” kā Satversmes vēstneši dodas 
uz Latvijas skolām, lai iepazīstinātu skolēnus ar Satversmi, tās 
vērtībām un nozīmi mūsu ikdienā.

1.rindā Jānis Geks, Jautrīte Briede, Veronika Krūmiņa, Aigars Strupišs,  
Diāna Makarova, Anita Poļakova, Alla Spale;  

2.rindā Anna Patrīcija Mālere, Kristīne Zīle, Zane Pētersone,  
Ieva Višķere, Lauma Paegļkalna

Foto: Gunita Auziņa
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SENĀTS PAR SATVERSMI

#SenatsparSatversmi

#Satversme100

“Atbilstoši Satversmes 83.pantam un likuma  

“Par tiesu varu” 10.pantam  tiesnesim lietas 

izspriešanā jāvadās vienīgi no likuma, un tiesnesim 

nav saistošs procesa dalībnieka viedoklis par viņam 

vēlamo lietas iznākumu.”

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta sprieduma lietā Nr.SKC-282/2019,  

referente senatore INĀRA GARDA

SENĀTS PAR SATVERSMI

#SenatsparSatversmi

#Satversme100

SENĀTS PAR SATVERSMI

Senatore VERONIKA KRŪMIŅA,  

no esejas “Taisnīgums”,  

žurnāls “Jurista Vārds”, 15.02.2022. 

 “Tiesnesis ar savu darbu dod pārliecību sabiedrībai, ka 

dzīvojam taisnīgā valstī. Tādēļ tiesnesim ir jābūt ne vien 

augstas raudzes profesionālim, bet arī morālai autoritātei ar 

augstiem ētiskajiem standartiem un nevainojamu reputāciju, 

savā dzīvē iemiesojot tās vērtības, par kurām viņš iestājas, 

spriežot tiesu.”

Taisnīgas tiesas jēdziens aptver vairākus principus, tostarp 

vienlīdzību, savlaicību. Šo principu ievērošana nodrošināma pēc 

būtības, kā arī ievērojot samērību. Saskaņā ar likuma „Par tiesu 

varu” 28.pantu tiesnesim jāizspriež lieta tik ātri, cik vien iespējams. 

Satversmes tiesa 2010.gada 17.maija spriedumā atzinusi, ka jēdziens 

„aizstāvēt tiesības” Satversmes 92.panta izpratnē nozīmē nevis 

tiesības uz neierobežoti ilgu tiesas procesu, bet, gluži otrādi, tiesības 

uz procesu, kuram saprātīgā laikā jānoslēdzas ar spēkā stājušos 

spriedumu. Līdz ar to, piemērojot Civilprocesa likuma normas, tiesai 

jārūpējas, lai tiktu vienlīdz nodrošināta kā pušu līdztiesība, tā arī 

procesuālo darbību veikšana savlaicīgi, bez nepamatotas vilcināšanās.

SENĀTS PAR SATVERSMI

No sprieduma lietā Nr.SKC-66/2020,  

referente senatore DZINTRA BALTA

Lai arī Senāts atsevišķās lietās izņēmuma gadījumos ir lēmis, ka Satversmes 

92.pantā noteikto personas pamattiesību nodrošināšanai ir pārākums 

pār tiesu kompetences nošķiršanas jautājumu [..], tomēr šī atziņa nav 

vispārināma bez sasaistes ar lietas faktiskajiem apstākļiem. Ārpus civilās 

tiesvedības kompetences esošā jautājuma izskatīšana kasācijas instancē 

tika turpināta izņēmuma kārtā, jo daļēji tiesas rīcības dēļ, pieņemot 

lietu, kas tai nav pakļauta, izveidojās situācija, kad personai bija zudusi 

iespēja savu tiesību aizsardzību īstenot administratīvā procesa kārtībā. [..] 

Faktisko apstākļu būtiska atšķirība [..] izslēdz tiesai iespēju atsaukties uz 

citā spriedumā izteikto atziņu kā attaisnojumu ārpus civilās tiesvedības 

kompetences esošas lietas izskatīšanas turpināšanai.

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta 2018.gada 23.aprīļa sprieduma  

lietā Nr.SKC-69/2018,  

referents senators INTARS BISTERS

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta 2021.gada 30.aprīļa lēmuma  

lietā Nr.SKK-J-263/2021,  

referente senatore INESE LAURA ZEMĪTE

Kriminālprocesa likuma 8.pants atspoguļo Satversmes 

91.pantā noteikto, ka “visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma 

un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas 

diskriminācijas.” [..] No vienlīdzības principa aspekta nav 

pieļaujams, ka apsūdzētās personas soda izciešanas ilgums  

ir atkarīgs no lietas iztiesāšanas un sprieduma taisīšanas 

dienas, kad tiesa apstiprina noslēgto vienošanos par 

vainas atzīšanu un sodu, nosakot galīgo sodu saskaņā ar 

Krimināllikuma 51.pantu. 

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta 2019.gada 31.janvāra sprieduma  

lietā Nr.SKA-255/2019,  

referente senatore IEVA VIŠĶERE

Tiesu darbam ir jābūt atklātam un caurskatāmam, pienācīgi 

nodrošinot sabiedrībai iespēju sekot līdzi tam, kā tiesas pilda sev 

uzticēto publisko funkciju – tiesas spriešanu. Lietas izskatīšanas 

atklātums jeb publiskums ir viens no tiesību uz taisnīgu tiesu 

elementiem, tas attiecas arī uz krimināllietām un ietver gan 

tiesības uz lietas izskatīšanu atklātā tiesas sēdē, gan tiesības uz to, 

ka tiesas spriedumi tiek padarīti publiski zināmi, proti, pieejami 

sabiedrībai. Samērīgas atkāpes no šā principa ievērošanas 

pieļaujamas tikai tad, ja konkrētā lietā tiek atzīts, ka lietas 

izskatīšanas atklātums kaitē citām būtiskām interesēm.
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SENATORI TVĪTO PAR SATVERSMI

Lai rosinātu pārdomāt to, kā Satversmes principi un vērtības dzīvo mūsu 
ikdienā, tostarp tiesu lietās, Augstākās tiesas Tviterkontā Satversmes simtgades 
gadā katru nedēļu izlasāma kāda vērtīga senatora atziņa par Satversmes 
vērtībām, principiem un to piemērošanu.

“Kriminālprocesa likuma 15.pantā noteiktā kriminālprocesa 

pamatprincipa, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta pirmās 

daļas garantijas kopsakarā ar Satversmes 92.panta pirmajā 

teikumā paredzētajām garantijām uz vienošanās procesu 

ir attiecināmas pilnībā. Prokuroram, slēdzot vienošanos ar 

apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un piemērojot īpašo 

mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, jānodrošina 

apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk 

vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju.”

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta lēmuma lietā Nr.SKK-34/2019,  

referents senators ARTŪRS FREIBERGS

SENĀTS PAR SATVERSMI

“Tiesnesim ir jānodrošina taisnīgums un cilvēka cieņa jāpatur 

kā virsvērtība. Tas attiecas ne tikai uz lietas izskatīšanas 

rezultātu, bet arī uz tiesas procesu.  

Tiesneša cieņpilna attieksme stiprina tiesiskumu un vairo 

uzticēšanos tiesu varai.” 

Tiesnese LAUMA PAEGĻKALNA  

par Satversmes vērtībām
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SENĀTS PAR SATVERSMI

#SenatsparSatversmi

#Satversme100

Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums  

vispārīgi paredz, ka nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā 

ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.  

Savukārt to, kādi atlīdzinājuma veidi ir paredzēti par preču zīmju 

tiesību pārkāpumu, likumdevējs ir konkretizējis likumā  

„Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (šobrīd – 

Preču zīmju likumā), kā arī Civilprocesa likuma 250.17pantā. Šajās 

tiesību normās lietotais jēdziens „morālā kaitējuma atlīdzība” nav 

sinonīms jēdzienam „atbilstīgs atlīdzinājums”, bet gan ir viens no 

likumdevēja izvēlētajiem atlīdzinājuma veidiem.

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta sprieduma lietā Nr.SKC-301/2017, 

referente senatore ZANE PĒTERSONE

SENĀTS PAR SATVERSMI

“Tiesību normu piemērošanas procesā taisnīgs rezultāts ir 

jāsasniedz šodienas apstākļos, kas nozīmē, ka tiesību normām 

ir jādzīvo līdzi laikam. Nav nekāda pamata šajā ziņā uz 

Satversmi lūkoties citādi. Satversme, ņemot vērā tās centrālo 

lomu Latvijas tiesību sistēmā, ir pirmā, kuru, neskatoties 

uz tās pieņemšanas laiku, var un vajag interpretēt atbilstoši 

šodienas apstākļiem.”

No Senāta sprieduma lietā Nr.SA-5/2014, 

referente kopsēdē senatore   DACE MITA

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta 2019.gada 11.jūnija lēmuma   

lietā Nr. SKK-294/2019,  

referente senatore AIJA BRANTA

Nepieciešams skaidrs un efektīvs mehānisms, kādā persona 

var pierādīt, ka mantai, kura tiek pakļauta arestam, ir legāla 

izcelsme. Lai kriminālprocesā aizskartās mantas īpašnieks 

varētu aizstāvēt savas Satversmes 105.pantā noteiktās tiesības 

uz īpašumu, pārsūdzēt nolēmumus (tajā skaitā iesniegt 

apelācijas un kasācijas sūdzības attiecībā uz mantu, kas atzīta 

par noziedzīgi iegūtu), viņam ir jābūt tiesībām aktīvi iesaistīties 

kriminālprocesā, piedaloties tiesas sēdēs, izsakot savu viedokli, 

iesniedzot pierādījumus u.tml.

Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums  

vispārīgi paredz, ka nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā 

ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.  

Savukārt to, kādi atlīdzinājuma veidi ir paredzēti par preču zīmju 

tiesību pārkāpumu, likumdevējs ir konkretizējis likumā  

„Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (šobrīd – 

Preču zīmju likumā), kā arī Civilprocesa likuma 250.17pantā. Šajās 

tiesību normās lietotais jēdziens „morālā kaitējuma atlīdzība” nav 

sinonīms jēdzienam „atbilstīgs atlīdzinājums”, bet gan ir viens no 

likumdevēja izvēlētajiem atlīdzinājuma veidiem.

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta sprieduma lietā Nr.SKC-301/2017, 

referente senatore ZANE PĒTERSONE

Valsts ekonomiskā drošība līdztekus aizsardzības, informācijas 

drošībai u.tml. ir viens no valsts drošības plašākā nozīmē elementiem 

[..]. Tādējādi personas ekonomiskās intereses un aktivitātes var kalpot 

ne vien par apliecinājumu personas saistībai ar valsti, bet arī par 

argumentu nacionālās drošības interešu apdraudējuma konstatēšanai.

Atbilstoši Satversmes 116.pantam, kā arī Eiropas Cilvēka tiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.panta otrajai daļai personas 

tiesības uz privātās un ģimenes dzīves aizsardzību var ierobežot 

likumā paredzētajos gadījumos, kas nepieciešami, lai aizsargātu citu 

cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko drošību, 

labklājību un tikumību.

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta 2021.gada 16.jūlija sprieduma  

lietā Nr.SA-1/2021,  

referents senators ANDRIS GUĻĀNS

“Atbilstoši Satversmes 83.pantam un likuma  

“Par tiesu varu” 10.pantam  tiesnesim lietas 

izspriešanā jāvadās vienīgi no likuma, un tiesnesim 

nav saistošs procesa dalībnieka viedoklis par viņam 

vēlamo lietas iznākumu.”

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta sprieduma lietā Nr.SKC-282/2019,  

referente senatore INĀRA GARDA

Ņemot vērā Satversmē garantētās tiesības uz taisnīgu tiesu (92.pants), tiesai 

ir pienākums rīkoties tiesiski. Līdz ar to tiesai ir noteiktas varas robežas 

(kompetence), ar kuru pārkāpšanu tiesas nolēmumi zaudē savu likumīgo 

spēku; turklāt kasācijas instances tiesai šādos gadījumos jāiejaucas ex officio.

Tiesas ir organizētas hierarhiskā struktūrā, un tiesu darbībai ir jābūt 

saskaņotai, lai pēc iespējas efektīvāk varētu nodrošināt paredzamību un 

konsekvenci tiesu darbībā, kas ir viens no tiesiskuma elementiem. Tādēļ nav 

pieļaujams, ka zemākas instances tiesa nepilda Augstākās tiesas lēmumu, 

kurā skaidri norādītas zemākas instances tiesas kompetences robežas 

attiecīgajā jautājumā, turklāt pieņemot citu lēmumu, kurš ir tieši pretējs 

Augstākās tiesas lēmumam.

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta 2016.gada 1.novembra rīcības sēdes  

lēmuma lietā Nr.SKC-1844/2016,  

referents senators AIGARS STRUPIŠS

Taisnīgas tiesas jēdziens aptver vairākus principus, tostarp 

vienlīdzību, savlaicību. Šo principu ievērošana nodrošināma pēc 

būtības, kā arī ievērojot samērību. Saskaņā ar likuma „Par tiesu 

varu” 28.pantu tiesnesim jāizspriež lieta tik ātri, cik vien iespējams. 

Satversmes tiesa 2010.gada 17.maija spriedumā atzinusi, ka jēdziens 

„aizstāvēt tiesības” Satversmes 92.panta izpratnē nozīmē nevis 

tiesības uz neierobežoti ilgu tiesas procesu, bet, gluži otrādi, tiesības 

uz procesu, kuram saprātīgā laikā jānoslēdzas ar spēkā stājušos 

spriedumu. Līdz ar to, piemērojot Civilprocesa likuma normas, tiesai 

jārūpējas, lai tiktu vienlīdz nodrošināta kā pušu līdztiesība, tā arī 

procesuālo darbību veikšana savlaicīgi, bez nepamatotas vilcināšanās.

SENĀTS PAR SATVERSMI

No sprieduma lietā Nr.SKC-66/2020,  

referente senatore DZINTRA BALTA

“Kriminālprocesa likuma 15.pantā noteiktā kriminālprocesa 

pamatprincipa, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta pirmās 

daļas garantijas kopsakarā ar Satversmes 92.panta pirmajā 

teikumā paredzētajām garantijām uz vienošanās procesu 

ir attiecināmas pilnībā. Prokuroram, slēdzot vienošanos ar 

apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un piemērojot īpašo 

mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, jānodrošina 

apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk 

vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju.”

SENĀTS PAR SATVERSMI

No Senāta lēmuma lietā Nr.SKK-34/2019,  

referents senators ARTŪRS FREIBERGS
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SENATORI IERUNĀ SATVERSMI
Satversmes 
simtgades gadā  
„Jurista Vārda” 
redakcija 
realizē nebijušu 
videoprojektu – 
katru Satversmes pantu lasa kāds 
Latvijā zināms jurists. Satversmes 
iemūžināšanas videolasījumos 
iesaistījušies arī Augstākās tiesas 
senatori un darbinieki.

Attēlos:  
Satversmes pantu lasījumiem 

gatavojas Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Aigars Strupišs  

un bijušie priekšsēdētāji  
Ivars Bičkovičs un Andris Guļāns

Foto: Sannija Matule, Jurista Vārds


