
 
 

LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES TIESAS 

KOLĒĢIJA 
Jura Alunāna iela 1, Rīga, LV 1010  Tālrunis: 67830735, 67210274 Fakss: 67830770 
   e-mail: tiesa@satv.tiesa.gov.lv 

 

LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

Rīgā 2017. gada 3. augustā 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja 

Ineta Ziemele, tiesneši Jānis Neimanis un Daiga Rezevska, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemtos Augstākās tiesas 

Administratīvo lietu departamenta (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumus 

par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 114/2017 un Nr. 115/2017), 

 

konstatēja: 

 

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Latvijas Sodu izpildes 

kodeksa 50.21 panta piekto daļu, ciktāl tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta soda 

izciešanas režīma mīkstināšana (turpmāk – apstrīdētā norma), par neatbilstošu 

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. Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 pants nosaka kārtību, kādā apstrīdami 

izvērtēšanas komisijas lēmumi. Apstrīdētā norma noteic: „Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.” 
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3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, 

vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai: 

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai; 

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu; 

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.3 panta prasībām; 

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu; 

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts 

pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru 

lēmusi kolēģija. 

 

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu Satversmes tiesa 

izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei. Tādējādi pieteikumā ietvertais 

prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

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

tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu ir tiesai, izskatot civillietu, 

krimināllietu vai administratīvo lietu. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 

19.1 panta pirmās daļas 2. punktu pieteikums iesniedzams, ja tiesa, izskatot 

administratīvo lietu kasācijas kārtībā, uzskata, ka norma, ko ir piemērojusi iestāde 

vai kas tiesas procesā būtu jāpiemēro šajā lietā, neatbilst Satversmei. 

No pieteikuma izriet, ka apstrīdētā norma Pieteikuma iesniedzējam būtu 

jāpiemēro administratīvajā lietā Nr. 6-7-0002316/3516 (SKA – 272/2017) un 

Nr. A420142217 (SKA – 884/2017). Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka apstrīdētā 

norma aizliedz pārsūdzēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumus, kas saistīti ar soda 

izciešanas režīma mīkstināšanu notiesātajam. Tādējādi privātpersonai tiekot liegts 

īstenot Satversmes 92. panta pirmajā teikumā nostiprinātās pamattiesības uz lietas 

izskatīšanu tiesā. Tādēļ Pieteikuma iesniedzējs 2017. gada 12. jūlijā ir nolēmis 

iesniegt pieteikumus Satversmes tiesā un apturēt tiesvedību minētajās 

administratīvajās lietās. 

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumus, ievērojot tam 

Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. 
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6. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 4. punktu 

Satversmes tiesas kolēģija ir tiesīga atteikties ierosināt lietu, ja pieteikums iesniegts 

par jau izspriestu prasījumu. 

Satversmes tiesa 2017. gada 18. maijā ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2016-

12-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam” (turpmāk – lieta 

Nr. 2016-12-01). Satversmes tiesa secināja, ka Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 

panta piektā daļa ir attiecināma uz dažāda veida izvērtēšanas komisiju lēmumu 

apstrīdēšanas kārtību (sk. Satversmes tiesas 2017. gada 18. maija sprieduma lietā 

Nr. 2016-12-01 10.2. punktu). Satversmes tiesa spriedumā lietā Nr. 2016-12-01 

izvērtēja šīs normas atbilstību Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, ciktāl tā 

attiecas uz lēmumu, ar kuru notiesātajam pastiprināts soda izciešanas režīms. 

Satversmes tiesa atzina Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piekto daļu, 

ciktāl tā attiecas uz lēmumu par soda izciešanas režīma pastiprināšanu notiesātajam, 

par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. 

Pieteikuma iesniedzējs izskatāmajos pieteikumos savukārt lūdz izvērtēt 

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas atbilstību Satversmes 

92. panta pirmajam teikumam, ciktāl tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta soda 

izciešanas režīma mīkstināšana. 

Tādējādi pieteikumi nav iesniegti par jau izspriestu prasījumu. 

 

7. Tiesas pieteikumam ir jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā 

noteiktajām prasībām. 

Pieteikumi ir formulēti motivētu lēmumu veidā, tajos ir sniegts lietas faktisko 

apstākļu izklāsts, kā arī juridiskais pamatojums par apstrīdētās normas iespējamo 

neatbilstību Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. 

Līdz ar to pieteikumi atbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā 

noteiktajām prasībām. 

 

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 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” pēc Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 

pieteikumiem (pieteikums Nr. 114/2017 un Nr. 115/2017). 

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas Republikas 

Saeimu – līdz 2017. gada 4. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar 

lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģijas priekšsēdētāja I. Ziemele 

 

 


