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Ierosināta lieta par normu, kas noteica kārtību, kādā izmeklēšanas cietumā tika 

kontrolēta apcietināto sarakste 

 

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2018. gada 13. decembrī ierosināja lietu “Par Apcietinājumā 

turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 

2. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. 

 

Apstrīdētā norma 

 

Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrā daļa, redakcijā, kas bija spēkā līdz 

2018. gada 2. janvārim, noteica: “Izmeklēšanas cietuma darbinieki kontrolē apcietinātā 

saraksti un telefonsarunas (izņemot saraksti un telefonsarunas ar šā likuma 15. panta trešajā 

daļā minētajiem adresātiem). Ja korespondences vai telefonsarunas saturs apdraud citu 

cilvēku tiesības, demokrātisku valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību, 

patiesības noskaidrošanu kriminālprocesā, kā arī ieslodzījuma vietu drošību, korespondenci 

aiztur vai pārtrauc telefonsarunu un paskaidro apcietinātajam korespondences aizturēšanas 

vai šīs sarunas pārtraukšanas iemeslu.” 

 

Augstāka juridiska spēka norma 

 

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pants: “Ikvienam ir tiesības uz 

privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.”  

 

Lietas fakti 

 

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas pieteikuma. Tās izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas 

ierosināta pēc personas pieteikuma par izmeklēšanas cietuma faktiskās rīcības atzīšanu par 

prettiesisku un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Personas korespondence izmeklēšanas 

cietumā tikusi kontrolēta, pamatojoties uz apstrīdēto normu. Augstākā tiesa uzskata, ka 

apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 96. pantam, jo tajā ietvertais pamattiesību 
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ierobežojums neesot noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, turklāt šis 

ierobežojums neatbilstot arī samērīguma principam. 

 

Tiesas process 

 

Saeima ir uzaicināta līdz 2019. gada 13. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu 

ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 13. maijs. Par lietas izskatīšanas procesa 

veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.  

______________________________________________________________________ 
Relīze sagatavota ar mērķi veicināt izpratni par Satversmes tiesā izskatāmajām lietām. Tā nav uzskatāma par 

nolēmuma daļu un nav saistoša Satversmes tiesai. Spriedumi, lēmumi un cita informācija par Satversmes tiesu 

atrodama tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv.  
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