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LĒMUMS  

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

Rīgā 2017. gada 17. martā 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs 

Aldis Laviņš, tiesneši Kaspars Balodis un Sanita Osipova, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemtos Administratīvās 

apgabaltiesas (turpmāk – Pieteikumu iesniedzēja) pieteikumus par lietas 

ierosināšanu (pieteikumi Nr. 38/2017 un Nr. 44/2017), 

 

konstatēja: 

 

1. Pieteikumu iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu izvērtēt Administratīvā 

procesa likuma 253. panta trešās daļas (turpmāk arī – apstrīdētā norma) atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmajam 

teikumam. 

 Abos pieteikumos formulēti identiski prasījumi un sniegts līdzīgs lietas 

faktisko apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums, tāpēc tos ir lietderīgi izskatīt 

kopā. 

 

2. Apstrīdētā norma noteic: 

 “Likumā paredzētajos gadījumos tiesa var grozīt administratīvo aktu un 

noteikt konkrētu tā saturu.” 
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3. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu Satversmes tiesa 

izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei. Līdz ar to pieteikumos ietvertais 

prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

 4. Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka 

tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu ir tiesai, izskatot administratīvo 

lietu. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 19.
1
 panta pirmās daļas 2. punktu 

pieteikums iesniedzams, ja tiesa, izskatot administratīvo lietu, uzskata, ka tiesību 

norma, ko ir piemērojusi iestāde vai kas tiesas procesā būtu jāpiemēro konkrētajā 

lietā, neatbilst Satversmei. 

Pieteikumu iesniedzēja, izskatot administratīvās lietas, ar 2017. gada 

23. februāra un 2017. gada 8. marta lēmumiem ir apturējusi tiesvedības lietās un 

nolēmusi iesniegt Satversmes tiesā pieteikumus, kuros lūdz izvērtēt apstrīdētās 

normas atbilstību Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. 

Pieteikumos ir norādīts, ka apstrīdētā norma būtu piemērojama izskatot 

administratīvās lietas Nr. A43010415 un Nr. A43009415, jo pieteikumu iesniedzēji 

administratīvajās lietās citastarp lūdz grozīt Konkurences padomes lēmumus, 

samazinot tiem piemērotos naudas sodus. 

Tādējādi Pieteikumu iesniedzēja ir tiesīga iesniegt pieteikumu. 

 

5. Tiesas pieteikumam ir jāatbilst arī citām prasībām, kas noteiktas 

Satversmes tiesas likuma 18. un  19.
1
 pantā. Saskaņā ar šā likuma 18. panta pirmās 

daļas 3. punktu pieteikumā norādāms lietas faktisko apstākļu izklāsts, bet saskaņā ar 

4. punktu – pieteikuma juridiskais pamatojums. Savukārt saskaņā ar Satversmes 

tiesas likuma 19.
1
 panta otro un trešo daļu tiesas pieteikums formulējams motivēta 

lēmuma veidā un tam pievienojami dokumenti, kas pamato pieteikumu, bet, ja 

nepieciešams, arī attiecīgā administratīvā lieta. 

 

6. Pieteikumos ir norādīts lietas faktisko apstākļu izklāsts, un tiem pievienoti 

administratīvo lietu materiāli. Pieteikumu iesniedzēja ir sniegusi juridisko 

pamatojumu par apstrīdētās normas iespējamo neatbilstību Satversmes 92. panta 

pirmajam teikumam. Pieteikumi atbilst arī pārējām prasībām, kas noteiktas 

Satversmes tiesas likuma 18. un 19.
1 
pantā. 

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 

20. pantu, Satversmes tiesas 1. kolēģija 
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nolēma: 

 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu „Par Administratīvā procesa likuma 

253. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta 

pirmajam teikumam” pēc Administratīvās apgabaltiesas pieteikumiem (pieteikumi 

Nr. 38/2017 un Nr. 44/2017).  

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 

2017. gada 17. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko 

apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģijas priekšsēdētājs                     A. Laviņš 

 


