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LĒMUMS
PAR LIETAS IEROSINĀŠANU

Rīgā 2004. gada 16. aprīlī

Satversmes tiesas 4. kolēģija šādā sastāvā: priekšsēdētāja Ilma Čepāne, 

tiesneši Juris Jelāgins un Gunārs Kūtris,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Jāņa Zipa 

konstitucionālo sūdzību (pieteikuma reģistrācijas Nr. 34, reģistrācijas datums 

18.03.2004.),

k o n s t a t ē j a :

1. Pieteicējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 

220. un 222. pantu (turpmāk -  apstrīdētās tiesību normas) par neatbilstošu 

Latvijas Republikas Satversmes 92. un 96. pantam, kā arī 1950. gada 

4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas

6., 8., un 13. pantam.

2. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu prasījums ir 

piekritīgs Satversmes tiesai.

3. Pieteikums iesniegts kā konstitucionālā sūdzība:
1) tajā norādīts uz pieteikuma iesniedzējam Satversmē noteikto 

pamattiesību aizskārumu;
2) no pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka pieteicējs 

izmantojis visas iespējas aizstāvēt savas tiesības ar vispārējiem tiesību 
aizsardzības līdzekļiem.



4. Saskaņa ar Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 4. punktu 
pieteikumā ir jānorāda tā juridiskais pamatojumus. Turklāt saskaņā ar šā likuma
19. panta sestās daļas 1. punktu pieteikumā ir jāpamato, ka aizskartas Satversmē 
noteiktās pieteikuma iesniedzēja pamattiesības.

4.1. Pieteikuma prasījums par apstrīdēto tiesību normu atbilstību
Satversmes 92. pantam atbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19. panta 
prasībām.

4.2. Pieteikuma prasījums par apstrīdēto tiesību normu atbilstību

Satversmes 96. pantam un 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6., 8., un 13. pantam neatbilst Satversmes 

tiesas likuma 18. un 19. panta prasībām, jo pieteikumā ietvertais juridiskais 

pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma
20. pantu, Satversmes tiesas 4. kolēģija

n o l ē m a :

1. Ierosināt lietu „Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 
222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam” pēc 
Jāņa Zipa konstitucionālās sūdzības.

2. Atteikties ierosināt lietu par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 
222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un 
1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 6., 8., un 13. pantam.

3. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, -  Saeimu -  līdz 
2004. gada 21. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar 
lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 4. kolēģijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne
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