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LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

 Rīgā 2018. gada 8. martā 

  

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, 

tiesneši Sanita Osipova un Artūrs Kučs, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Augstākās tiesas Administratīvo 

lietu departamenta (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu 

(pieteikums Nr. 20/2018),  

 

konstatēja: 

 

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa (turpmāk – Kodekss) 257. panta astoto daļu un Ministru kabineta 

2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo 

pārkāpumu lietā izņemto mantu un dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1098) 

74. punktu (turpmāk arī – apstrīdētās normas) par neatbilstošu Latvijas Republikas 

Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. un 105. pantam. 

 

2. Kodeksa 257. panta astotā daļa noteic, ka persona, kurai uzlikts administratīvais 

sods, Ministru kabineta noteiktā kārtībā un apmērā sedz izdevumus, kas radušies sakarā ar 

administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, 

glabāšanu un iznīcināšanu. 

Noteikumu Nr. 1098 74. punkts nosaka: „Izdevumu apmēru par izņemtās mantas vai 

dokumenta glabāšanu, ja administratīvā pārkāpuma lietā ir uzlikts administratīvais sods, 

aprēķina no mantas vai dokumenta izņemšanas dienas līdz dienai: 

74.1. kad persona saņēma izņemto mantu vai dokumentu; 
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74.2. kad izņemtās mantas vai dokumenta īpašnieks atteicies no izņemtās mantas vai 

dokumenta; 

74.3. kad izņemtā manta ir iznīcināta vai realizēta; 

74.4. kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā par izņemtās mantas vai dokumenta 

konfiskāciju ir stājies spēkā.” 

 

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. – 19.1 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, bet saskaņā ar minētā panta 3. punktu Satversmes tiesa 

izskata lietas arī par citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību 

normām (aktiem). Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums izvērtēt likuma un Ministru 

kabineta noteikumu normu atbilstību Satversmei 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 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 vai starptautisko tiesību 

normai (aktam). 

Pieteikuma iesniedzējs ar 2018. gada 12. februāra lēmumu ir apturējis tiesvedību tās 

izskatīšanā esošajā administratīvajā lietā un nolēmis iesniegt pieteikumu Satversmes tiesai. 

Pieteikuma iesniedzēja izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc personas 

pieteikuma par Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) lēmuma atcelšanu. Ar 

minēto lēmumu personai esot uzlikts par pienākumu segt izdevumus par administratīvā 

pārkāpuma lietā izņemtās mantas nodošanu glabāšanā un glabāšanu. Aģentūras aprēķinātā 

izdevumu summa par mantas glabāšanu būtiski pārsniedzot personai uzliktā administratīvā 

soda apmēru.   
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No pieteikuma izriet, ka, lai izlemtu jautājumu par atlīdzināmiem izdevumiem, tiesai 

jāpiemēro apstrīdētās normas. Apstrīdētās normas uzliekot personai, kura saukta pie 

administratīvās atbildības, pienākumu segt izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietā 

izņemtās mantas glabāšanu līdz brīdim, kad nolēmums par personas saukšanu pie 

administratīvās atbildības kļūst izpildāms. Apstrīdētās normas neparedzot iespēju atsevišķos 

gadījumos atbrīvot personu no pienākuma segt šos izdevumus vai samazināt to apmēru. Tādēļ 

tās nesamērīgi ierobežojot personai Satversmes 92. un 105. pantā noteiktās pamattiesības.   

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

Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. 

 

6. Satversmes tiesas likuma 18. panta otrā daļa noteic, ka vairāku aktu apstrīdēšana 

vienā pieteikumā pieļaujama, ja tiek apstrīdēta normatīvā akta daļa un uz tās pamata izdota 

zemāka juridiska spēka tiesību norma. Vienlaikus uz tiesas pieteikumu ir attiecināmas arī 

Satversmes tiesas likuma 19.1 panta ceturtajā daļā noteiktās prasības. Proti, vairāku aktu 

apstrīdēšana pieteikumā pieļaujama vienīgi tad, ja tos visus nepieciešams piemērot vienas 

administratīvās lietas izskatīšanā. 

Noteikumi Nr. 1098 ir izdoti, pamatojoties uz Kodeksa 257. panta astoto daļu. No 

pieteikuma izriet, ka apstrīdētās normas Pieteikuma iesniedzējam būs jāpiemēro tā izskatīšanā 

esošajā administratīvajā lietā. Tādējādi izskatāmajā gadījumā ir pieļaujama divu normatīvo 

aktu tiesību normu apstrīdēšana vienā pieteikumā. 

Līdz ar to pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta otrās daļas un 

19.1 panta ceturtās daļas prasībām. 

 

7.  Pieteikums ir formulēts motivēta lēmuma veidā, tajā ir sniegts lietas faktisko 

apstākļu izklāsts, kā arī juridiskais pamatojums par apstrīdēto normu iespējamo neatbilstību 

Satversmes 92. un 105. pantam. Pieteikums atbilst arī pārējām Satversmes tiesas likuma 

18. un 19.1 panta prasībām. 

 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. pantu, Satversmes 

tiesas 1. kolēģija  

 

nolēma: 

 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu „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” 
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74. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 105. pantam” pēc pieteikuma, 

kuru iesniedzis Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (pieteikums Nr. 20/2018). 

2. Uzaicināt institūcijas, kas izdevušas apstrīdētos aktus, – Latvijas Republikas Saeimu 

un Ministru kabinetu – līdz 2018. gada 8. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstus 

ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģijas priekšsēdētāja    I. Ziemele 

 


