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LĒMUMS PAR TIESVEDĪBAS IZBEIGŠANU DAĻĀ 

LIETĀ NR. 2008-41-01 

 

Rīgā      2008. gada 16. decembrī 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas rīcības sēdes 

priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, tiesneši Kaspars Balodis, Aija Branta, Juris 

Jelāgins, Kristīne Krūma un Viktors Skudra, 

tiesas rīcības sēdē izskatījusi priekšlikumu lietā Nr. 2008-41-01 “Par Saeimas 

vēlēšanu likuma 2. panta 1. punkta, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 3. panta 

2. punkta un likuma “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 2. panta 

atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam” izbeigt tiesvedību 

daļā par Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 3. panta 2. punkta atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam, 

 

konstatēja: 

 

1. Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka 

tiesvedību lietā var izbeigt līdz sprieduma pasludināšanai ar Satversmes tiesas 

lēmumu, ja apstrīdētā tiesību norma (akts) ir zaudējusi spēku. 
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2. 2008. gada 30. oktobrī Saeima pieņēma un 2008. gada 13. novembrī Valsts 

prezidents izsludināja likumu “Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā”. 

2008. gada 27. novembrī minētais likums stājās spēkā. Ar šā likuma 1. pantu no 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu liekuma tiek izslēgts 3. panta 2. punkts  viena no 

lietā apstrīdētajām normām. 

3. Interpretējot Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 2. punktu, 

ir jāņem vērā, ka šī norma ir vērsta uz to, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 

procesa ekonomiju un Satversmes tiesai nebūtu jātaisa spriedums lietās, kurās 

strīds vairs nepastāv (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 12. februāra 

sprieduma lietā Nr. 2007-15-01 4. punktu). Tomēr minētais punkts paredz 

Satversmes tiesai tiesības izbeigt tiesvedību, bet ne pienākumu to darīt. 

Satversmes tiesai ir jāvērtē, vai tomēr nav kādi apsvērumi, kas liecina par 

nepieciešamību turpināt tiesvedību (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 

12. februāra sprieduma lietā Nr. 2007-15-01 4. punktu). 

4. Šajā gadījumā nav nepieciešams turpināt tiesvedību attiecīgajā lietas 

daļā ar mērķi novērst tādu pamattiesību aizskārumu, kas radies, esot spēkā 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma apstrīdētajai normai. Arī konstitucionālās 

sūdzības iesniedzējs nav lūdzis atzīt apstrīdētās normas par spēkā neesošām ar 

atpakaļejošu datumu. Līdz ar to nav saskatāma nepieciešamība turpināt 

tiesvedību attiecīgajā Satversmes tiesas lietas daļā. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 29. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Satversmes tiesa 

 

n o l ē m a: 

 

1. Izbeigt lietā Nr. 2008-41-01 “Par Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 

1. punkta, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 3. panta 2. punkta un likuma “Par 
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tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 2. panta atbilstību Latvijas 

Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam” tiesvedību daļā par Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu likuma 3. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas 

Satversmes 6., 8. un 91. pantam. 

2. Turpināt tiesvedību lietā Nr. 2008-41-01 ar nosaukumu “Par Saeimas 

vēlēšanu likuma 2. panta 1. punkta un likuma “Par tautas nobalsošanu un likumu 

ierosināšanu” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 

91. pantam”. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Rīcības sēdes priekšsēdētājs    G. Kūtris 

 


