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LĒMUMS 

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU 

 

Rīgā 2020. gada 26. martā 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētaja 

Ineta Ziemele, tiesneši Gunārs Kusiņš un Daiga Rezevska, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma 

iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 21/2020), 

 

konstatēja: 

 

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu: 

1.1. atzīt Civilprocesa likuma 464. panta 4.1 daļu (turpmāk – apstrīdētā norma), 

ciktāl tā neparedz, ka lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību norādāmi 

tā motīvi, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 

92. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2019. gada 17. decembra; 

1.2. apvienot ierosināto lietu ar lietu Nr. 2019-13-01 „Par Civilprocesa likuma 

464. panta 4.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam 

teikumam” (turpmāk – lieta Nr. 2019-13-01). 

 

2. Saskaņā ar apstrīdēto normu Augstākās tiesas rīcības sēdē pieņemto lēmumu 

par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, 

par lietas nodošanu izskatīšanai kasācijas kārtībā Augstākās tiesas paplašinātā sastāvā, 

kā arī par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību var sastādīt rezolūcijas veidā, ievērojot 

šā likuma 229. panta otrajā daļā noteikto. 
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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. 

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu kolēģija var 

atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums 

ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai. 

 

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

izskata lietas par likuma atbilstību Satversmei. Tādējādi pieteikumā ietvertais 

prasījums izvērtēt likuma normas atbilstību Satversmei ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

5. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktu 

persona ir tiesīga iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā tai Satversmē noteikto 

pamattiesību aizskāruma gadījumā. 

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka ar Augstākās 

tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kolēģijas rīcības sēdes lēmumu atteikts 

ierosināt kasācijas tiesvedību pēc Pieteikuma iesniedzēja kasācijas sūdzības. Minētais 

lēmums, pamatojoties uz apstrīdēto normu, tika sastādīts rezolūcijas veidā. Tādējādi 

apstrīdētā norma Pieteikuma iesniedzējam ir piemērota, un pieteikumā ir norādīts uz 

viņam Satversmes 92. panta pirmajā teikumā noteikto pamattiesību aizskārumu. 

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu, ievērojot 

konstitucionālajai sūdzībai Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. 

 

6. Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 4. punkts noteic, ka 

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

par jau izspriestu prasījumu. Lai izvērtētu, vai pieteikums iesniegts par jau izspriestu 
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prasījumu, jānoskaidro, vai: 1) prasījums formāli ir izspriests; 2) prasījums ir 

mainījies pēc būtības; 3) pastāv būtiski jauni apstākļi, kuru dēļ prasījumu nevarētu 

uzskatīt par jau izspriestu (sal. sk. Satversmes tiesas 2016. gada 29. aprīļa sprieduma 

lietā Nr. 2015-19-01 10.1.–10.6. punktu). 

Satversmes tiesa 2020. gada 12. martā pieņēma spriedumu lietā 

Nr. 2019-13-01, kurā izvērtēja, vai apstrīdētā norma, ciktāl tā attiecas uz lēmumu par 

atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, atbilst Satversmes 92. panta pirmajam 

teikumam. Satversmes tiesa secināja, ka minētajā Satversmes normā ietvertais 

pamatojuma princips neprasa lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību 

civillietā norādīt tā motivāciju un līdz ar to atzina apstrīdēto normu, ciktāl tā attiecas 

uz lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, par atbilstošu Satversmes 

92. panta pirmajam teikumam (sk. Satversmes tiesas 2020. gada 12. marta spriedumu 

lietā Nr. 2019-13-01). 

Pieteikumā ir ietverti tādi paši argumenti, kādus Satversmes tiesa jau izvērtēja 

spriedumā lietā Nr. 2019-13-01. Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums ir atzīstams 

par jau izspriestu. 

 

7. Ievērojot to, ka lieta Satversmes tiesā nav ierosināma, šā lēmuma 

1.2. apakšpunktā norādītais Pieteikuma iesniedzēja lūgums ir atstājams bez 

izskatīšanas. 

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta 

piektās daļas 4. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija 

 

nolēma: 

 

1. Atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 21/2020). 

2. Atstāt bez izskatīšanas šā lēmuma 1.2. apakšpunktā minēto lūgumu. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

 

Kolēģijas priekšsēdētāja I. Ziemele 


