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Satversmes tiesas konferenču materiāli

Neticami, ka pagājuši jau divdesmit gadi kopš Satversmes tiesas 
nodibināšanas!

Ceļš uz Satversmes tiesas izveidi un arī tās turpmākās attīstības ceļš 
nebūt nebija ziediem kaisīts. Kaut arī Augstākās padomes 1990. gada 4. maija 
deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” 6. punkts 
paredzēja, ka “strīdus gadījumos jautājumus par likumdošanas aktu piemērošanu 
izšķir Latvijas Republikas Konstitucionālā tiesa”, tomēr sākotnēji konstitucionālās 
uzraudzības funkcijas saskaņā ar 1992. gada decembrī pieņemto likumu “Par 
tiesu varu” tika piešķirtas Augstākajai tiesai. Situācija mainījās 1994. gadā, 
kad Saeimai tika iesniegts likumprojekts par grozījumiem Latvijas Republikas 
Satversmē. Šis likumprojekts paredzēja izveidot Satversmes tiesu, noteikt 
tai konstitucionālās tiesas statusu un kompetenci, kā arī noteikt Satversmes 
tiesas izveidošanas kārtību. Vienlaikus tika iesniegts arī likumprojekts, kas 
noteica konstitucionālās tiesvedības procesu, un likumprojekts, kas paredzēja 
grozījumus likumā “Par tiesu varu”. Piektās Saeimas laikā visi šie likumprojekti 
tika izskatīti līdz trešajam lasījumam, bet dažu politisko spēku organizētās 
obstrukcijas rezultātā vairākkārtējie mēģinājumi pieņemt grozījumus Latvijas 
Republikas Satversmē un nostiprināt Satversmes tiesas konstitucionālo statusu 
cieta neveiksmi, jo nebija iespējams Saeimas sēdē nodrošināt kvorumu – divas 
trešdaļas no Saeimas deputātu skaita. Iemesls, kura dēļ tik ilgi neizdevās 
pieņemt konstitucionālās tiesas izveidošanai nepieciešamos likumprojektus, 
bija tas, ka tuvojās 6. Saeimas vēlēšanas un politiķi cerēja, ka pēc tām politisko 
spēku samērs Saeimā mainīsies. Tāpēc 6. Saeimā attiecīgie likumprojekti tika 
skatīti no jauna un tikai 1996. gada jūnijā attiecīgie likumi tika pieņemti un 
stājās spēkā. 

Priekšvārds

Satversmes tiesa darbu uzsāka 1996. gada 9. decembrī nepilnā – sešu 
tiesnešu – sastāvā. Septīto tiesnesi tā gaidīja gandrīz trīsarpus gadu. Par lielu 
problēmu kļuva arī Satversmes tiesas nodrošināšana ar telpām un nepieciešamo 
aprīkojumu.

Veidojot Satversmes tiesu, liela uzmanība tika veltīta tiesnešu palīgu un 
tiesas padomnieku atlasei. Tas, ka vairāk nekā seši tiesnešu palīgi pa šiem 
gadiem kļuvuši par juridisko zinātņu doktoriem, bet Daiga Rezevska ne tikai 
par juridisko zinātņu doktori un profesori, bet arī par Satversmes tiesas tiesnesi, 
liecina, ka šāda pieeja bija un arī tagad ir pareiza.

Par spīti 1999. gadā valdības iniciētajam mēģinājumam Satversmes 
tiesu likvidēt Satversmes tiesas prestižs sabiedrības acīs bija un joprojām ir 
ļoti augsts. Satversmes tiesa ir reāls un efektīvs cilvēka tiesību, demokrātijas 
un likuma varas garants un sargs. Tā nodrošinājusi sev atpazīstamību citu 
konstitucionālo tiesu vidū ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Satversmes tiesas 
tiesneši un speciālisti nereti tiek aicināti kā eksperti palīdzēt citām valstīm 
risināt tādu vai citādu sasāpējušu problēmu un dalīties pieredzē. Apsveicama 
prakse ir tā, ka Satversmes tiesa katru gadu organizē konkrētai konstitucionālās 
tiesvedības problēmai veltītu zinātniski praktisku konferenci, tādējādi veicinot 
ļoti noderīgu un vērtīgu pieredzes un viedokļu apmaiņu.

Pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs
Prof. Dr.iur. Aivars Endziņš

PriekšvārdsPriekšvārds
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Satversmes tiesa

1996

1997

5. jūnijs

21. aprīlis

7. maijs

3. jūlijs

11. decembris 

9. decembris

28. aprīlis

13. jūnijs

24. septembris

Pieņemti grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmes 85. pantā, kas noteic, 

ka Latvijā pastāv Satversmes tiesa 
(stājās spēkā 26.06.1996.).

Pieņemts Satversmes tiesas likums 
(stājās spēkā 28.06.1996.).

Pieņemts un stājas spēkā Satversmes 
tiesas reglaments, kas noteic Satversmes 
tiesas struktūru un darba organizāciju.

Satversmes tiesa pasludina pirmo 
spriedumu [lietā Nr. 04-01 (97) par 

elektroenerģijas iepirkuma cenu]. Tiesa 
atsaucas uz vispārējiem tiesību principiem.

Starptautisks seminārs “Par Latvijas 
Republikas Satversmes tiesas 

darbību”, kuru organizē Satversmes 
tiesa un Eiropas Padomes komisija 

“Demokrātija caur tiesībām” 
(Venēcijas komisijas) sadarbībā ar ASV 

starptautiskās attīstības aģentūru.

Satversmes tiesa sanāk uz pirmo 
tiesas sēdi, kurā Aivaru Endziņu ievēl 
par Satversmes tiesas priekšsēdētāja 

pienākumu izpildītāju (08.06.2000. ievēlēts 
par priekšsēdētāju, pārvēlēts 06.06.2003. un 
06.06.2006., vadījis tiesu līdz 31.01.2007.).

Tiesneša zvērestu nodod un amatā 
stājas Aivars Endziņš, Romāns Apsītis, 

Anita Ušacka un Ilma Čepāne.

Amatā stājas tiesneši Andrejs 
Lepse un Ilze Skultāne.

Satversmes tiesas izveidošanas diena.

Satversmes tiesa izskata pirmo 
lietu [Nr. 04-01 (97)].

Satversmes tiesa pirmo reizi izbeidz 
tiesvedību [lieta Nr. 04-03 (97)].

Stājas spēkā pirmie Satversmes 
tiesas likuma grozījumi, paplašinot 
to subjektu loku, kuriem ir tiesības 

vērsties Satversmes tiesā. 

1999

2000

1998
30. aprīlis

5. marts

25.–26. februāris

8. jūnijs

22.–23. septembris

1. oktobris

6. novembris

17.–20. maijs

24. marts

30. augusts

20.–21. oktobris

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 09-02 (98) par nekustamā īpašuma 

piespiedu atsavināšanu. Tiesa pirmo reizi 
atsaucas uz Eiropas Cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvenciju.

Valsts prezidents Guntis Ulmanis 
atklāj jauno Satversmes tiesas ēku 

Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Starptautisks seminārs par Satversmes 
tiesas sagatavoto likumprojektu 

“Grozījumi Satversmes tiesas likumā”, 
kuru organizē Satversmes tiesa un 

Eiropas Padomes komisija “Demokrātija 
caur tiesībām” (Venēcijas komisija).

Tiesneša zvērestu nodod un 
amatā stājas Juris Jelāgins.

Romānu Apsīti ievēl par Satversmes 
tiesas priekšsēdētāja vietnieku (pārvēlēts 

06.06.2003., priekšsēdētāja vietnieka amata 
pienākumus pildījis līdz 06.06.2006.).

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas 
Konstitucionālās tiesas tiesnešu I 

konference “Konstitucionālā jurisdikcija 
Lietuvā un Latvijā” (Cēsīs, Latvijā).

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 03-05 (99) par Telekomunikāciju 

tarifu padomi. Tiesa pirmo reizi atsaucas 
uz valsts varas dalīšanas principu.

Stājas spēkā grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē, kas papildina to 
ar VIII nodaļu “Cilvēka pamattiesības”.

Satversmes tiesa piedalās Eiropas 
konstitucionālo tiesu konferences 

XI Kongresā “Konstitucionālo tiesu prakse 
apziņas un reliģijas brīvības jautājumos”, 

kurā Satversmes tiesa apstiprināta par 
Eiropas konstitucionālo tiesu konferences 

asociēto locekli (Varšavā, Polijā).

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 04-07 (99) par elektroenerģijas 
iepirkuma cenu. Tiesa pirmo reizi 
atsaucas uz samērīguma principu.

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2000-03-01 par vēlēšanu tiesību 
ierobežojumiem. Tiesa atsaucas uz 

pašaizsargājošās demokrātijas principu. 
Pirmais Satversmes tiesas spriedums, kam 

pievienotas tiesnešu atsevišķās domas.

Eiropas konstitucionālo tiesu konferences 
XII Kongresa sagatavošanās sēde, 
kurā Satversmes tiesa apstiprināta 
par Eiropas konstitucionālo tiesu 

konferences locekli (Briselē, Beļģijā).
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2001

2002

1. janvāris

12. jūnijs

10. novembris

13.–17. maijs

23. septembris

4.–6. oktobris

30. janvāris

18. jūlijs

21. decembris

30. oktobris

6.–7. septembris

10.–12. oktobris

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas 
likumā, precizējot un būtiski paplašinot 

konstitucionālās kontroles subjektu 
loku – tiek paredzēta arī konstitucionālā 
sūdzība un tiesas pieteikums Satversmes 

tiesā. Ieviests rakstveida process.

Pirmā Satversmes tiesas sēde, izskatot lietu 
rakstveida procesā (lieta Nr. 2001-01-01).

Satversmes tiesas 5. gadadienai veltīta 
starptautiska konference “Pamattiesību 

aizsardzība Konstitucionālajā tiesā

Satversmes tiesa piedalās Eiropas 
konstitucionālo tiesu konferences 

XII Kongresā “Konstitucionālo tiesu 
attiecības ar citām nacionālajām 

tiesām un šo tiesu mijiedarbība ar 
Eiropas tiesām” (Briselē, Beļģijā).

Satversmes tiesas spriedums 
lietā Nr. 2002-08-01 par Saeimas 
vēlēšanu barjeru. Tiesa atzīst, ka 

piecu procentu barjeras noteikšana 
Saeimas vēlēšanās neapdraud 

pilsoņu brīvas gribas izpaudumu.

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas 
Konstitucionālās tiesas tiesnešu 

II konference “Aktuālās Konstitucionālo 
tiesu lietas” (Viļņā, Lietuvā).

Pieņemts un stājas spēkā jauns 
Satversmes tiesas reglaments.

Ierosināta pirmā lieta pēc 
konstitucionālās sūdzības (lieta 

Nr. 2001-04-0103 par personvārdu 
atainošanu personas dokumentos).

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2001-04-0103 par personvārdu 

rakstību. Tiesa uzsver valsts 
valodas konstitucionālo statusu.

Izdots pirmais Satversmes 
tiesas spriedumu krājums.

Starptautisks seminārs “Tiesas 
pieteikums Satversmes tiesā”, kuru 

organizē Satversmes tiesa, Vācijas fonds 
internacionālajai juridiskajai sadarbībai 

un Latvijas Tiesnešu mācību centrs.

 Satversmes tiesas un Lietuvas 
Republikas Konstitucionālās tiesas 
tiesnešu III konference “Personu 

vienlīdzības princips konstitucionālo 
tiesu tiesvedībā” (Tukumā, Latvijā).

2004

2005

2003
25. marts

6. februāris

7. jūlijs

13. maijs

16.–18. jūnijs

19. aprīlis

2. decembris

26.–28. maijs

25. marts

13.–19. maijs

16. decembris

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2002-12-01 par nekustamo īpašumu 

denacionalizāciju. Tiesa atzīst, ka 
Latvijai nav iespēju novērst visas 

okupācijas sekas un šīs sekas vienādi 
ietekmē visu Latvijas sabiedrību.

Tiesneša zvērestu nodod un 
amatā stājas Gunārs Kūtris.

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2004-01-06 par ceļošanas 

dokumentiem. Tiesa pirmo reizi 
atzīst, ka Eiropas Savienības tiesības 
ir daļa no Latvijas tiesību sistēmas.

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2004-18-0106 par mazākumtautību sko-
lām. Tiesa atzīst, ka likumdevējs var paredzēt 

personu pienākumu izglītību valsts un paš-
valdību izglītības iestādēs iegūt valsts valodā.

Satversmes tiesas un Lietuvas 
Republikas Konstitucionālās tiesas 
tiesnešu V konference “Tiesiskas 

valsts princips un tiesības uz 
taisnīgu tiesu” (Bīriņos, Latvijā).

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars 
Endziņš apbalvots ar Itālijas valsts otrās 

šķiras ordeni “Grande Ufficiale”.

Satversmes tiesas konference “Satversmes 
tiesas spriedumu interpretācijas problēmas”.

Satversmes tiesas un Lietuvas 
Republikas Konstitucionālās tiesas 

tiesnešu IV konference “Konstitucionālo 
tiesu loma Eiropas Savienības dalības 

kontekstā” (Palangā, Lietuvā).

Amatā stājas tiesnese Aija Branta.

Satversmes tiesa piedalās Eiropas 
konstitucionālo tiesu konferences 

XIII Kongresā “Cilvēktiesību 
ierobežojumu kritēriji konstitucionālo 

tiesu praksē” (Nikosijā, Kiprā).

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2005-12-0103 par nekustamā īpašuma 

piespiedu atsavināšanu. Tiesa atzīst, ka 
atsevišķos gadījums politiskiem lēmumiem 

piemīt tiesību dimensija un šādos 
gadījumos minēto lēmumu tiesiskums 

var tikt izvērtēts Satversmes tiesā.Z
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2006 

2007 

6. jūnijs

16.–18. oktobris

8. decembris

5. janvāris

23. maijs

7. septembris

29. novembris

27.–29. septembris

7.–10. decembris

31. janvāris

7. decembris

Gunāru Kūtri ievēl par Satversmes tiesas 
priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja 

vietnieka amata pienākumus pildījis 
līdz 31.01.2007., kad ievēlēts par 

Satversmes tiesas priekšsēdētāju).

Polijas Republikas Konstitucionālā 
tribunāla vizīte Satversmes tiesā, 

darba tēma “Konstitucionālās 
tiesas spriedumu izpilde”.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars 
Endziņš apbalvots ar Lietuvas Republikas 

ordeņa “Par nopelniem Lietuvai” 
komandiera krustu par personisku 

ieguldījumu sadarbības veicināšanā starp 
Lietuvas un Latvijas valstīm tieslietās.

Amatā stājas tiesnesis Uldis Ķinis.

Tiesneša zvērestu nodod un amatā 
stājas Kristīne Krūma.

Satversmes tiesas un Lietuvas 
Konstitucionālās tiesas tiesnešu 

VII konference “Ultra vires 
princips konstitucionālās tiesas 

praksē” (Ventspilī, Latvijā).

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2007-10-0102 par Latvijas 

un Krievijas robežlīgumu. Tiesa 
nostiprina Latvijas Republikas 

valstiskuma kontinuitātes doktrīnu.

Satversmes tiesas un Lietuvas 
Republikas Konstitucionālās tiesas 
tiesnešu VI konference “Personas 

sociālās tiesības konstitucionālo tiesu 
jurisprudencē” (Dubiņģos, Lietuvā).

Satversmes tiesas 10. gadadienai veltīta 
starptautiska konference “Latvijas 

Republikas Satversmes tiesas loma Latvijas 
Republikas Satversmē noteikto vērtību 
aizsardzībā: desmit gadu pieredze un 

attīstības perspektīvas”, kuru organizē 
Satversmes tiesa, Eiropas Padomes 

komisija “Demokrātija caur tiesībām” 
(Venēcijas komisija) un Vācijas fonds 

starptautiskajai juridiskajai sadarbībai.

Tiesneša zvērestu nodod un amatā stājas 
Viktors Skudra un Kaspars Balodis. 

Gunāru Kūtri ievēl par Satversmes tiesas 
priekšsēdētāju (pārvēlēts 27.01.2010. un 

23.01.2013., vadījis tiesu līdz 19.02.2014.). 
Uldi Ķini ievēl par Satversmes tiesas 

priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja 
vietnieka amata pienākumus pildījis 

līdz 07.03.2008., kad Satversmes tiesa 
aptur viņa tiesneša pilnvaras sakarā ar 
piedalīšanos Starptautiskā Tribunāla 

par Bijušo Dienvidslāviju lietas 
“Prosecutor v. Ante Gotovina et al” 

izskatīšanā ad litem tiesneša statusā).

Satversmes tiesas konference “Lietas 
ierosināšana Satversmes tiesā”.

2009 

2008 
17. janvāris

14. marts

20. oktobris

21.–27. janvāris

26. augusts

13.–14. aprīlis

4.–6. decembris

7. marts

3.–5. jūnijs

7. aprīlis

13. jūnijs

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2007-11-03 par Rīgas teritorijas plāno-
jumu. Tiesa norāda, ka nacionālie tiesību 
akti ir interpretējami, citstarp izmantojot 
Eiropas Kopienu Tiesas (šobrīd – Eiropas 
Savienības Tiesa) sniegto interpretāciju.

Stājas spēkā grozījumi Satversmes 
tiesas likumā, kas citstarp noteic 

Satversmes tiesas lēmumā par tiesvedības 
izbeigšanu ietvertās tiesību normu 
interpretācijas saistošo raksturu.

Pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs 
Aivars Endziņš un Satversmes tiesas 

priekšsēdētājs Gunārs Kūtris apbalvoti ar 
Tieslietu sistēmas Pirmās pakāpes goda 

zīmi par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas 
tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un 
tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.

Satversmes tiesa piedalās Pasaules 
konstitucionālās justīcijas konferences 
I Kongresā “Konstitucionālās justīcijas 
ietekme uz sabiedrību un vispasaules 
tiesu prakses attīstība cilvēktiesību 
jomā” (Keiptaunā, Dienvidāfrikā).

Ierosināta pirmā lieta pēc Valsts 
prezidenta Valda Zatlera pieteikuma 
(lieta Nr. 2009-77-01 par Publisko 

iepirkumu likuma regulējumu).

Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētāja 
Žana Pola Kostas, tiesneses Inetas 

Ziemeles un Tiesas sekretariāta vadītāja 
vietnieka Maikla O’Boila vizīte Latvijas 
Republikā (organizē Satversmes tiesa)

Starptautiska konference “Latvijas 
Republikas Satversmes 8. nodaļai “Cilvēka 

pamattiesības” desmit gadi: aktuālas 
cilvēktiesību aizsardzības problēmas”, 

kuru organizē Satversmes tiesa.

Juri Jelāginu ievēl par Satversmes 
tiesas priekšsēdētāja vietnieku 
(priekšsēdētāja vietnieka amata 

pienākumus pildījis līdz 22.06.2010., 
kad izbeidzas viņa tiesneša pilnvaras).

Satversmes tiesa piedalās Eiropas 
konstitucionālo tiesu konferences 

XIV Kongresā “Tiesiskā 
regulējuma trūkumi: problēmas 

un risinājumi konstitucionālo tiesu 
praksē” (Viļņā, Lietuvā).

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2008-35-01 par Lisabonas līgumu. 

Tiesa atzīst, ka Latvija ir pievienojusies 
Eiropas Savienībai nolūkā stiprināt savu 
demokrātiju un dalība Eiropas Savienībā 
nepārkāpj tautas suverenitātes principu.

Armēnijas Konstitucionālās 
tiesas vizīte Satversmes tiesā, 
darba tēma “Konstitucionālās 

tiesvedības aktuālie jautājumi”.
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2010 

2.–4. septembris

21. decembris

1. janvāris

28. februāris

28. jūnijs

25. novembris

 6. novembris

18. janvāris

13. maijs

8.–10. septembris

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas 
Konstitucionālās tiesas tiesnešu 

VIII konference “Konstitucionālie vides 
aizsardzības aspekti Konstitucionālās tiesas 

jurisprudencē” (Druskinikos, Lietuvā).

Satversmes tiesas spriedums lie-
tā Nr. 2009-43-01 par pensiju samazināša-
nu. Tiesa atzīst, ka likumdevējam arī finan-
šu lejupslīdes apstākļos ir saistošas personu 

pamattiesības, īpaši sociālo tiesību jomā. 

Satversmes tiesa gada laikā izskata 
475 pieteikumus un ierosina 117 

lietas (tas ir līdz šim lielākais 
pieteikumu un lietu skaits gadā).

Stājas spēkā grozījumi Satversmes 
tiesas likumā, nosakot papildu 

prasības Satversmes tiesas tiesneša 
amata kandidātiem, tostarp 
ieviešot minimālo vecumu.

Tirgus izpētes kompānijas “GFK” veiktā 
aptaujā noskaidrots, ka Satversmes tiesai 

uzticas 70% Latvijas pilsoņu. 
* Avots: www.leta.lv

Svinīgo solījumu nodod un tiesneša 
amatā stājas Vineta Muižniece.

Viktoru Skudru ievēl par Satversmes 
tiesas priekšsēdētāja vietnieku 
(priekšsēdētāja vietnieka amata 

pienākumus pildījis līdz 22.05.2011.).

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2010-06-01 par konstitucionālo 
institūciju budžetu. Tiesa formulē 

budžeta neatkarības doktrīnu.

Starptautiska konference “Piekļuve tiesai: 
konstitucionālās sūdzības iesniedzējs”, 

kuru organizē Satversmes tiesa un 
Eiropas Padomes komisija “Demokrātija 

caur tiesībām” (Venēcijas komisija).

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2009-11-01 par tiesnešu atlīdzību. 

Tiesa atzīst, ka konstitucionālajām 
institūcijām ir pienākums sadarboties, 

lai nodrošinātu tiesu neatkarību 
un tiesnešu finansiālo drošību.

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2009-94-01 par dubultpilsonību. 

Tiesa atzīst, ka valsts kontinuitāte attiecas 
arī uz pilsonības jomu un personai nav 
subjektīvo tiesību uz dubultpilsonību.

Satversmes tiesas un Lietuvas 
Republikas Konstitucionālās tiesas 
tiesnešu IX konference “Tiesiskās 
paļāvības princips konstitucionālās 
tiesas praksē” (Daugavpilī, Latvijā).

13. decembris
Satversmes tiesas konference “Tiesas 

pieteikums Satversmes tiesai”.

2011
14.–20. janvāris

3. jūnijs

7.–9. septembris

17. augusts

22.–26. maijs

1. jūlijs

29.–30. septembris

Satversmes tiesa piedalās Pasaules 
konstitucionālās justīcijas konferences 

II Kongresā “Varas dalīšana un 
konstitucionālās kontroles orgānu 

neatkarība” (Riodežaneiro, Brazīlijā).

Aiju Brantu ievēl par Satversmes 
tiesas priekšsēdētāja vietnieci 

(priekšsēdētāja amata pienākumus 
pildījusi līdz 28.02.2014., kad ievēlēta 
par Satversmes tiesas priekšsēdētāju).

Satversmes tiesas un Lietuvas 
Republikas Konstitucionālās tiesas 
tiesnešu X konference “Vēlēšanu 

tiesību problēmas konstitucionālajā 
tiesvedībā” (Klaipēdā, Lietuvā).

Tiesneša zvērestu nodod un 
amatā stājas Sanita Osipova.

Satversmes tiesa piedalās Eiropas 
konstitucionālo tiesu konferences 
XV Kongresā “Konstitucionālās 

kontroles orgānu funkcijas un 
attiecības ar citiem valsts varas 

orgāniem” (Bukarestē, Rumānijā).

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas 
likumā, kas citstarp paredz Tieslietu 
padomes tiesības vērsties Satversmes 
tiesā ar pieteikumu, kā arī piedalīties 
Satversmes tiesas tiesnešu kandidātu 

izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā.

Satversmes tiesas 15. gadadienai 
veltīta starptautiska konference 
“Konstitucionālās tiesas loma 

konstitucionālo vērtību aizsardzībā”, 
kuru organizē Satversmes tiesa un 

Eiropas Padomes komisija “Demokrātija 
caur tiesībām” (Venēcijas komisija).

2012
3. februāris

5.–7. septembris

6. jūlijs

7. decembris

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2011-11-01 par Valsts autoceļu 
fondu. Tiesa atzīst, ka arī valsts 

budžeta veidotājiem ir pienākums 
ņemt vērā tiesiskas valsts principus.

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas 
Konstitucionālās tiesas tiesnešu 

XI konference “Konstitucionālā kontrole 
valsts finanšu jomā” (Jūrmalā, Latvijā).

Gunārs Kūtris apbalvots ar Lietuvas 
Republikas ordeņa “Par nopelniem 
Lietuvai” komandiera krustu par 

nopelniem Lietuvas Republikas labā 
un Lietuvas vārda atpazīstamības 
veicināšanu pasaulē, par ilglaicīgu 

Lietuvas un Latvijas Konstitucionālo 
tiesu sadarbības atbalstīšanu, par 

konstitucionālo vērtību veicināšanu.

Satversmes tiesas konference “Lietas 
ierosināšana Satversmes tiesā: aktuāli 
Satversmes tiesas procesa jautājumi”.Z
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2013
5.–7. jūnijs

27. decembris

19. februāris

5. marts

6. maijs

4.–6. jūnijs

5. februāris

26. septembris

12. februāris

28. februāris

25. aprīlis

22. jūlijs

10.–15. maijs

Satversmes tiesas un Lietuvas 
Republikas Konstitucionālās tiesas 
tiesnešu XII konference “Pilsonības 

konstitucionālā doktrīna” (Kauņā, Lietuvā).

Izveidots Satversmes tiesas Juridiskais 
departaments, kura mērķis ir sekmēt 
Satversmes tiesas darbību, sniedzot 
juridisko atbalstu Satversmes tiesas 

tiesnešiem, kā arī veicinot Satversmes 
tiesas prakses pēctecību un attīstību.

Tiesneša zvērestu nodod un 
amatā stājas Gunārs Kusiņš.

Uldi Ķini ievēl par Satversmes 
tiesas priekšsēdētāja vietnieku.

Aldi Laviņu ievēl par Satversmes 
tiesas priekšsēdētāju.

Satversmes tiesas un Lietuvas 
Konstitucionālās tiesas tiesnešu 

XIII konference “Konstitucionālās 
doktrīnas attīstība Konstitucionālajā 

tiesā” (Rīgā, Latvijā).

Pieņemts un stājas spēkā jaunais 
Satversmes tiesas reglaments.

Starptautiska konference “Konstitucionālās 
tiesas kompetence: robežas un 
paplašināšanas iespējas”, kuru 

organizē Satversmes tiesa un Eiropas 
Padomes komisija “Demokrātija caur 

tiesībām” (Venēcijas komisija).

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2013-05-01 par tautas nobalsošanu. Tie-

sa atzīst, ka likumdevējam ir pienākums 
nodrošināt tautas likumdošanas tiesību īs-

tenošanu atbilstoši demokrātijas principam.

Aiju Brantu ievēl par Satversmes 
tiesas priekšsēdētāju (vadījusi 

tiesu līdz 24.04.2014.).

Amatā stājas tiesnesis Aldis Laviņš.

Stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē, kas papildina ievadu ar izvērstu 

vēstures notikumu, konstitucionālo 
principu un vērtību skaidrojumu.

Satversmes tiesa piedalās Eiropas 
konstitucionālo tiesu konferences 

XVI Kongresā “Eiropas Konstitucionālo 
tiesu sadarbība – esošā situācija un 

nākotnes perspektīvas” (Vīnē, Austrijā).

2015

10. oktobris

8. janvāris

20. novembris

11. decembris

17.–19. jūnijs

5. decembris

13.–15. maijs

2. jūlijs

9.–10. decembris

Bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja 
Aija Branta apbalvota ar Tieslietu sistēmas 

Otrās pakāpes Goda zīmi par nozīmīgu 
ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, 
demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā 

un tiesu sistēmai piederīgo personu 
zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Satversmes tiesa piedalās Pasaules 
Konstitucionālās justīcijas  konferences 

III Kongresā “Konstitucionālā 
tiesvedība un sociā lā integrācija” 

(Seulā, Dienvidkorejā).

Svinīgo solījumu nodod un tiesneša 
amatā stājas Ineta Ziemele.

Satversmes tiesas tiesnese Kristīne 
Krūma apbalvota ar Tieslietu sistēmas 

Otrās pakāpes Goda zīmi par īpaši 
nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas 

un judikatūras attīstībā, demokrātijas 
un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī 

par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem 
sasniegumiem tieslietu nozarē un 
starpvalstu attiecību veidošanā.

Satversmes tiesas konference “Pamattiesību 
ierobežojumi demokrātiskā valstī”.

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas 
Konstitucionālās tiesas tiesnešu 

XIV konference “Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas ietekme uz konstitucionālās 
tiesas jurisprudenci” (Plateļos, Lietuvā).

Satversmes tiesas konference “Satversmes 
tiesas spriedums kā tiesību avots”.

Vācijas Federālās Konstitucionālās 
tiesas vizīte Satversmes tiesā, darba 

tēma “Nacionālā konstitucionālā 
identitāte un Eiropas kopējās 

vērtības. Nacionālās Konstitucionālās 
tiesas un globālā pārvaldība”.

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2015-01-01 par valsts karogu. Tiesa 

pirmo reizi atsaucas uz Satversmes 
ievadu. Tiesa atzīst, ka valsts karogam 

ir valsts simbola statuss un tā 
regulējums Satversmē citstarp veido 

valsts konstitucionālo pamatu.

Satversmes tiesas, Lietuvas Republikas 
Konstitucionālās tiesas un Ukrainas 

Konstitucionālās tiesas trīspusējā 
tikšanās par aktuāliem konstitucionālo 

tiesību jautājumiem (Rīgā, Latvijā).

28. septembris–1.oktobris

Z
īm

īg
āk

ie
 n

ot
ik

um
i S

at
ve

rs
m

es
 t

ie
sa

s 
vē

st
ur

ē



2120

2016
24. februāris

26. aprīlis

26.–27. maijs

9. decembris

8. marts

12. maijs

8.–10. septembris

Sāk darboties jauna Satversmes 
tiesas mājaslapa, kas sniedz uzlabotu 

iespēju iepazīties ar Satversmes 
tiesas nolēmumiem, tostarp arī 

ar kolēģiju prakses izlasi.

Tiesneša zvērestu nodod un amatā 
stājas Daiga Rezevska.

Satversmes tiesas 20. gadadienai veltīta 
starptautiska konference “Konstitucionālās 

tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”, 
kuru organizē Satversmes tiesa un 

Eiropas Padomes komisija “Demokrātija 
caur tiesībām” (Venēcijas komisija).

Satversmes tiesas 20. gadadiena.

Satversmes tiesas jubilejas gada atklāšanas 
pasākums. Apaļā galda diskusijā 

“Satversmes tiesa 20 gados” piedalās 
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis 
Laviņš, kā arī visi bijušie Satversmes 
tiesas priekšsēdētāji Aivars Endziņš, 

Gunārs Kūtris un Aija Branta.

Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr. 2015-14-0103 par personas DNS 

paraugu izmantošanu. Tiesa atzīst, ka DNS 
ir īpaši aizsargājami fiziskas personas dati.

Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas 
ikgadēja starptautiska konference “Kā 
starptautiskās tiesības darbojas krīzes 
laikā”, kuru organizē Satversmes tiesa 

un Rīgas Juridiskā augstskola.
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I Satversmes tiesa 1996-2016 Satversmes tiesas priekšsēdētāju saruna par Satversmes tiesu

23

Satversmes tiesas priekšsēdētāja  
Alda Laviņa un bijušo priekšsēdētāju  

Aivara Endziņa, Gunāra Kūtra un  
Aijas Brantas saruna par Satversmes tiesu

2016. gada 8. martā

J. Pleps:1 Labdien, godājamie Satversmes tiesas priekšsēdētāji! Labdien, 
dāmas un kungi! Šodien ir tāds īpatnējs, es teiktu, vēsturisks brīdis. Pie viena 
galda sēž visi Satversmes tiesas priekšsēdētāji: Aivars Endziņa2 kungs, Gunārs 

Kūtra3 kungs, Aija Brantas4 kundze 
un Aldis Laviņa5 kungs. Un mums 
šodien, Satversmes tiesas jubilejas 
gada ieskaņas brīdī, ir iespēja pie 
brokastu kafijas mazliet atskatīties 
uz aizvadītajiem 20 gadiem. Ne tikai 
atskatīties, bet, es ceru, arī ieskatīties 
nākotnē un kopīgi padomāt par to, 
kāda ir Satversmes tiesas nozīme 
Latvijas tiesiskajā sistēmā, un 
arīdzan par to, kāda ir Satversmes 
tiesa šodien un kāda tā būs rīt. Un es 
gribētu, lai šī saruna veidojas tā, ka 
tiek aptverti vairāki jautājumu bloki. 
Droši vien jāsāk ar to lietu, kas man 

liekas visvērtīgākā. Latvijas iedzīvotājs ir tāds diezgan skeptisks un neticīgs. 
Taču jāteic, ka Satversmes tiesa jau kopš savas vēstures pirmsākumiem bauda 
ārkārtīgi augsta līmeņa uzticību. Ja mēs jautātu, vai vispār ir kas tāds, kam 
Latvijas iedzīvotāji tic, tad – esmu apskatījis aptauju rezultātus – visbiežāk tiek 
pieminēti Nacionālie bruņotie spēki, reliģiskās organizācijas un Satversmes 

1 J. Pleps – tiesību zinātņu doktors, konstitucionālo tiesību zinātnieks un praktiķis, Latvijas 
Universitātes Juridiskās fakultātes docents. No 08.08.2005. līdz 04.01.2008. strādājis par 
Satversmes tiesas tiesneša palīgu, vēlāk bijis Saeimas Juridiskā biroja padomnieks

2 A. Endziņš bijis Satversmes tiesas priekšsēdētājs no 08.06.2000. līdz 31.01.2007. (no 
11.12.1996. līdz 08.06.2000. Satversmes tiesas priekšsēdētāja p.i.).

3 G. Kūtris bijis Satversmes tiesas priekšsēdētājs no 31.01.2007. līdz 19.02.2014.
4 A. Branta bijusi Satversmes tiesas priekšsēdētāja no 28.02.2014. līdz 24.04.2014.
5 A. Laviņš par Satversmes tiesas priekšsēdētāju ievēlēts 2014. gada 6. maijā.

tiesa. Nepateikšu precīzi vietu sadalījumu šajā trijniekā, bet konkurenti ir 
ļoti nopietni – armija un tā debesu valstība. Pirmais jautājums droši vien 
adresējams Endziņa kungam. Kā tad ir, vai tika apzināti strādāts tādā virzienā, 
lai iekarotu un vairotu iedzīvotāju uzticību? Vai tika piesaistīti kādi sabiedrisko 
attiecību speciālisti, tā sakot, no malas un īpaši domāts par to, kā tauta reaģēs 
uz Satversmes tiesas lēmumiem, kā novērtēs tās darbu? Vai arī tas tā gluži 
vienkārši ir “sanācis”?

A. Endziņš: Kad Satversmes tiesa tika izveidota, tās kompetence bija 
diezgan ierobežota. Tad nebija konstitucionālās sūdzības institūta. Tad arī lietu 
skaits bija visai neliels. Nereti izskanēja un pat masu medijos tika pausts tāds 
viedoklis, ka tur, proti, Satversmes tiesā, jau ir labi atalgoti, nu, bezmaz vai 
slaisti, kuriem nav ko darīt. Bet, tiklīdz tika izdarīti grozījumi Satversmes tiesas 
likumā un ieviesta konstitucionālā sūdzība, paplašinājās arī to subjektu loks, 
kuri var iesniegt pieteikumus Satversmes tiesā. Būtībā, nemaz neizjūtot īpašu 
nepieciešamību pēc mērķtiecīgas sabiedrisko attiecību veidošanas un attiecīgu 
speciālistu piesaistīšanas, Satversmes tiesa pati ar savu darbu ļoti uzskatāmi 
pierādīja, ka tā stāv konstitucionālo tiesību un brīvību sardzē. Jau pašās pirmajās 
lietās, kas, varētu teikt, kļuva par atspēriena punktu. Turklāt Satversmes tiesa, 
vismaz man tā šķiet, jau no paša sākuma pierādīja arī to, ka nav ietekmējama. 
Uz Satversmes tiesu nevar attiecināt vārdus “tiesāšanās kā ķēķis” vai kaut ko 
tamlīdzīgu. Satversmes tiesas pozīcija vienmēr bijusi principiāla neatkarīgi no 
tā, kas ir iesniedzēji – deputāti vai valdība. Būtībā nekad nav šķirots, kas tiek 
apstrīdēts – Saeimas pieņemta likuma norma vai Ministru kabineta noteikumi.

J. Pleps: Kā saka, viens likums – viena taisnība visiem. Man šķiet, 
Kūtra kungs kopā ar Brantas kundzi izveda Satversmes tiesu cauri tiem 
smagākajiem laikiem, krīzes gadiem. Un, man šķiet, Viktors Skudra savulaik 
izteica fantastisku sentenci – kad Grieķijā cilvēki gāja ielās, dedzināja mašīnas 
un demolēja, Latvijas iedzīvotāji rakstīja Satversmes tiesai konstitucionālās 
sūdzības. Kādas bija tālaika sajūtas?

G. Kūtris: Nu, pirmām kārtām jāpiemin tas, ko mēs varbūt sapratām tikai 
vēlāk. Daudziem un arī man pašam šķita, ka īstenībā Satversmes tiesa bieži 
vien ir kā tāds tvaika novadītājs, sevišķi ekstrēmās situācijās, kad ļoti daudz ir 
to cilvēku, kuri nav apmierināti ar kādu no likumiem. Varbūt šī iespēja vērsties 
konstitucionālajā tie sā tiek uztverta kā iespēja rast risinājumu, kuru cilvēki 
gaida, un to panākt ar Latvijas iedzīvotājiem pieņemamu me todi, tas ir, mierīgā 
garā, diskusiju ceļā, neizejot uz asumiem. Runājot par tiesas publisko tēlu jeb 
autoritāti sabiedrībā, jāteic, ka par to mēs ar kolēģiem, skatot krīzes gadu lietas, 
nemaz tik daudz nedomājām. Drīzāk mēs domājām par to, ko valsts drīkst vai 
nedrīkst darīt, par taisnīgumu. Vienīgais, ko mēs tolaik mēģinājām ieviest, bija 
tā saucamās preses konferences. Vismaz divas trīs reizes, kad tika pieņemti 
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gari un sarežģīti spriedumi, mēs 
centāmies tos vienkāršākā valodā 
izskaidrot, jo bieži vien cilvēks – 
un ne tikai parasti cilvēki, bet 
arī visas augstās amatpersonas, 
kurām tie spriedumi jāievēro, – 
izlasa tikai pēdējo, rezolutīvo daļu, 
izlasa tikai beigas un nesaprot, 
kāpēc tas ir tā. Un tad sāk kritizēt. 
Un tad vajag izskaidrot. Tāpēc 
mēs sākām pārskatīt spriedumu 
līmeni un meklēt optimālo 
variantu. Lai nav tā, ka cilvēks, 
spriedumu izlasījis līdz beigām, 
vairs neatceras, kas bija sākumā. 
Agrāk spriedumi bija īsāki.

A. Endziņš: Jā, mēs arī šajā aspektā sākām strādāt, it sevišķi pēc pirmo 
spriedumu pieņemšanas, kad reti kurš žurnālists bija klāt. Mazliet paklausās, 
aiziet prom. Un pēc tam atliek vienīgi lasīt un brīnīties, ko tad galu galā 
Satversmes tiesa atkal ir lēmusi, par ko spriedusi. Mēs ieviesām tādu kā relīzi, 
ko žurnālisti varēja saņemt, lai būtu skaidrs, par ko ir runa. Tā ir viena lieta. Otra 
lieta – īss sprieduma kopsavilkums vai, varētu teikt, sprieduma kvintesence. 
Man liekas, pateicoties tam, masu mediji tomēr jau sāka precīzāk atspoguļot 
to, ko Satversmes tiesa ir skatījusi un ko lēmusi.

A. Branta: Jā, šajā sakarā es arī atceros, ka tieši pēc pensiju lietā pieņemtā 
sprieduma televīzijas raidījumā (kurš kanāls tas bija – pirmais vai LNT, gan 
vairs neatceros) žurnālisti sāka savā starpā sarunāties un viens teica – bet, zināt, 
Satversmes tiesa jau ir to izlēmusi, tikai mums tas kaut kā pagājis garām...

J. Pleps: Nu jā, tad es arī gribētu atsaukties uz šīs pašas dienas rītu. Es 
ceru, šorīt visi skatījās televīzijas pirmo programmu, kur Laviņa kungs, tā sakot, 
izsludināja Satversmes tiesas jubilejas gadu. Tātad jautājums par priekšsēdētāja 
intervijām. Cik tās ir nozīmīgas? Un cik svarīgi ir tas, ka Satversmes tiesas 
priekšsēdētājs skaidro Satversmes tiesas darbu? Un varbūt vēl kādus aktuālus 
jautājumus. Jo mēs visi, man liekas, zinām, ka žurnālisti parasti uzdod tādus 
jautājumus, kādus uzdot nemaz tā īsti nedrīkst, un, pat ja viņiem saka – to 
nedrīkst jautāt, tik un tā pajautā. 

A. Laviņš: Tātad priekšsēdētāja intervijas un sākotnēji uzdotais jautājums 
par tiesas autoritāti. Nu kopumā es teiktu tā... Kā jau kolēģi teica, autoritāti 
Satversmes tiesa ir ieguvusi ar savu tiešo darbu – izspriežot lietas un apliecinot 
savu stāju, pierādot to, ka Satversmes tiesa nestāv neviena pusē, bet ir neitrāls 

arbitrs, kas aizstāv Satversmes vērtības. To, protams, sabiedrība ir novērtējusi. 
Tāpēc, es domāju, arī reitingi tīri loģiski apliecina, ka sabiedrības uzticēšanās 
ir liela. Tomēr mums jāskatās, kā varam jau sasniegto nostabilizēt. Šis 
sektors, kas attiecas uz tiesas spriešanu, ir stabils, Satversmes tiesa joprojām 
funkcionē pēc tiem pašiem principiem. Tādējādi sabiedrībai ir zināms pamats 
uzticēties Satversmes tiesai. Taču ir dažas arī tādas lietas, kas Satversmes 
tiesas vadībai jāredz. Kādā veidā Satversmes tiesas darbs varētu tikt padarīts 
sabiedrībai vēl labāk saprotams? Ja paskatāmies statistikas datus par visu šo 
laiku pēc konstitucionālās sūdzības ieviešanas, tad redzam, ka tikai ļoti retos 
gadījumos tiek ierosināta lieta pēc konstitucionālās sūdzības. No vienas puses, 
šis instruments ir domāts visai sabiedrībai. Jums ir iespēja aizstāvēt savas 
tiesības! Nāciet uz Satversmes tiesu! Un ko redzam no otras puses? Es paskatījos 
statistiku. Ne vairāk kā 10 procentos, tikai 10 procentos gadījumu ir ierosināta 
lieta. Kas noticis pārējos 90 procentos gadījumu? Kas notiek ar cilvēkiem, 
kuri vērsušies Satversmes tiesā pēc savas problēmas atrisinājuma un saņēmuši 
pretī nolēmumu, kur pateikts, ka zināmi trūkumi ir konstatēti, bet lieta netiek 
ierosināta? Vai nepaliek vilšanās – par to, kā Satversmes tiesa strādā? Kāpēc tā 
notiek? Tā tomēr ir liela daļa sabiedrības, kas pie mums vēršas. Tad nu, lūk, šis 
ir tas aspekts, ko mums vajadzētu skaidrot sabiedrībai, un to mēs esam darījuši. 
Arī iepriekš, es zinu, kolēģi intervijas masu medijiem nav atteikuši, ir bijuši 
aktīvi. Šī nots ir jāturpina pašreizējam Satversmes tiesas priekšsēdētājam un arī 
nākamajiem. Tātad Satversmes tiesas priekšsēdētāji ir atvērti, komunicē ar masu 
informācijas līdzekļiem, stāsta par tiesas darbu un tā dažādajiem aspektiem. 
To mēs arī šobrīd cenšamies darīt un šajā jubilejas gadā centīsimies padarīt par 
vadmotīvu, kas caurvīs visus mūsu ieplānotos pasākumus.

A. Branta: Es gribētu pie-
bilst, ka Satversmes tiesa šos 
attei kuma lēmumus izstrādā tik 
filigrāni, ka, manuprāt, cilvēkam ir 
absolūti skaidrs, kādēļ viņa sūdzība 
netika pieņemta. Daži šie lēmumi 
ir vairākas lappuses gari. Sīki, 
smalki, uz judikatūru balstoties, 
viss tiek izskaidrots. Es domāju, 
ka konkrētajām personām nepaliek 
nekāds rūgtums vai neskaidrības, bet, 
protams, tiesas pienākums ir skaidrot 
sabiedrībai, kādēļ tik mazs ir pieņemto 
konstitucionālo sūdzību procents un 
kādēļ tad pārējās netiek pieņemtas.
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G. Kūtris: Es vēl gribētu minēt vienu piemēru, atbildot uz jautājumu par to, 
vai valstij ekonomiski grūtajos laikos, taisot spriedumus, mēs nelaipojām starp 
kaut ko. Bieži vien arī tagad, ja tiesa taisa spriedumu un pasaka, ka likums ir 
kārtībā, atbilst Satversmei, seko tādi komentāri kā “vārna vārnai acīs neknābs”, 
“tiem pašiem algu maksā tas pats likumdevējs” vai “viss jau ir nogludināts”. Es 
ļoti labi atceros, ka tajā pašā pensiju lietā... Man liekas, es taču te neizpaudīšu 
nekādu apspriežu istabas noslēpumu... Bet, protams, mēs, tiesneši, taču arī 
esam normāli cilvēki, tādi paši kā citi. Tātad, kad skatījām to lietu, viens 
jautājums bija šāds: ja mēs tā nospriežam, kā būs ar valsts budžetu, vai mēs 
neizdarīsim tā, ka valstij sliktāk? Taču galu galā secinājām, ka tā cilvēktiesības 
ierobežotas netiks, ka no tā ir jāatsakās6. Un, ja vēl mums Finanšu ministrija 
saka – nē, mums budžetā tam nauda ir nolikta un stāv, tas nekas, ka kaut 
kur citur aizskaitīta, bet ir... Mēs sapratām, ka situācijā, kad esam regulējumu 
atzinuši par neatbilstošu Satversmei, tam galarezultātam nav jābūt tādam, ka 
mēs uzreiz, kā ar nazi nogriežot, pasakām – tūlīt pat jāatjauno agrākās tiesības 
par visiem 100 punktiem! Ja no tā tomēr nav atkarīga cilvēku dzīvība... Tāpēc 
mēs paredzējām to nelielo pārejas posmu, līdz kura beigām Saeimai un Ministru 
kabinetam bija saprātīgi jāizpilda spriedums. Mēs sapratām, ka momentāni tas 
nav izpildāms.Tā ka zināms iekšējais brīdinājums ir.

J. Pleps: Ar sabiedrības uzticību viss tā kā būtu kārtībā, ir tādi kārtīgi 
pamati ielikti. Bet derētu pievērsties, politiķu žargonā runājot, “spēlētājiem”, 
kas arī droši vien ir svarīgi. Šajā sakarā es gribētu jautāt Brantas kundzei. Man 
liekas, Latvija var lepoties ar to, ka mums par Satversmes tiesas priekšsēdētāju 
bijusi sieviete.

A. Branta: Dažus mēnešus.
J. Pleps: Jā, un Satversmes tiesas tiesnešu vidū ir un ir bijušas ļoti daudzas 

sievietes, kas atstājušas nozīmīgas pēdas Latvijas tiesiskajā sistēmā. Jūs nācāt 
no Austākās tiesas un tagad esat atpakaļ Augstākajā tiesā. Jautājums būs par 
dialogu ar Augstāko tiesu. Kāds ir tas skats gan no Alunāna ielas, gan Brīvības 
bulvāra? Jo dažkārt pēc tiesu pieteikumiem ierosinātās lietās tiesvedība tiek 
izbeigta – attiecīgās normas nav pareizi piemērotas. Tātad jautājums par 
diskusijām, kas parasti Eiropā tiek sauktas par tiesu dialogu.

A. Branta: Man liekas, ar dialogu viss bija, ir un būs kārtībā, jo lēmumi ir 
motivēti. Mums katram var būt savs viedoklis, bet, ja par šo viedokli ir sniegtas 

6 Tiek runāts par Satversmes tiesas 2009. gada 21. decembra spriedumu lietā Nr. 2009-43-01. 
Šajā lietā Satversmes tiesa vērtēja tāda regulējuma atbilstību Satversmei, kas paredzēja piešķirto 
vecuma un izdienas pensiju samazināšanu par 10 procentiem, kā arī strādājošo pensionāru 
vecuma un izdienas pensiju samazināšanu par 70 procentiem.Šī ir viena no tām lietām, kur 
Satversmes tiesa vērtēja pamattiesību ierobežojumus straujas ekonomiskās lejupslīdes un 
ekonomiskās krīzes apstākļos 

atbildes vai tas ir motivēti noraidīts, nekādām negatīvām reakcijām nevajadzētu 
būt. Galu galā profesionāļi ir profesionāļi un likums ir likums. Jā, tā nu tas ir.

J. Pleps: Mums ir vēl viens kādreizējais tiesnesis, kurš ticis līdz Satversmes 
tiesai. Laviņa kungs, kā ir ar to dialogu? Vai skats no šejienes ir citāds, nekā 
savulaik bija no Brīvības bulvāra?

A. Laviņš: Tā pieredze, kas jau iegūta Satversmes tiesā, ir ļoti vērtīga. 
Ja, piemēram, es atkal būtu Augstākās tiesas tiesnesis un būtu nepieciešams 
vērsties Satversmes tiesā, man, bez šaubām, daudz lielāka skaidrība būtu par 
to, ko Satversmes tiesa gaida no tiesām, par tām prasībām, kas tiek izvirzītas 
pieteikumiem, ar kādiem tiesas vēršas Satversmes tiesā. Es atceros, ka, šķiet, tajā 
laikā, kad Satversmes tiesas priekšsēdētājs bija Gunārs Kūtris, bija konference tieši 
par tiesas pieteikumu Satversmes tiesai. Principā šo tematu varētu paplašināt un 
formulēt tā: “Konstitucionālās tiesas un tiesu dialogs”. Un, es atceros, referentiem 
uzdotajos jautājumos ieskanējās arī šāda nots – kāpēc netiek pieņemti tiesu 
iesniegtie pieteikumi, kur ir problēma? Man liekas, tai laikā varbūt patiešām 
mazliet trūka informācijas par to, kam, vēršoties Satversmes tiesā, ir jāvelta 
lielāka uzmanība. Tādiem pasākumiem kā minētā konference un arī Tiesnešu 
mācību centra veiktajam darbam varam pateikties par to, kādi pieteikumi šobrīd 
tiek saņemti no tiesām. Reti ir tie gadījumi, kad tiek pateikts – piedošanu, bet 
juridiskā pamatojuma te nav. Nu, tas gan skan diezgan skarbi, ka mēs atsakāmies 
tiesas pieteikumu pieņemt, jo tajā nav juridiskā pamatojuma. Taču Satversmes 
tiesas likums mums nedod iespēju pateikt citiem vārdiem to, ka pieteikumam ir 
zināmi trūkumi. Varbūt tas trūkums nemaz nav tik liels. Tomēr formulējums ir 
tāds, ka juridiskā pamatojuma nav un tāpēc jādod atpakaļ. Ko nu tiesnesis dara? 
Vai nu saka: “Aha, tātad kaut kā te pietrūcis,” saņemas, pārstrādā pieteikumu un 
vēlreiz vēršas Satversmes tiesā, vai arī nodomā: “Nu labi, tātad Satversmes tiesa, 
iespējams, problēmu, to lielo problēmu, neredz un varam izlīdzēties ar tiesību 
normu interpretēšanu.” Arī tādi gadījumi ir bijuši. Tomēr es teiktu, ka no tā laika, 
kad minētā konference notika (šobrīd neatceros, kurš gads tas bija – 2007., 2008.?), 
līdz šim laikam situācija pilnīgi noteikti ir mainījusies uz labo pusi.

A. Endziņš: Es arī gribētu šinī sakarībā kaut ko piebilst. Man liekas, ar 
tiem pašiem grozījumiem, ar kuriem tika ieviesta konstitucionālā sūdzība, tika 
paplašinātas arī tiesu iespējas iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Un, tāpat 
kā pirmās konstitucionālās sūdzības, arī pirmie tiesu pieteikumi liecināja par 
to, ka iesniedzēji nepārzina Satversmes tiesas specifiku. Tur tā lieta. Šobrīd 
vairs tā nav. Pat konstitucionālās sūdzības, kas nāca no ieslodzījuma vietām, 
nereti bija daudz kvalitatīvāk sagatavotas nekā vienas otras privātpersonas vai 
juridiskās personas iesniegta konstitucionālā sūdzība, ko sagatavojis zvērināts 
advokāts. Cepuri nost!
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J. Pleps: Ieslodzījuma vietas, protams, deva būtisku ieguldījumu tiesiskuma 
stiprināšanā. Taču ir vēl viens “spēlētājs” – tiesību zinātne. Kūtra kungs, kā bija 
strādāt laikā, kad tiesību zinātne vispār bija ārkārtīgi komplimentējoša? Man 
nenāk prātā gandrīz vai neviens kritisks raksts par Satversmes tiesas lemto 
jūsu pilnvaru laikā.

G. Kūtris: Tas ir labi!
J. Pleps: Vai netraucēja tas, ka nav tiesībzinātniskas kritikas?
G. Kūtris: Latvijā īstenībā bija ļoti maz zinātnieku, kas vispār šajā 

jomā strādāja. Endziņa kungs, man liekas, bija pirmais, kurš tā kārtīgi, no 
konstitucionālo tiesību viedokļa vērtēja tiesas darbu. Taču mēs pakāpeniski 
centāmies konferencēs uzsvērt to, ka arī tiesas darbs ir kritizējams...

J. Pleps: Ka nevajag baidīties.
G. Kūtris: ...ka nevajag baidīties, ka kritika arī mums pašiem nāk par labu. 

Un, atklāti sakot, mēs arī tiesnešu atsevišķās domas uzskatām par pienesumu, 
kritikas pienesumu, kurā gan lietoti maigāki vārdi, bet īstenībā ir parādīts 
diskusiju objekts. Mūsdienās jau ir krietni labāk, jo gan Anita Rodiņa7 ļoti 
intensīvi seko katram tiesas lēmumam, ne tikai spriedumam, lai pateiktu, kur 
ir...

J. Pleps: Vairāk lēmumiem droši vien.
G. Kūtris: ...ja parādās tādi dīvaināki lēmumi. Tā ka ir nākusi paaudze, 

kura jau var vērtēt, analizēt tiesas darbību un foršāk tai sekot.
J. Pleps: Laikam būtu vērts pieminēt profesoru Zigurdu Zīli8, kas tiesas 

pirmsākumu laikā recenzēja, man liekas, vai katru tās spriedumu.
A. Endziņš: Nelaime, man liekas, bija tā, ka Zīles kungs kā jau Amerikas 

jurists vadījās pēc tās prakses, kāda ir Amerikas Augstākajā tiesā, kura pati 
uzurpēja, ja tā varētu teikt, arī konstitucionālās jurisdikcijas funkcijas. Nu, 
pilnīgi cita, tīri amerikāniska pieeja. Tāpēc arī kritizēja, ka nesaprata. Kā tas 
ir, kā to var? Mums jau būtībā ir tikai tiesību tiesa un nav tā, ka vajadzētu būt 
konkrētam notikumam, civillietai vai krimināllietai, vai kaut kam tamlīdzīgam, 
kas beigās nonāk līdz Satversmes tiesai. Runa ir par izpratni. Toties, runājot 
par mūsdienām, jāatzīmē, ka ir ne tikai zinātnieki. Mani iepriecina arī tas, ka 
“Jurista Vārdā” parādās raksti, ko sagatavojuši topošie bakalauri vai maģistri. 
Tātad jaunie cilvēki jau iedziļinās un domā. Var viņu domām piekrist, var 

7 A. Rodiņa – tiesību zinātņu doktore, konstitucionālo tiesību zinātniece, Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes asociētā profesore, dekāne.

8 Prof. Zigurds Zīle (Zigurds L.Zile, Emeritus Professor of Law, University of Wisconsin — 
Madison, USA). Tiek diskutēts par viņa rakstu „Visu varu Satversmes tiesai?” [Z. L. Zīle “All 
Power to Constitutional Court?”], laikraksts “Diena”, 27.03.2002., Nr.73, 2.lpp. Autors rakstā 
apšaubījis Satversmes tiesas spriedumā paustos secinājumus un tiesību interpretāciju, kā arī 
aizrādījis Satversmes tiesai par iejaukšanos likumdevēja kompetencē.

nepiekrist, bet katrā gadījumā tās rosina... Piemēram, pēdējais raksts saistībā 
ar Satversmes tiesas reglamentu, kas ir iekšējs, bet būtībā iziet arī uz āru. 
Acīmredzot tas rosina domāt. Atgriežoties pie šī reglamenta, jāatgādina, ka 
1999. gadā tika iesniegti ļoti būtiski grozījumi Satversmes tiesas likumā. Tad 
bija sagatavots arī Satversmes tiesas procesa likums. Galu galā mēs kopīgi ar 
likumdevējiem un arī ārvalstu ekspertiem tomēr nonācām pie secinājuma, ka 
šāds īpašs procesa likums nav nepieciešams, ka pats svarīgākais ir jāiekļauj 
likumā un tīri tehniski jautājumi jau detalizētāk varētu tikt noregulēti 
reglamentā, ko pieņem pati Satversmes tiesa.

J. Pleps: Endziņa kungs, no jautājuma par Satversmes tiesas reglamentu 
mēs ļoti labi varam pāriet uz nākamo lielo jautājumu bloku. Tiesa un politika. 
Pirmkārt, kā jutāties, pārejot no politiķa darba uz tiesneša darbu, respektīvi, 
no Saeimas Juridiskās komisijas vadīšanas uz tiesas spriešanu? Otrkārt, vai 
nav pārlieku liela līdzība starp Saeimas kārtības rulli un tiesas procedūrām?

A. Endziņš: Nu, pirms iesaistīšanās politikā un darbošanās Augstākajā 
padomē es tomēr biju pasniedzējs, universitātes docents, un strādāju juridiskās 
zinātnes jomā. Arī laika posmā, kad biju Augstākās padomes deputāts vai 
Piektās vai Sestās Saeimas deputāts, man pats augstākais bija likums, nevis 
politiskās nostādnes vai kas tamlīdzīgs. Ar to man nebija nekādu problēmu. 
Varbūt varētu piebilst, ka Beļģijā attiecībā uz Augstāko arbitrāžas tiesu, 
konstitucionālo tiesu, pat konstitūcija prasa, ka vismaz pusei tiesnešu ir jābūt 
ar politiskā darba pieredzi, un, man liekas, tieši tas, ka esi bijis tajā...

J. Pleps: Virtuvē.
A. Endziņš: ...virtuvē, kur top likumi, tas, ka esi piedalījies to radīšanas 

procedūrā, tiesnesim var palīdzēt. Tas var palīdzēt, jā. Cita lieta tā, ka toreiz, 
kad Satversmes tiesa tika veidota, kad šis process jau izgāja, varētu teikt, finiša 
taisnē, dažiem politiķiem bija apmēram tāds viedoklis, ka Satversmes tiesa 
būs kaut kas līdzīgs partijas politbirojam, kas risinās jautājumus tā, kā vajag 
politikai. Ne jau velti tika pausta pat tāda ideja – ko nu visi tie vecie buki, kas 
padomju laikā mācījušies, vajag vispirms atlasīt kādus 15 jauniešus, nosūtīt 
uz Rietumu mācību iestādēm un pēc tam no viņiem izvēlēties. Tas nozīmē, 
ka būtībā Satversmes tiesas veidošana varēja tikt atlikta, varbūt mēs to varētu 
izveidot tikai šobrīd. Bija tāda lieta. Un ne jau velti arī pirmās Satversmes tiesas 
vēlēšanās bija divi kandidāti no Augstākās tiesas plēnuma, no tiesnešu vidus, 
divi no valdības un trīs no deputātiem. Uz šīm trim, tas ir, deputātu vietām 
bija seši kandidāti. Būtībā katra partija virzīja savus kandidātus un tikai viens 
no šiem sešiem tika ievēlēts. Tas bija Romāns Apsītis. Pēc Satversmes tiesas 
pirmā sprieduma...

J. Pleps: Hokejisti! Kā jūs nosauca? Par hokejistiem, vai ne? Hokejisti, 
kas izslidoja bez ripas.
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A. Endziņš: Jā, apmēram tā...
J. Peps: Bija tādi komentāri par pirmo spriedumu?9

A. Endziņš: Nu, apmēram tādi. Pēc šī sprieduma, mani (es biju Ministru 
kabineta virzīts kandidāts) satiekot, toreizējais premjerministrs jeb Ministru 
prezidents Šķēles kungs teica: “Nu, Endziņ, skaties!” Tātad – tu esi valdības 
virzīts, un pēkšņi valdības noteikumi tiek atzīti par neatbilstošiem!

J. Pleps: Man liekas, to mēs esam sapratuši. Un Kūtra kungs, man liekas, 
jau nojauta nākamo jautājumu. Kad es uzdevu jautājumu Endziņa kungam, 
Kūtra kungs sāka smaidīt. Kā tad ir, vai – līdzīgi kā novadniekam Pastara 
kungam10 pārejot frontes pretējās puses ierakumos – Satversmes tiesas pieredze 
palīdz vai traucē politikā11?

G. Kūtris: Nē, es domāju, ka noteikti, noteikti palīdz. Jautājums ir vienīgi 
par to, kā tu aizej politikā. Vai, aizejot politikā, tu neaizmirsti par tiesībām un 
nesāc domāt tikai par politisko mērķi. Vai saproti, ka esi arī jurists un tev tomēr 

9 Satversmes tiesa savu pirmo spriedumu taisīja 1997. gada 7. maijā lietā Nr. 04-01(97). Šajā 
lietā Satversmes tiesa vērtēja Ministru kabineta tiesības izdot normatīvos aktu. Spriedums lietā 
Nr. 04-01(97) tiek pamatots ar vispārējiem tiesību principiem. Satversmes tiesa secināja, ka 
Ministru kabineta izdotie noteikumi neatbilst Satversmei. 

10 Edgars Pastars ir latviešu konstitucionālo tiesību zinātnieks un praktiķis, vairāku publikāciju un 
monogrāfiju autors. Šobrīd zvērināts advokāts birojā “Cobalt”, iepriekš strādājis gan Satversmes 
tiesā, gan Saeimas Juridiskajā birojā.

11 Gunārs Kūtris pašreiz ir 12. Saeimas deputāts (partija “No sirds Latvijai”).

ir zināma tiesību sistēmas izpratne. Tā noteikti ļoti palīdz, jo tad ir iespējams 
labāk vērtēt, kas tiek ražots tajā virtuvē, ko pieminēji. Tad var atsijāt tās situācijas, 
kad redzi – kaut kāda tīri politiska mērķa dēļ kaut kāda norma tiek tapināta... 
populisma garā. Es pats vēl laikam neesmu par politiķi pārvērties, jo vienmēr, 
kad kaut ko vērtēju vai ierosinu, atsaucos uz Satversmes tiesu un saku – bet 
Satversmes tiesā jūs noteikti dabūsiet pa pieri, tāpēc ka tā rakstīt nevar, jo tas 
ir tas, tas ir tas, tas ir tas. Protams, es pārspīlēju, jo arī Satversmes tiesā ne jau 
vienmēr visi tiesneši lēmumu pieņem vienbalsīgi. Ir arī tā, ka paliek pie savām 
domām. Bet vismaz tā metode, pēc kādas tiek izvērtēts, vai konkrētā norma ir 
laba vai slikta, šeit ir ļoti perfekti izstrādāta. Man savulaik skolā to nemācīja. Tas 
tika iemācīts praksē šeit, Satversmes tiesā. Un, jā, tas juridiskais fundaments, 
kas te ir ielikts, palīdz tikt galā ar nekvalitatīvām normām un izteikt kritiku.

J. Pleps: Varētu teikt – Satversmes tiesas advokāts vai pilnvarotais 
pārstāvis Jēkaba ielā12? Sekojat Čepānes kundzes13 pēdās?

G. Kūtris: Tā īsti arī nevarētu teikt. Lai gan nedaudz satraucas mūsu 
Juridiskā biroja, tas ir, Saeimas Juridiskā biroja, kolēģi – neaizstāvi Satversmes 
tiesu! Bet es taču vairāk uztraucos par to, lai likumi būtu labi. Strādājot opozīcijā, 
gan neko īpašu nevar panākt, bet varbūt tomēr vienu otru jautājumu izdodas 
nogludināt mazliet maigāk, lai jums būtu par kādu lietu mazāk, vai arī mēģinām 
jautājumu atrisināt kā citādi, lai tas nenonāktu Satversmes tiesā. Zināmā mērā 
esmu nevis advokāts, bet tāds kā starpnieks.

A. Branta: Ne vienmēr tas tā izdodas. Satversmes tiesā bija citādi. Ja ir 
cits viedoklis, var rakstīt savas atsevišķās domas, bet Saeimā...

G. Kūtris: ...var palikt pie savām atsevišķajām domām.
J. Pleps: Ir iespēja runāt par politiskajiem motīviem.
G. Kūtris: Var runāt no tribīnes, bet tas nemaina rezultātu.
A. Endziņš: Ne jau velti Satversmes tiesu, kad tā gatavo lietu, interesē arī 

attiecīgās normas pirmsākumi, ne tikai tīrais teksts, ko Saeima pieņēmusi, bet 
arī sakarā ar to notikušās diskusijas – no lasījuma uz lasījumu. Tiesa cenšas 
izzināt likumdevēja gribu. Tāpēc, es domāju, šāda pieredze ir abpusēji ļoti 
svarīga.

G. Kūtris: Tas, ko Aivars tagad saka, ir ļoti svarīgi. Tāpēc ka tagad 
komisijas bieži vien gadījumos, kad konkrēta norma ir tāda kā...

J. Pleps: Slidena?

12 Saeimas (parlamenta) ēkas atrodas Rīgā, Jēkaba ielā.
13 Ilma Čepāne ir latviešu juriste un politiķe, bijusī Satversmes tiesas tiesnese. Latvijas Republikas 

Augstākās Padomes un vairāku Saeimu deputāte, pārstāvējusi partiju “Vienotība”.
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G. Kūtris: ...slidena, mēģina panākt, lai protokolā tiktu fiksēts, ka tā 
jāizpilda tādā un tādā veidā, lai gadījumā, ja lieta par šo normu nonāk Satversmes 
tiesā, tā saprastu, ko likumdevējs ar to domājis.

J. Pleps: Mēs kaut kā dīvaini esam sasēdušies, šeit tiesneši-politiķi un šeit 
tiesneši-tiesneši. Brantas kundze, kā jums, nonākot Satversmes tiesā, kur bija 
pārstāvētas gan akadēmiķu, gan politiķu aprindas, likās – vai no klasiskās tiesas 
spriešanas te vēl kas ir palicis vai tikai attālināti un vai nešķita, ka Satversmes 
tiesa nemaz nav tāda īsta tiesa?

A. Branta: Godīgi sakot, sākumā bija ļoti grūti. Man vispār tas bija ļoti liels 
gods, ka mani izraudzījās, ka kolēģi man uzticējās un par mani nobalsoja, lai es 
šeit varētu būt un strādāt. Bet jāteic, man bija ļoti liela pietāte, jo šeit tiešām bija 
cilvēki ar milzīgu bagāžu. Manas šaubas mēģināja kliedēt Endziņa kungs, kas 
teica tā: “Tu esi jurists, un tev ir jāvar.” Nu, tad es visus desmit gadus mēģināju 
varēt. Pozitīvi bija tas, ka sākumā lietu nebija tik daudz, ka bija iespēja izglītoties. 
Ja es te būtu ienākusi tad, kad sākās krīzes lietas, būtu daudz sarežģītāk. Varbūt 
es varētu piebilst no tiesneša pozīcijas pie tā, ko cienījamie politiķi teica...

J. Pleps: Mēs tā ieklasificējām jūs abus (norāda uz A. Endziņu  un G. Kūtri).
A. Branta: Vispār tas ir ļoti pozitīvi, ka tiek izteikts viedoklis par kādiem 

grozījumiem vai jauniem likumiem. Mums ir ļoti būtiski noskaidrot, ko tad 
īsti likumdevējs ar to gribējis panākt, jo pagriezt jau var dažādi. Ir ļoti svarīgi 
noskaidrot, kādēļ tas ir tā, kā ir, vai iecere nav bijusi citāda, vai kaut kas nav 
mainījies? Jāsaka, no parastās spriešanas bija grūti pārorientēties un, jā, pagrūti 
bija arī aiziet atpakaļ.

J. Pleps: Jums bijis daudz atsevišķo domu. Vai nav tā, ka tagad arī gribas 
uzrakstīt?

A. Branta: Nebūt nav bijis daudz atsevišķo domu. Vismaz man tā liekas.
J. Pleps: Bet dažas tādas paliekošas gan ir gadījušās. 
A. Branta: Nu, ir bijušas dažas, jā.
J. Pleps: Vai tagad arī kādreiz negribas uzrakstīt?
A. Branta: Nē, nav tā bijis. Lai gan, jāsaka, laikam tomēr esmu uzrakstījusi.
J.Pleps: Nevarat no ieradumiem atbrīvoties?
A. Branta: Nevaru atbrīvoties, protams, ne. Tomēr šeit ir pavisam kas cits 

nekā tur. Jā, bet man pašreiz, atkal tiesneša amatā esot, arī daudz palīdzējuši tie 
10 Satversmes tiesā nostrādātie gadi, jo šīs lietas ir galvā un tās varu izmantot 
arī krimināllietas skatot.

J. Pleps: Jā, mums tā interesanti sanāca parunāt par tiesnešiem-tiesnešiem 
no priekšsēdētāju vidus. Brantas kundze vairāk strādā ar krimināllietām. 
Savukārt Laviņa kungs ir strādājis ar administratīvajām lietām un civillietām. 
Kā tad ir ar tiesas spriešanu šajā jomā? Ir kādas līdzības vai nav? Gadījies 
ievērot, ka jūsu laikā tiesas vadīšana ir tāda mazliet civilprocesuāla kļuvusi – ar 

viedokļu paušanas iespējas došanu pusēm un ar tiem klasiskajiem jautājumiem, 
ko uzreiz var atlasīt rūdīti tiesas sēdes vadītāji. 

A. Laviņš: Es vēl gribētu atgriezties pie sarunas, kuru politiķi iesāka. Ja 
ir ko teikt par sagatavoto likumprojektu, tad vajadzētu izmantot savas iespējas, 
iet uz tribīni un pateikt, ka regulējumu tomēr iespējams veidot tādu vai citādu. 
Jo tad, kad mēs šeit skaidrojam apstrīdēto normu tvērumu, tā ir minimālā 
programma, proti, paskatīsimies, kā šis likumprojekts tapis, kas apspriežu laikā 
tika pateikts. Ja laba doma, kas balstīta uz Satversmes tiesas praksi attiecīgajā 
jautājumā, netiek ņemta vērā, ir skaidrs – tātad šos aspektus nebija domāts 
ietvert tiesību normā – un šīs apstrīdētās normas tvērums jau ir ieliekams kādā 
citā rāmī. Tā ka šī lieta ir svarīga un mēs konstitucionālajās lietās ļoti daudz 
uzmanības veltām tam, lai noskaidrotu tikai apstrīdēto normu tvērumu. Tagad 
par tiesas sēdes vadīšanu. Jā, tā pieredze droši vien ir, un no pieredzes jau nekur 
nevar aizmukt. Pats no sevis nevar aizmukt. Arī no tā, kā ierasts vadīt procesu. 
Nu, šeit arī, jāteic, ir divas puses. Man sākumā bija grūti atbrīvoties no jēdziena 
“puses”. Kolēģi man neļaus samelot, viņi arī ir aizrādījuši: “Satversmes tiesas 
likumā tomēr ir lietota cita terminoloģija.” Nu, un es arī centos sevi lauzt, lai 

pieskaņotos jauniem terminiem. 
Šajā ziņā jābūt atvērtam. 
Runājot par stilu, iespējams, 
ka no malas tas tiešām šķiet 
tāds kā civilprocesuāls, vairāk 
piemērots civilprocesa lietu 
izskatīšanai, bet es ceru, ka 
nekādu skādi tas nedara. Es gribu 
būt pārliecināts, ka Satversmes 
tiesas procesā ir noskaidroti visi 
svarīgie apstākļi, pušu viedokļi 
par jebkuru jautājumu, jebkuru 
pieteikto lūgumu. Abas puses 
tiek uzklausītas, un veidojas 
pilnīga aina, kas ļauj mums 
saprast, kāpēc tas ir tā, kā ir, un 
objektīvi izlemt lietu.

J. Pleps: Gluži vienkārši ir ievērotas tās klasiskās frāzītes, kas raksturīgas 
katra veida procesam, un man kolēģi, civilprocesā specializējušies advokāti, ir 
stāstījuši – kopš Laviņa kungs vada sēdes, viņi jūtoties droši. Jo ir daži kodi, kā 
uzdot jautājumu, kā uz to pareizi atbildēt, un tad jau uzreiz rodas tā sajūta kā...

G. Kūtris: Pie savējiem.
J. Pleps: ...pie savējiem, jā.
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A. Endziņš: Es gribētu atgriezties pie likumdevēja gribas noskaidrošanas. 
Saeimas kārtības rullis paredz, ka līdz trešajam lasījumam tādā gadījumā, ja 
Juridiskā biroja, tas ir, speciālistu, viedoklis nav ņemts vērā, tam jābūt rakstveidā 
katram deputātam uz rokas. Bet nelaime jau tā, ka Juridiskais birojs nevar 
kāpt tribīnē un sniegt deputātiem papildu skaidrojumus. Diemžēl mēs televīzijā 
redzam, ar ko deputāti nodarbojas sēdes laikā, ne jau tikai likumprojektus 
skatās. Tāpēc es ļoti šaubos, vai Juridiskā biroja kritiskais viedoklis līdz 
trešajam lasījumam nonāk līdz deputātu apziņai. Gunārs neļaus samelot – man 
nereti nācās kāpt tribīnē, lai aizstāvētu un motivētu Juridiskā biroja viedokli. 
Tātad, noskaidrojot likumdevēja gribu, jāņem vērā arī politiķu sagatavotība, 
viņu zināšanas. Katrā gadījumā ļoti svarīgs ir tieši Saeimas Juridiskā biroja 
viedoklis, tā paustās kritiskās atziņas.

J. Pleps: Jā, un tad nākamais jautājums. Mēs jau sapratām, ka sākumā 
Satversmes tiesa laikam gan bija iecerēta kā ne nu gluži kāda valsts uzņēmuma 
padome, bet kā tāda dekoratīva rotaļlietiņa, kas netraucēs politiskos procesus. 
Iespējams, dažiem bija tāds pieņēmums. Kurā brīdī Satversmes tiesa kļuva par 
nopietnu “spēlētāju”? Kā jums šķiet atskatoties? Droši vien Endziņa kungs 
varētu dalīties tajās pirmējās sajūtās. Kad politiķi sāka baidīties no Satversmes 
tiesas un to respektēt?

A. Endziņš: Man liekas, 1997. gadā. Kad parādījās pirmie Satversmes 
tiesas spriedumi, kas bija ļoti labi argumentēti. Faktiski tad jau arī politiķi 
un izpildvara sāka apzināties, ka Satversmes tiesa nav nekāds manipulējams 
ķermenis, kādu to varbūt gribētu redzēt viens vai otrs politiķis. Es domāju, 
tas process attīstījās. Ne jau velti Satversmes tiesa zināmā mērā kļuva arī par 
bubuli. No tribīnes atskanēja šādi vārdi – ja mēs pieņemsim tādu normu, tad 
tā tiks apstrīdēta Satversmes tiesā. Un, man liekas, arvien vairāk un vairāk, 
nereti pat pirms mūsu spriedumiem, politiķi sāka saprast, ka tiešām ir savārījuši 
ziepes, un paši, nemaz negaidot, kad lieta tiks izskatīta līdz galam un pieņemts 
spriedums, izdarīja grozījumus apstrīdētajās normās vai tās atcēla. Ir bijuši arī 
tādi gadījumi, ka Saeima vai Ministru kabinets mēģināja cīnīties līdz galam. 
Turklāt esmu novērojis, ka tad, ja Saeimas Juridiskais birojs ļoti labi apzinās, 
ka tā norma, kas tiek apstrīdēta, tik tiešām ir pretrunā ar Satversmi, Saeimas 
Juridiskā biroja loceklis nenāk pārstāvēt Saeimu. Tādā gadījumā nāca vai nu 
kāds no deputātiem, vai labi algots zvērināts advokāts. Man liekas, tas arī bija 
diezgan simptomātiski. 

G. Kūtris: Es varu pateikt tikai – cepuri nost Aivara priekšā! Man liekas, 
viņš to fundamentu ielika. Pirmais uzbrauciens bija no kāda, ja nemaldos, 
premjera, kurš teica – kā izveidojām, tā varam arī likvidēt. 

J. Pleps: Šķēles kungs droši vien otrreiz nevirzītu Endziņa kungu par 
Satversmes tiesas tiesnesi.

G. Kūtris: Un vēl viens fakts. Kāds deputāts šeit, tiesā (manis gan toreiz 
te nebija), atļāvās izteikt šādu frāzi – atcerieties, kas jums algu maksā. Un, 
lūk, tad nu Endziņš nenoklusēja un uzreiz deva pa pieri, ne jau nu tiesas zālē, 
bet publiski...

J. Pleps: Kautiņa nebija, kā saka?
G. Kūtris: Nē, kautiņa nebija, bet uzreiz tika dots pretī un publiski viss 

noskaidrots, un vairs neviens, vismaz manā laikā neviens, neuzdrošinājās 
kaut ko tamlīdzīgu runāt... Zinu, ka, piemēram, robežlīguma lietas skatīšanas 
laikā ministrijas iekšēji vārījās, Ārlietu ministrija uztraucās. Taču neviens 
neuzdrošinājās šeit nākt un kaut ko prasīt vai vismaz zondēt, kāds risinājums 
varētu tikt pieņemts. Un to ir ļoti svarīgi saprast arī nākamajiem tiesnešiem. 
Nedod Dievs, ka tiesa nesaglabās savu zināmā mērā biedējošo funkciju! Ja tiesa 
sāks laipot par labu likumdevējam, tad zudīs ne tikai tās autoritāte sabiedrībā, 
bet arī tas pamats, uz kura tiesa tika izveidota un turas. 

J. Pleps: Varbūt jums ir tāda sajūta, ka šobrīd tiesa ir pārāk draudzīga pret 
jūsu tagadējo darbavietu?

G. Kūtris: Nē, nav! Šobrīd vēl aizvien Saeimā baidās. Ja nemaldos, sakarā 
ar kādu lietu, kas laikam ir tuvu sagatavošanai, tā netieši liek manīt – pagaidiet 
ar to spriedumu, mēs tūlīt likumu izlabosim. Vienā lietā tikko tāda atbilde no 
Saeimas nāca. Mēs izgrozīsim, tūlīt būs kārtībā!

A. Endziņš: Man liekas, ne tikai Satversmes tiesa, bet vispār kon-
stitucionālā tiesa jebkurā citā valstī bieži vien ir ļoti neērta politiķiem un 
izpildvarai. Piemēram var minēt pašreizējos notikumus Polijā, konkrēti, 
Polijas Konstitucionālā tribunāla funkciju ierobežošanu. Arī Ungārijā nupat 
tika ieviestas izmaiņas, jauna konstitūcija pieņemta. Šādi mēģinājumi laiku 
pa laikam notiek, jo konstitucionālā tiesa, ja ir nodibināta un tiešām pilda 
savas funkcijas kā demokrātiskās konstitūcijas, kā likuma sargs, nereti kādam 
traucē.

J. Pleps: Patiesībā man jums jāpateicas, jo es arī kā ievadvārdus turpmākajai 
sarunai esmu pierakstījis – Ungārija un Polija. Var šķist, ka demokrātija ir 
nostiprināta un tāda institūcija kā konstitucionālā tiesa bauda autoritāti. Bet 
man patīk, kā Ārons Baraks izteicies, citēju: “Ja Angela Merkele var Vācijā, 
tad tas ir iespējams visur.” Laviņa kungs, vai tiesa ir gatava izaicinājumiem, 
iespējamiem konfliktiem ar likumdevēju? Piemēram, jūs tagad redzat, kā iet 
kolēģiem Polijā un Ungārijā? Pasarg’ dievs, tas ir tikai teorētisks jautājums, un 
mums laikam šobrīd nekādu draudīgu simptomu nav. Kūtra kungs, vai Saeimas 
Juridiskās komisijas darba kārtībā nav tāda jautājuma?

A. Laviņš: Ko es varētu teikt? Vai esam gatavi... 
J. Pleps: Cīņai par Satversmi?
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A. Laviņš: ...tādam notikumu pavērsienam. Es teiktu, šobrīd mums 
Satversmes tiesā ir laba tiesnešu komanda, arī struktūra nedaudz mainījusies 
un juridiskais atbalsts ievērojami pieaudzis. Turklāt tiesnešu komanda ir 
komplektēta no dažādu jomu pārstāvjiem. Es domāju, ka mēs visi kopā varētu 
rast atbilstošāko risinājumu. Polijā pati konstitucionālā tiesa ir sašķelta. Par to, 
ka politiķi varētu mēģināt ar konstitucionālo tiesu manipulēt, izmantojot telefona 
zvanus vai kā tamlīdzīgi, es vispār nedomāju. Tomēr vienmēr ir jāpatur prātā 
arī sliktās varbūtības. Polijas gadījumā galvenais faktors ir likumdevēja rīcība, 
normatīvo aktu grozīšana un konstitucionālās tiesas ietekmēšana tādā veidā. Un 
es teiktu – jā, tā tas var notikt, Polijā tā ir realitāte. Taču tad, ja konstitucionālās 
tiesas autoritāte sabiedrībā ir augsta, politiķiem tas būs ļoti liels risks – nākt 
klajā ar iniciatīvu kaut ko darīt attiecībā uz konstitucionālo tiesu. Savukārt tad, 
ja konstitucionālās tiesas autoritāte ir zema, sabiedrība, iespējams, atbalstīs kaut 
kādas izmaiņas attiecībā uz konstitucionālo tiesu. Tas, ka konstitucionālās tiesas 
autoritāte ir augsta un tiesa ir iekšēji vienota, manuprāt, ir liels šķērslis tam, lai 
politiķi vispār kaut ko varētu iesākt. Man gan ir pārsteigums par to, kas notiek 
Polijā. Es esmu runājis ar Polijas Konstitucionālā tribunāla priekšsēdētāju. Viņš 
tiešām šķita tā kā saguris, un tās entuziasma dzirksts acīs arī vairs nebija. 
Es teicu, ka mēs varētu izmantot dažādus forumus, tostarp mūsu Satversmes 
tiesas jubilejas konferenci, lai, iespējams, priekšsēdētāju lokā apspriestos par 
kādu rezolūciju pieņemšanu, tādējādi paužot atbalstu Polijas Konstitucionālajam 
tribunālam. Taču priekšsēdētājs atbildēja, ka šobrīd Polijas Konstitucionālajam 
tribunālam nevajadzētu nekādu starptautisku palīdzību saņemt, jo tādā veidā tas 
parādītu savu vājumu. Tāda ir priekšsēdētāja pozīcija. Jāsaka, visu cieņu par to, 
ka paši vēlas tikt galā. Bet tā problēma, kuru es saskatu, ir pašas konstitucionālās 
tiesas iekšējā sašķeltība. Tas ir milzīgs trūkums, kas traucē jebkādā veidā 
turēties pretī politiķu iniciatīvām. Nu, lūk, un mana atbilde ir tā, ka mūsu 
situācija ir citāda, daudz labāka. Pat ja – es gan ceru, ka tā nenotiks, – Latvijā 
tāpat kā, piemēram, kādā citā Eiropas valstī sabiedrība, vēlētāji arvien vairāk 
izrādītu simpātijas pret tādām lietām, kuras politiķi piespēlē, izmantojot kārtējās 
aktualitātes... Es šobrīd negribu tās minēt, bet ir vairāki tādi temati, kurus var 
gluži vienkārši “pacelt”, piedāvāt vēlētājiem un kurus vēlētāji ļoti kāri paņem 
un saprot, par ko balsot. Galu galā tad, ja ap attiecīgo politisko spēku veidotos 
vairākums, sabiedrībā varētu tikt izplatīts apmēram šāds viedoklis – ko tā 
Satversmes tiesa te maisās?! Mūsu politisko mērķu labad kas ir jādara? Kaut 
kas jādara ar šo tiesu! Polijas gadījumā, es negribu teikt, viens pret vienu, bet...

A. Endziņš: Es arī domāju, ka te tomēr ir pavisam cita situācija. Arī 1996.
gadā, kad tiešām uzradās šāda ideja... Burtiski nedēļas ietvaros... Ne masu mediji, 
ne citi politiskie spēki to neatbalstīja, un tad uzreiz sākās atkāpšanās – nē, mēs jau 
nemaz negribējām Satversmes tiesu likvidēt, mēs, tieši otrādi, gribējām paplašināt 

tās kompetenci un tā tālāk. Bet, runājot par Poliju, par Polijas Konstitucionālo 
tribunālu... Ne jau tas pats savā iekšienē ir sašķēlies. Būtībā politiķi, to veidojot, 
ieceļot jaunos tiesnešus, sašķeļ Konstitucionālo tribunālu. Tāpēc ļoti nopietni 
ir jādomā par izvirzītajām kandidatūrām, lai nepieļautu tādu situāciju, ka šo 
tiesu mēģina uzspridzināt no iekšpuses. Starp citu, es rīt lidoju uz Venēciju, 
uz Eiropas Padomes komisijas sēdi, kur vienas apakškomisijas un plenārsēdes 
ietvaros tiks izskatīts Polijas jautājums, tieši saistībā ar Konstitucionālo tribunālu, 
jo stāvoklis ir ļoti kritisks. Poļi mēģināja uztaisīt skandālu. Proti, komisijas 
viedokļa projekts tika nopludināts avīzēm, un nu gandrīz vai tiek pieprasīts, lai 
Venēcijas komisija veic izmeklēšanu, 
noskaidro, kas ir nopludinājis. Taču 
tā ir normāla procedūra jeb situācija, 
ka projekts savlaicīgi ir pieejams 
katram Venēcijas komisijas loceklim 
un arī attiecīgās valsts struktūrām, 
kas rosinājušas konkrētā jautājuma 
izskatīšanu. Šinī gadījumā ar 
e-pasta palīdzību tika aptaujāti 
biroja locekļi, tika piedāvāts apturēt 
jautājuma izskatīšanu, mēģināt kaut 
ko nogludināt. Mēs, neatkarīgie 
locekļi, kategoriski noteicām – 
nekādā gadījumā, mēs izskatīsim 
jautājumu pēc būtības, un plenārsēdē 
viedoklis ir jāpieņem. Pozīcijai jābūt 
ļoti skaidrai. Pašreizējais tribunāla priekšsēdētājs šaubās, varbūt tīri tās situācijas 
dēļ, kāda izveidojusies tribunālā un vispār Polijā. Bet reakcijai no malas noteikti 
ir jābūt.

J. Pleps: Nu, man šķiet, Satversmes tiesā ar vienotību laikam problēmu 
nav, jo es redzu – visi priekšsēdētāji ir pie viena galda, saruna joprojām turpinās. 
Un nav, tā sakot, veco un jauno, kreiso vai labējo.

G. Kūtris: Varbūt tāpēc, ka mēs nestrādājam vienlaicīgi.
J. Pleps: Man šķiet, tas taču labi zināms, ka bijušo tiesnešu nav. Bet varbūt, 

tuvojoties sarunas noslēgumam, es varētu pajautāt bijušajiem Satversmes tiesas 
priekšsēdētājiem – kas, jūsuprāt, būtu tie izaicinājumi, ar ko Satversmes tiesai 
nāksies saskarties tuvākajos gados? Kas jauns varētu parādīties tieši izskatāmo 
jautājumu lokā? Kas tas varētu būt? Mēs taču ļoti labi zinām, ka priekšsēdētāja 
Endziņa laikā veiksmīgi tika likvidētas sociāldemokrātiskās partijas izredzes, jo 
Satversmes tiesa uzņēmās sociāldemokrātu lomu Latvijas tiesiskajā sistēmā un 
šo lomu nostiprināja arī krīzes laikos. Man šķiet, Kūtra kungs kopā ar Brantas 
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kundzi spēra pirmos soļus ceļā uz integrāciju Eiropā – ar lielajiem nolēmumiem, 
kas, jāteic, konstitucionālo tiesu ziņā laikam bija gandrīz vai visoptimistiskākie 
Eiropas Savienībā. Kas, jūsuprāt, tiks dots Laviņa kungam ceļamaizē? Varbūt 
Kūtra kungs labāk zina, kādi pieteikumi tiek gatavoti?

A. Branta: Es nezinu par konkrētiem pieteikumiem. Man liekas, ir 
jautājumi, kas aktuāli katram cilvēkam. Viņa pamattiesības.

A. Endziņš: Kā saprotu, Satversmes tiesa laikam arī savās konferencēs 
jau ir diskutējusi par pilno konstitucionālo sūdzību. Varētu teikt, neīstā 
konstitucionālā sūdzība ir tā, kurā var apstrīdēt tikai normatīvā akta atbilstību. 
Bet, ja runa ir par īsto actio popularis, es, atklāti sakot, esmu diezgan skeptisks, 
jo, manuprāt, tas prasītu palielināt Satversmes tiesas sastāvu. Tiesai vajadzētu 
arī vairāk speciālistu, būtu jātaisa divi sastāvi vai divi paneļi. Manuprāt, tā 
ir ļoti bīstama, riskanta lieta. Teiksim, Slovēnijā no sākuma bija šis actio 
popularis, bet tad no tā vispār atteicās un tagad ir konstitucionālā tiesa kā 
tāda. Šo konstitucionālās sūdzības veidā iesniegto pieteikumu izskatīšana, es 
domāju, tomēr nav konstitucionālās tiesas jēga.

G. Kūtris: Man liekas, ir divi temati, kas var kļūt aktuāli. Viens varbūt 
ne tik daudz izaicinājums, bet drīzāk papildu slodze. Tas varētu būt jautājums 
par impīčmenta procedūrām valstī. Jo sabiedrībā ir prasība pēc amatpersonu 
atbildības. Ja amatpersona pārkāpj zvērestu, kā to varētu saukt pie atbildības? 
Te mums ir piemērs no lietuviešiem. Runājot par lietu kategorijām, man 
liekas, ka sociālo tiesību un īpašumtiesību jomās metodika jau vairāk vai 
mazāk ir izstrādāta. Varētu būt, ka pieaug to pieteikumu skaits, kuri attiecas 
uz politiskajām tiesībām. Tā varētu būt. Man tā liekas.

J. Pleps: Viendzimuma partnerattiecības?
G. Kūtris: Jā, varētu būt, bet... 
J. Pleps: Kā redzam, tagad Eiropā konstitucionālās tiesas šai ziņā spēlē 

diezgan lielu lomu.
A. Endziņš: Varētu būt arī tā saucamie kompetenču strīdi. Tie mums 

tieši likumā nav paredzēti, bet formāli it kā ir Satversmes tiesas kompetencē. 
Ne kā atsevišķa kategorija, bet kaut kādā veidā tie noteikti varētu parādīties. 
Tomēr tad būtu vajadzīgas attiecīgas izmaiņas likumā. Tā ir viena lieta. Otra 
lieta ir saistīta ar to, ka reizēm, lūk, Satversmes tiesa atsakās ierosināt lietu, 
jo pieteikumā nav norādīta apstrīdētā tiesību norma. Tātad ir kaut kāds baltais 
plankums. Eiropā tiesās ir ierosinātas lietas arī sakarā ar to, kas nemaz nav 
regulēts ar normatīvo aktu, bet tas jau ir papildu ceļš saistībā ar cilvēka tiesībām. 
Piemēram, vardarbība, spīdzināšana visās izpausmes formās.

J. Pleps: Nu jā, tās formas jau parasti netiek aprakstītas. 
A. Endziņš: Jā, jā.

J. Pleps: Beidzamais jautājums droši vien būtu jāuzdod pašreizējam 
priekšsēdētājam. Mans kolēģis, kas praktizējas Eiropas Savienības tiesībās, 
lūdza šo jautājumu uzdot. Kad Satversmes tiesa pirmoreiz vērsīsies Eiropas 
Savienības Tiesā ar prejudiciālo jautājumu?

A. Laviņš: Labs jautājums.
J. Pleps: Viņu tas interesē un jo sevišķi, kopš vācieši ir vērsušies.
A. Laviņš: Mana atbilde nebūs tieša. Tas, ka Satversmes tiesa līdz pat šim 

laikam nav vērsusies Eiropas Savienības Tiesā, ir fakts. Kāpēc? Droši vien uz šo 
jautājumu varētu tikt sniegtas vairākas atbildes, domājot arī par mūsu kontaktiem 
ar ārvalstu kolēģiem un par to, kā Satversmes tiesa attīsta savu starptautisko 
sadarbību. Mēs jau esam vienojušies par konkrētu tikšanos ar Beļģijas 
kontitucionālās tiesas tiesnešiem un Čehijas konstitucionālās tiesas tiesnešiem, 
par trīspusēju tikšanos, un apspriedes galvenais temats būs tiesu dialogs, proti, 
konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas dialogs. Runāsim tieši par 
to, kāda ir tiesu nostāja – vērsties vai nevērsties Eiropas Savienības Tiesā ar 
prejudiciālo jautājumu. Mēs zinām, ka Beļģijas konstitucionālā tiesa šai ziņā ir 
līdere, beļģi ir visaktīvākie. Mēs zinām, ka no Latvijas konstitucionālās tiesas 
vēl neviens pieteikums nav bijis. Šķiet, arī no Čehijas tiesas nav bijis. Sarunā, 
kas man bija ar šo tiesu priekšsēdētājiem, viņi ļoti interesējās par mūsu nostāju. 
Pat ja mums nav piemēru, gribēja dzirdēt, kāda ir mūsu nostāja. Kāpēc ir tāda 
zināmā mērā rezervēta attieksme pret vēršanos Eiropas Savienības Tiesā. 
Iespējams, nav bijis jautājumu, kurus būtu vērts uzdot. Tomēr, es domāju, diez 
vai šis varētu būt īstais arguments. Droši vien ir izstrādājies un guvis virsroku 
sava veida koncepts, ka mēs varam situāciju atrisināt arī nevēršoties Eiropas 
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Savienības Tiesā. Tātad šoruden mums būs tikšanās, tā tiek organizēta Čehijas 
konstitucionālajā tiesā, un mēs diskutēsim par šo tematu, aplūkosim argumentus 
no abām pusēm, lai pēc tam varētu atrast pareizo līdzsvaru. Konstitucionālajai 
tiesai tas taču ierasts – ikvienā jautājumā meklēt pareizo līdzsvaru jeb ievērot 
mērenību. Man, kolēģi, patīk arī šis latviskais termins.

J. Pleps: Dāmas un kungi! Jāteic liels paldies Satversmes tiesai par šo 
pasākumu, par tā organizēšanu un ideju. Satversmes tiesas priekšsēdētājiem – 
par atnākšanu. Jo, es teiktu, šī iespēja uzdot jautājumus Satversmes tiesas 
priekšsēdētājiem ir unikāla. Es pieļauju, ka šī saruna arī liecināja par to, kāpēc 
Satversmes tiesas uzticamība sabiedrības acīs ir tik augsta, kāpēc likumdevējs 
no Satversmes tiesas baidās un to respektē un kāpēc Satversmes tiesa ir viens 
liels, nozīmīgs veiksmes stāsts Latvijas tiesiskās sistēmas transformācijā. Man 
šķiet, šī ir tā lieta, par kuru mēs pārāk maz runājam Eiropas mērogā. Ja mēs 
skatāmies Satversmes tiesas lemto, Satversmes tiesas atziņas, tad redzam, ka 
tā nu gan ir viena veiksmīga eksporta prece, ar kuru pamatoti varam lepoties. 
Kaut vai tādēļ, es atļaušos apgalvot, ka Satversmes tiesa jau kopš tās dibināšanas 
dienas strādā kā vecās Eiropas valsts konstitucionālā tiesa un jau sen pieder 
vecajai Eiropai. Robeža likuma varas, tiesiskas valsts un cilvēka cieņas izpratnē 
ir diezgan skaidra. Pateicos par uzmanību.

II
Konstitucionālās tiesas aktīvisms  

demokrātiskā valstī

Satversmes tiesas un Eiropas Padomes 
Komisijas “Demokrātija caur tiesībām” 

(Venēcijas komisijas) organizētās 
starptautiskās konferences materiāli 

(2016. gada 26.–27. maijs Rīga)
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Augsti godātais Satversmes tiesas priekšsēdētāja kungs! Godājamie 
Satversmes tiesas tiesneši! Ekselences! Dāmas un kungi! Man ir patiess gods 
būt šodien kopā ar jums, lai svinētu Satversmes tiesas 20 gadu jubileju. Šodien 
mums ir pamats svinēt svētkus! Latvija lepojas ar Satversmes tiesu un tās 
paveikto šajos 20 gados. 

Ar godprātīgu darbu un izsvērtiem lēmumiem Satversmes tiesa bauda 
augstu novērtējumu un autoritāti sabiedrībā. Satversmes tiesa ir viena no 
tām institūcijām, kurai mūsu valsts iedzīvotāji uzticas visvairāk. Uzticēšanās 
Satversmes tiesai sekmē un nostiprina arī ticību Latvijas valstij un 
konstitucionālajai iekārtai.

Satversmes tiesa ik dienu ar savu darbu apliecina, ka taisnīgums, cilvēka 
pamattiesības un likuma vara nav tukši lozungi vai šauram personu lokam 
paredzēta privilēģija. Tiesas durvis ir atvērtas ikvienam, kura aizskartajām 
tiesībām ir nepieciešama aizsardzība.

Dāmas un kungi!
Satversmes tiesa savā jubilejas konferencē izvēlējusies diskutēt par 

konstitucionālo tiesu aktīvismu demokrātiskā valstī. Iespējams, šī ir tā reize, 
lai novērtētu tiesas darbību aizvadītajos 20 gados. Bez Satversmes tiesas aktīvās 
un principiālās pozīcijas mūsu konstitucionālā iekārta šodien nebūtu tāda, kāda 
tā ir.

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts un 
Satversmē garantētās ekonomiskās un sociālās tiesības ir reāli valsts pienākumi, 
kuru izpildi persona var prasīt tiesas ceļā. 

Varam lepoties, ka Latvijā kā zaļā valstī mums ir zaļa konstitucionālā tiesa, 
kurai rūp ilgtspējīga attīstība un ikviena tiesības uz kvalitatīvu dzīves vidi. 

Raimonds Vējonis
Latvijas Republikas Valsts prezidents

Satversmes tiesa ir nodrošinājusi Latvijas tiesiskās sistēmas atvērtību 
starptautiskajām tiesībām un vienotas Eiropas idejai. 

Satversmes tiesas tiesneši!
Es ceru, ka šodienas konferences tēmas izvēle apliecina tiesas gatavību 

aktīvi piedalīties mūsu konstitucionālās iekārtas nostiprināšanā un aizsardzībā 
arī turpmāk. 

Mums ir nepieciešami tiesneši, kuri savu pilsonisko pārliecību par labu 
demokrātiskai un tiesiskai Latvijas valstij paustu ik dienu savos vārdos un 
darbos. Satversmes tiesas autoritāte ir nepieciešama, lai mūsdienu izaicinājumos 
aizsargātu demokrātiju, cilvēka pamattiesības un likuma varu. 

Esmu drošs, ka Satversmes tiesa tiks galā ar šiem izaicinājumiem. Ceru, ka 
arī šodienas diskusijas sniegs jaunas idejas un iedvesmu turpmākajiem darbiem.

Dāmas un kungi!
Jubilejas reize ir iespēja teikt paldies. Es šodien saku paldies visiem 

Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem, kuri kopš tiesas izveidošanas 
kopīgi strādājuši, lai veidotu Latviju kā demokrātisku tiesisku valsti.

Īpašu paldies es gribu teikt pirmajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam 
Aivaram Endziņam.

Mēs nedrīkstam aizmirst pateikt paldies mūsu izcilajiem cilvēkiem, kuri 
nesavtīgi strādā Latvijas labā. Šogad jau esmu teicis personisku paldies mūsu 
izcilajiem komponistiem Raimondam Paulam un Pēterim Vaskam. Šodien es 
vēlos cildināt mūsu konstitucionālo tiesību maestro Aivaru Endziņu. 

Paldies Jums par Satversmes tiesas izveidošanu, paldies Jums par 
demokrātiskas tiesiskas valsts nostiprināšanu Latvijā.
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Priekšsēdētāj un tiesneši, dāmas un kungi!
Esmu ļoti priecīga šodien būt Rīgā, lai piedalītos šajā starptautiskajā 

konferencē “Konstitucionālo tiesu aktīvisms demokrātiskā valstī”, kuru organizē 
Latvijas Republikas Satversmes tiesa, svinot tās divdesmito dzimšanas dienu.

Šā pasākuma organizēšanā līdz ar citiem piedalās arī Venēcijas komisija 
Eiropas Savienības finansētās Austrumu partnerības valstu Sadarbības 
programmas ietvaros.

Venēcijas komisija
Es strādāju Venēcijas komisijā (kas zināma arī kā Eiropas Padomes komisija 

“Demokrātija caur tiesībām”), precīzāk – Konstitucionālās tiesvedības nodaļā. 
Tiem no jums, kuri nav pazīstami ar Venēcijas komisiju, es tikai īsi pateikšu, 
ka šī komisija ir Eiropas Padomes konsultatīva institūcija, kas specializējas 
konstitucionālajās tiesībās.

Mūsu darbs ietver palīdzības sniegšanu dalībvalstīm un sadarbības valstīm 
to konstitūciju, likumdošanas un demokrātisko institūciju darbības uzlabošanas 
jomā. 

Venēcijas komisijas darbā būtiska loma ir tās locekļu neatkarībai, it sevišķi 
pēc dalībvalstu lūguma sniedzot tām pielāgotus ieteikumus (par likumprojektiem 
sniegtu viedokļu formā).

Venēcijas komisijas locekļi sniedz ieteikumus, pamatojoties uz to, ko mēs 
saucam par “mūsu kopīgo konstitucionālo mantojumu”, un, cik vien iespējams, 
ņemot vērā konkrētās valsts juridiskās tradīcijas un vēsturi. 

No pašiem pirmsākumiem Venēcijas komisija ir uzsvērusi informācijas 
un ideju apmaiņas nozīmību konstitucionālo tiesu un kompetences ziņā tām 
pielīdzināmu institūciju vidū.

Tanja Gervīna (Tanja Gerwien) 
Venēcijas komisijas pārstāve

Lai to veicinātu, esam uzsākuši sadarbību ar vairākām reģionālām 
konstitucionālo tiesu grupām, kā arī tādu konstitucionālo tiesu grupām, kuras 
vieno kopīga valoda:
– Eiropā; 
– Āzijā; 
– Āfrikā; 
– Latīņamerikā; 
– valstīs, kurās runā franču un portugāļu valodā, kā arī ar Āzijas 

Konstitucionālo tiesu un tām pielīdzināmo institūciju asociāciju.
Lai sasniegtu mērķi vienot šīs grupas un to locekļus, Venēcijas komisija 

2009. gadā Keiptaunā, Dienvidāfrikā pirmo reizi organizēja Pasaules 
Konstitucionālās justīcijas konferences Kongresu.

Šim kongresam sekoja nākamais, 2011. gadā Riodežaneiro, Brazīlijā, un 
trešais – 2014. gadā Seulā, Korejas Republikā.

Nākamais kongress notiks 2017. gada septembrī Viļņā, Lietuvā.
Pasaules Konstitucionālās justīcijas konference vieno konstitucionālo tiesu 

reģionālās un uz valodu balstītās grupas, un tās sastāvā ir jau 98 konstitucionālās 
tiesas.

Konferences galvenais mērķis ir veicināt juridisku dialogu starp 
konstitucionālo tiesu tiesnešiem pasaules mērogā.

Venēcijas komisija tic, ka informācijas un ideju apmaiņa, kurā šīs 
konferences ietvaros iesaistās tiesneši no dažādām pasaules daļām, veicina 
pārdomas un diskusijas un līdz ar to – arī nacionālo konstitūciju pamatmērķus.

Vēl viens konferences uzdevums ir atbalstīt tās locekļu neatkarību. Tāpēc 
šis jautājums tiek apskatīts katrā kongresā kopš 2011. gada. Konference ir gatava 
iestāties par tās locekļiem, kad tie saskaras ar pārmērīgu spiedienu no citu valsts 
varas atzaru puses.

Konstitucionālo tiesu aktīvisms demokrātiskā valstī
Tāpēc Venēcijas komisijai par šodienas tematu “Konstitucionālo tiesu 

aktīvisms demokrātiskā valstī” ir ļoti liela interese. 
Konstitucionālās tiesas tiek bieži netaisni apsūdzētas par aktīvismu, 

kas, kā mēs visi zinām, ir visaptverošs jēdziens, kuru lieto negatīvā nozīmē, 
lai aprakstītu tendenci, kad tiesneši seko zināmām, dažkārt politiskām vai 
personīgām vadlīnijām.

Taču ir sarežģīti novilkt līniju starp konstitūcijas interpretāciju un tiesu 
aktīvismu. Tāda tehnika kā “tiesību normu interpretācija saskaņā ar konstitūciju” 
dažkārt ir noderīga, lai izvairītos no konflikta, tomēr ir arī gadījumi, kuros 
konstitucionālās tiesas vai tām pielīdzināmās institūcijas nevar ar interpretācijas 
palīdzību izbēgt no likuma robu aizpildīšanas.
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Konstitūcijas interpretācijas funkcija, kas piešķirta konstitucionālajām 
tiesām, iegūst tās leģitimitāti tieši no konstitūcijas.

Konstitucionālo tiesu aktīvā loma, īstenojot savas pilnvaras, ir izšķiroša. To 
nevajadzētu sajaukt ar tiesu aktīvismu, kas nozīmētu, ka tiesa taisa pati savus 
“likumdošanas spriedumus”. Šāda konstitucionālās tiesas rīcība būtu radikāla 
attālināšanās no savām konstitūcijas sarga funkcijām.

Konstitucionālā tiesa atklāj konstitūcijā ietvertās vērtības ar sistēmisko 
un teleoloģisko interpretācijas metodi, ņemot vērā vēsturisko kontekstu un 
balstoties uz konstitūcijas tekstu. 

Šādā veidā konstitucionālā tiesa nodrošina, ka konstitūcija darbojas kā 
dzīvs, dinamisks instruments, kas veido sabiedrības dzīvi, nevis statisks teksts, 
kas ātri noveco.1

Taču netaisnīgās apsūdzības par konstitucionālo tiesu aktīvismu bieži tiek 
izmantotas, lai attaisnotu citu valsts varas atzaru pret tām īstenoto iejaukšanos 
un pārmērīgo spiedienu, it īpaši par “nepopulāru” spriedumu taisīšanu.

Tas tiek darīts, vai nu apšaubot konstitucionālās tiesas kompetenci, vai 
pieņemot jaunus likumus, kas ierobežo konstitucionālās tiesas pilnvaras vai 
kontrolē tās izveidošanu. Tādējādi tiek pārbaudītas un dažkārt arī pārkāptas 
konstitūcijas robežas.

Venēcijas komisija stingri nosoda šāda veida praksi. Tā ir pretrunā ar 
demokrātiskas valsts modeli, kas balstās uz tiesiskumu un varas dalīšanas 
principu.

Venēcijas komisija 2016. gada martā ir pieņēmusi deklarāciju, atbildot 
uz vairākiem gadījumiem, kad notika pārmērīga iejaukšanās tās dalībvalstu 
konstitucionālo tiesu darbā, tostarp Horvātijā, Gruzijā, Polijā, Slovākijā un 
Turcijā. Šajā deklarācijā Venēcijas komisija izteica nopietnas bažas par šādu 
situāciju.

Kad valsts institūcijas publiski uzbrūk konstitucionālajai tiesai, tās 
neatkarība un neitralitāte tiek apdraudēta. Tiesas kā konstitūcijas augstākā spēka 
sarga loma tiek iedragāta. Tāpat tiek ietekmēta spriedumu izpilde, kas savukārt 
ir nevēlama, runājot par tiesiskumu un kopīgo konstitucionālo mantojumu, jo 
tiem abiem ir svarīga cieņa pret konstitucionālo tiesu nolēmumiem un efektīva 
to izpilde.

1 Interesanti: Eiropas Cilvēktiesību tiesa izmanto teleoloģisko interpretācijas metodi, balstoties uz 
1969. gada Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 31.1. pantu, un interpretācijas 
loģika, saskaņā ar kuru [Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību] konvencija tiek uzskatīta par 
“dzīvu instrumentu”, kurā tiesību normu mērķim ir prioritāte, ir īpaši nozīmīga un interesanta.

Venēcijas komisija un Pasaules Konstitucionālās justīcijas konference 
saglabā modrību. Mēs esam gatavi atbalstīt konstitucionālās tiesas, kad tās 
pārmērīgi tiek apdraudētas no citu valsts varas atzaru puses.

Priekšsēdētāj, dāmas un kungi!
Es vēlos pateikties Latvijas Republikas Satversmes tiesai par šā pasākuma 

organizēšanu un ceru uz interesantām un iedvesmojošām prezentācijām un 
diskusijām!
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Augsti godājamais Valsts prezidenta kungs! 
Godājamais Tieslietu padomes priekšsēdētāj!
Godātie tiesu priekšsēdētāji un tiesneši!
Cienījamās dāmas un godātie kungi!

1. Man ir liels gods un patiess prieks uzrunāt Jūs konferencē, kas veltīta 
Latvijas Republikas Satversmes tiesas 20 gadu darbam.

Satversmes tiesas izveidošana nav bijis viegls process. Pēc ilgām diskusijām 
un nopietna darba 1996. gadā tika izdarītas izmaiņas Latvijas Republikas 
Satversmē (turpmāk – Satversme), kas ir spēkā kopš 1922. gada un tādējādi ir 
viena no vecākajām Eiropas konstitūcijām. Raugoties no Satversmes viedokļa, 
Satversmes 85. pantā izdarītās izmaiņas vērtējamas kā lielākais institucionālais 
jauninājums konstitucionālajā sistēmā.

Tāpat 1996. gadā tika pieņemts arī Satversmes tiesas likums un darbu 
uzsāka Satversmes tiesa.

2. Šodien mēs varam runāt par vairākiem posmiem Satversmes tiesas 
darbībā. Centīšos tos īsi ieskicēt.

2.1. Pirmais posms – no 1996. līdz 2001. gadam. Šis bija laiks, kad 
Satversmes tiesa:
1) izveidojās kā patstāvīga institūcija;
2) nodibināja sakarus ar citām Eiropas konstitucionālajām tiesām un uzsāka 

šo tiesu prakses pētīšanu un pārņemšanu;
3) Satversmes tiesas reglamentā iedzīvināja un praksē pārbaudīja Satversmes 

tiesas procesu kā atsevišķu tiesvedības veidu;

Aldis Laviņš
Satversmes tiesas priekšsēdētājs

4) pasludināja virkni spriedumu, kas pierādīja Satversmes tiesas spēju gan 
risināt konstitucionāli principiālus strīdus, gan izšķirt politiski sensitīvas 
lietas.
Tomēr būtiskākais bija tas, ka ar pirmajiem nolēmumiem Satversmes tiesas 

iedvesmoja Latvijas juristus mainīt juridisko domāšanu un pārņemt Rietumu 
tiesību lokam atbilstošu tiesību izpratni un piemērošanas metodoloģiju.

2.2. Otrais posms – no 2001. gada, kad stājās spēkā Satversmes tiesas 
likuma grozījumi par konstitucionālo sūdzību, līdz 2009. gadam. Tas ir laiks, 
kad Satversmes tiesa izstrādāja un attīstīja Satversmes interpretācijas metodiku 
un atklāja Satversmes VIII nodaļas (Cilvēka pamattiesības) saturu. Šajā laikā 
Satversmes tiesā izskatītajās lietās ieliktais pamats šo tiesību jautājumu izpratnē 
tiek izmantots arī šodien un būs noderīgs nākotnē.

2.2.1. Piemēram, jau 2001. gadā Satversmes tiesa atklāja latviešu valodas 
sasaisti ar pamatnācijas pastāvēšanu un attīstību, norādot, ka latviešu valodas 
kā valsts valodas lietošanas jomas sašaurinājums valsts teritorijā uzskatāms 
par valsts demokrātiskās iekārtas apdraudējumu. 

2.2.2. Kā otrs piemērs jāpiemin 2007. gadā izskatītā tā saucamā 
Robežlīguma lieta par Latvijas un Krievijas valsts robežu, kurā Satversmes tiesa 
izvērsti formulēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācijā 
nostiprināto Latvijas valstiskuma nepārtrauktības principu un tās svarīgo vietu 
Latvijas konstitucionālajās tiesībās.

2.2.3. Vēl viens piemērs attiecas uz 2009. gadā izskatīto lietu, kurā 
Satversmes tiesa analizēja Lisabonas līguma atbilstību Satversmei un norādīja, 
ka Latvijas integrācija Eiropas Savienībā nepārkāpj tautas suverenitātes 
principu. Atsevišķu kompetenču nodošana Eiropas Savienībai nav uzskatāma 
par suverenitātes vājināšanu, bet gan tās izmantošanu, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības līgumos noteiktos mērķus, kuri nav pretrunā ar Satversmē 
nostiprinātām vērtībām un interesēm.  

2.2.4. Šis ir arī laiks, kad iezīmējās Satversmes tiesas un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas dialogs un tā nozīme abu tiesu praksē.

2.3. Trešais posms – no 2009. līdz 2013. gadam. Šis posms visvairāk 
saistās ar tā saucamajām “krīzes lietām”. Valstij grūtajā brīdī, kad parlamentam 
nācās pieņemt sarežģītos un personām nelabvēlīgos tā saucamos “krīzes 
likumus”, Satversmes tiesa kļuva par kaut ko līdzīgu zibens novedējam, kam 
nācās uztvert gan nepamatotas, gan diemžēl arī pamatotas negatīvās emocijas 
no visdažādākajiem sabiedrības slāņiem un grupām.

Šis ir laiks, kad Satversmes tiesa risināja pensiju samazināšanas problēmas, 
tiesnešu algu samazināšanas jautājumu u.c. krīzes lietas. 

Šajā posmā, neskatoties uz krīzes apstākļiem, Satversmes tiesa spēja 
izdarīt ilgtermiņā nozīmīgas iestrādes, kas mums šodien ļauj nodrošināt tiesas 
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darbu labākā kvalitātē, efektīvi izmantojot tiesas labi izglītotos un spējīgos 
cilvēkresursus. 

2.4. Svētku reize ir īstais laiks, kad pateikties visiem, kuri ir devuši 
ieguldījumu tajā, ka Satversmes tiesa ir institūcija, kura bauda sabiedrības 
uzticēšanos un respektu. Paldies bijušajiem Satversmes tiesas tiesnešiem, 
darbiniekiem un tiesas priekšsēdētājiem! Paldies par jūsu enerģijas un zināšanu 
dāsnu ieguldījumu.

3. Vienlaikus vēlos teikt, ka mēs nevaram apstāties pie sasniegtā. Tādēļ 
turpinājumā runāšu par nosacīti ceturto posmu Satversmes tiesas darbībā – no 
2014. gada līdz šim brīdim.

Mēs vērtējam iespējas attīstīties un mērķtiecīgi pie tā strādājam, par ko 
liecina intensīvais darbs starptautisko attiecību veidošanā, kā arī Satversmes 
tiesas darba un pārvaldības uzlabošanā. 

3.1. Uzstājoties Satversmes tiesas desmitgades konferencē, Satversmes 
tiesas pirmais priekšsēdētājs Endziņa kungs norādīja uz vairākām problēmām, 
kuras būtu risināmas. Ir patīkami konstatēt, ka daļa no tām ir novērstas. Tomēr 
vēl joprojām ir aktuāli jautājumi, kuri tuvākajā laikā ir jāsakārto.

3.1.1. Diemžēl šodien tāpat kā pirms 10 gadiem vēl aizvien aktuāls ir 
jautājums par valsts nodrošināto juridisko palīdzību gadījumos, kad persona 
vēlas iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā savu pamattiesību aizsardzībai.

3.1.2. Neskatoties uz to, ka Satversmes tiesā personai tiek nodrošināta 
efektīva tiesību aizsardzība, tomēr būtu vērts veikt uzlabojumus Satversmes 
tiesas procesā. Šā jautājuma sakārtošanai efektīvi jāizmanto savi resursi un 
jāveicina veiksmīga sadarbība ar likumdevēju.

3.1.3. Vēl aizvien aktuāls ir jautājums par Satversmes tiesas tiesnešu 
statusu, viņu sociālajām garantijām un bijušo tiesnešu potenciāla lietderīgu 
izmantošanu valsts vajadzībām. Būtiski ir apzināt, atbalstīt un izmantot šo 
zināšanām un pieredzes bagāto resursu mūsu valsts interesēs.

Godātie kolēģi, uzskaitītās aktualitātes ir mūsu nacionālās problēmas, ar 
ko mums pašiem jātiek galā.

3.2. Tomēr lielākais izaicinājums saistīts ar to, ka Satversmes tiesa līdzīgi kā 
pārējās Eiropas valstu konstitucionālās tiesas strādā Eiropas tālākās integrācijas, 
globalizācijas un dažādu krīžu ietekmes apstākļos. Tie ir izaicinājumi, kurus 
vairs nevar atrisināt lokāli.

3.2.1. No vienas puses, mēs esam atvērti Eiropas tiesībām un ciešai 
dalībvalstu sadarbībai. No otras puses, ir skaidrs, ka Latvijas Satversme šai 
integrācijai paredz robežas, lai nosargātu nacionālo konstitucionālo identitāti. 
Ar gandarījumu jāteic, ka līdz šim nav bijušas lielas viedokļu atšķirības starp 
Eiropas tiesām un konstitucionālajām tiesām, turklāt kārtība, ka visupirms 

tiesību jautājumu vērtēšana notiek nacionālā līmenī, dalībvalstu iedzīvotajos 
rada paļāvību, ka tiks sargāta nacionālā konstitucionālā identitāte un aizstāvētas 
Eiropas kopīgās vērtības.

Šobrīd, iespējams, vairāk nekā jebkad mēs runājam par to, cik svarīgi ir 
saglabāt vienotu Eiropu. Vienotu, jo mūs visus vieno kopīgas vērtības, kopīgi 
mērķi, līdzīgi izaicinājumi un kopīgi risinājumu meklējumi.

3.2.2. Ievērojot migrācijas un drošības krīzes apstākļus, risinājumi 
jāmeklē arī tādā svarīgā jautājumā kā valsts drošības un cilvēka pamattiesību 
līdzsvarošana. Kādus cilvēktiesību ierobežojumus šodien mēs uzskatām par 
samērīgiem un saprātīgiem, uz svaru kausa pretī liekot valsts drošību? Vai ir 
mainījusies sarkanā līnija, kuru tiesiskā valstī pārkāpt nav pieļaujams? Vēl 
aizvien mēs meklējam ne tikai līdzsvaru, bet arī atbildi uz jautājumu, ciktāl 
mēs varam runāt un rīkoties par valsts drošību kā leģitīmu mērķi cilvēktiesību 
ierobežošanai. 

3.3. Godātie kolēģi, konstitucionālo tiesu starptautiskā sadarbība ir veids, 
kā aktuālās problēmas risināt plašākā mērogā ārpus vienas valsts robežām. Šis 
laiks būs raksturīgs ar tiesu dialoga nozīmi Latvijā un Eiropā. 

4. Arī mūsu šodienas tikšanās ir viens no piemēriem, kā mēs veidojam 
kopīgu dialogu un risinām aktuālus jautājumus. Šajā brīdī vēlos pateikties tiem 
cilvēkiem, kas sekmējuši mūsu tikšanos konferencē!
1) Paldies Venēcijas komisijas pārstāvjiem par atbalstu šīs konferences 

rīkošanā!
2) Paldies Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas kolēģiem! Pateicoties 

Jūsu atbalstam, mums ir iespējams uzaicināt uz konferenci gan Austrumu 
partnerības valstu konstitucionālo tiesu kolēģus, gan arī ar Centrālāzijas 
valstu kolēģus!

3) Paldies ārvalstu kolēģiem, kas sagatavojuši konferencei prezentācijas!
4) Paldies laikrakstam “Jurista Vārds”!
5) Paldies Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei par iespēju translēt 

mūsu konferenci plašam skatītāju lokam!
6) Un, protams, milzīgs paldies Satversmes tiesas darbiniekiem un tiesnešiem 

par darbu konferences organizēšanā! Lai arī mūsu ir maz, strādājot vienotā 
komandā, varam iespēt daudz. Paldies jums!
5. Paldies kolēģiem par dalību konferences temata izvēlē! Šogad uzmanību 

veltīsim konstitucionālo tiesu kompetences robežu jautājumiem.
Lai konstitucionālā tiesa veiksmīgi pildītu savu pamatuzdevumu – 

nodrošinātu konstitūcijas virsvadību – būtiski ir demonstrēt saprātīgu, 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu nostāju tiesību jautājumos un, pieņemot lēmumus, 
respektēt izpildvaras un likumdevēja rīcības brīvību. Šobrīd atsevišķu valstu 
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prakse pierāda, ka apdraudējums konstitucionālo tiesu neatkarībai var rasties, 
ja likumdevējs un izpildvara saskata tiesu varas rīcībā pārlieku aktīvismu un 
savas kompetences robežu pārsniegšanu.

Lai iespējami izvairītos no šādām situācijām, šodien un rīt diskutēsim 
par teorētiskiem un praktiskiem aspektiem saistībā ar konstitucionālās tiesas 
aktīvismu demokrātiskā valstī. Temats ir interesants, un mēs ceram uz vērtīgu 
domu apmaiņu.

Lai mūsu pieredze un idejas sekmē konferences veiksmīgu norisi!

Vēlreiz par aktīvismu 
konstitucionālajā tiesvedībā

I. Ievada piezīmes

Savā referātā es galvenokārt pievērsīšos tiesu aktīvisma klasiskajām un 
jaunajām dimensijām, tostarp jautājumam par negatīvā un pozitīvā likumdevēja 
dilemmu konstitucionālās tiesvedības kontekstā. Valstu konstitucionālās 
tiesvedības klasiskā diskursa centrā vienmēr ir bijušas saspringtās attiecības 
starp tiesu aktīvismu un tiesu pašierobežošanos. Modernā daudzlīmeņu 
pārvaldība un konstitucionālais plurālisms Eiropā ir radījis dažādas sekas.

Pieturoties konferences programmai, es galvenokārt pievērsīšos 
konstitucionālās kontroles nacionālajai un salīdzinošajai dimensijai. Tomēr šī 
dimensija veido tikai daļu no mūsdienās sastopamās konstitucionālās kontroles 
dažādības, kuras tipisks piemērs ir starpvalstisku un pārnacionālu tiesu, kas 
pilda konstitucionālās kontroles funkcijas, savstarpējā mijiedarbība, kā arī to 
līdzāspastāvēšana un mijiedarbība ar klasisko konstitucionālo kontroli, kas tiek 
veikta valstu iekšienē.

Par tiesu aktīvisma un tiesu pašierobežošanās pretnostatījumu un tiesu 
varas raksturojumu kā pozitīvo vai negatīvo likumdevēju ir uzrakstīts daudz 
par daudz.1 Iztērētie tintes litri, papīra tonnas un arvien pieaugošais megabaitu 

1 20. gs. deviņdesmitajos gados termini “tiesu aktīvisms” (judicial activism) un “aktīva tiesa” 
(judicial activist) bija atrodami pārsteidzoši lielā daudzumā – 3815 juridiskās publikācijās. 
Pirmajos četros 21. gadsimta gados šie termini ir parādījušies vēl 1817 citos rakstos – vidēji 
450 rakstos gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējām desmitgadēm, mūsdienu tiesneši daudz 
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skaits ir nevis samazinājuši, bet gan palielinājuši šo terminu neskaidrību un 
daudznozīmību. Jo vairāk tiek uzrakstīts, jo lielāks kļūst pieprasījums rakstīt 
vēl vairāk. Jau ir ticis novērots, ka tā vietā, lai nonāktu pie skaidrības, “ironiskā 
kārtā, jo vairāk tiek izmantots termins [tiesu aktīvisms], jo mazāk skaidra kļūst 
tā nozīme”.2 Tādējādi pastāv liels risks ieslīgt vienā no divām galējībām.

No vienas puses es neizvēlētos sekot visu likumdevēju tēva – britu 
parlamenta – vēsturē kristalizētajai maksimai, ka viss jau ir pateikts, bet ne 
visi ir pateikuši visu.

No otras puses, nebūtu nopietni īsā referātā riskēt ar mēģinājumu aptvert 
un analizēt vissvarīgākos jautājumus ar katram no tiem piedienošo rūpību. Tādēļ 
es esmu izvēlējies pievērsties dažām tiesu aktīvisma un tiesu pašierobežošanās 
fenomena iezīmēm un niansēm, bet nevis censties aprakstīt šo parādību pilnībā. 

Analizējot negatīvā un pozitīvā likumdevēja, kā arī tiesu aktīvisma un 
tiesu pašierobežošanās jautājumus konstitucionālajā tiesvedībā, esmu izvēlējies 
nepievērsties konstitucionālās kontroles institūtu un formu izcelsmei un attīstībai 
vēsturiskajā un salīdzinošajā kontekstā, tomēr šādu izvēli esmu izdarījis tikai laika 
un vietas trūkuma dēļ, nevis tāpēc, ka neņemu vērā šo aspektu nozīmīgumu. Turklāt 
es necentīšos aizstāvēt vienu no pozīcijām attiecībā uz šīm parādībām un nedošu 
tām skaidru pozitīvu vai negatīvu vērtējumu, kaut gan tiesu aktīvisms un tiesu kā 
pozitīvā likumdevēja loma galvenokārt ir tikusi raksturota negatīvā gaismā.

Es centīšos ātri pārskriet dažiem jautājumiem, kas izriet no konstitucionālo 
tiesu aktīvisma un pašierobežošanās pretstatījuma, raugoties caur pozitīvā vai 
negatīvā likumdevēja dilemmu nacionālajā un salīdzinošajā kontekstā. Referāta 
noslēgumā es centīšos sniegt īsu ieskatu dažādu konstitucionālās kontroles 
sistēmu līdzāspastāvēšanā, tostarp pievēršoties salīdzinošajām, nacionālajām, 
starptautiskajām un pārnacionālajām sistēmām, kas mūsdienu Eiropas 
daudzlīmeņu konstitucionālismā veido konstitucionālo kārtību sistēmu.

II. Tiesu aktīvisms pret tiesu pašierobežošanos 
konstitucionālajā tiesvedībā

Visiem konstitucionālās kontroles mehānismiem ir kopēja pazīme – 
pilnvaras pārbaudīt likumu konstitucionalitāti tiek piešķirtas tiesām, vai arī 
šim mērķim tiek izveidota īpaša institūcija ārpus tradicionālās tiesu varas, bet 

biežāk apsūdz savus kolēģus tiesu aktīvismā. Turklāt šis jēdziens ir sācis spēlēt būtisku lomu 
sabiedriskajā diskursā, regulāri parādoties redakciju komentāros, internetā, blogos, politiskajās 
diskusijās un cīņās par tiesnešu apstiprināšanu amatā. Tomēr, kā pareizi ticis atzīmēts, termins 
“tiesu aktīvisms” šķiet nicināms gandrīz ikvienam. Sk.: Kmiec K. D. The Origin and Current 
Meanings of “Judicial Activism”. California Law Review, October 2004, p. 1443.

2 Ibidem.

šī funkcija nekad netiek uzticēta likumdevējam vai izpildvarai. Ir vērts paturēt 
prātā Aleksandra Hamiltona (Alexander Hamilton) “Federālistu rakstos”3 
(The Federalist Papers) ietverto šādas pieejas pārliecinošo pamatojumu un 
Aleksandra Bikela (Alexander Bickel) grāmatu “Vismazāk bīstamais varas 
atzars” (“The Least Dangerous Branch”).

ASV jau kopš koloniju laika tiesneši ir baudījuši uzticēšanos un cieņu. 
Pretstatā tam Eiropā parlamentārieši un izpildvaras pārstāvji uzlūkoja tiesas 
ar lielām aizdomām. Tas, ka konstitucionālā kontrole būtu uzticama tiesām, ir 
ticis apstrīdēts jau kopš Žana Žaka Ruso (Jean-Jacques Rousseau) un Džeremija 
Bentama (Jeremy Bentham) laikiem. Tautas suverēnās varas un likumdevēja 
pārākuma doktrīnu aizstāvji vēl joprojām apgalvo, ka nav pieļaujams 
konstitucionālo kontroli uzticēt tiesām un ka šādai izvēlei nav racionāla 
pamatojuma. Runājot Dž. Bentama vārdiem, “ja tiesnešiem dod tiesības atcelt 
[likumus], tad daļa visaugstākās varas tiek pārnesta no sapulces, kuru tauta 
var izvēlēties vismaz kaut kādā mērā, uz tādu cilvēku kopumu, par kuru izvēli 
viņiem nav pat visnemazākās teikšanas”.4

Tiesu aktīvisma un tiesu pozitīvās likumdošanas lomas pretinieki joprojām 
izmanto šo argumentu gandrīz neuzlabotā formā. Kritiķiem īpaši patīk vainot 
tiesnešus, kas pasludina par spēkā neesošiem konstitūcijai neatbilstošus 
likumus, likumdevēja un tautas varas aizskaršanā un uzurpēšanā. Interpretējot 
konstitūciju, tiesas attīsta tās jēgu un pielāgo konstitūciju mūsdienu realitātei 
(runājot Tomasa Džefersona (Thomas Jefferson) vārdiem, konstitūcija pieder 
tiem, kuri ir dzīvi, nevis jau mirušajiem).

Tiesas ir tikušas sauktas par neatkarīgiem politikas veidotājiem, 
sabiedriskā viedokļa līderiem, arbitriem strīdos starp varas atzariem, sociālo 

3 “Katrs, kurš uzmanīgi domā par dažādajiem varas atzariem, noteikti sapratīs, ka valsts iekārtā, 
kurā tie viens no otra ir nodalīti, tiesu vara savu funkciju rakstura dēļ vienmēr radīs vismazāko 
apdraudējumu Konstitūcijā aizsargātajām politiskajām tiesībām, jo tai būs vismazāk iespēju šīs 
tiesības aizskart vai apdraudēt. Izpildvara ne tikai izdala labumus, bet arī kontrolē sabiedrības 
zobenu. Likumdevējs ne tikai kontrolē naudas maku, bet arī izveido noteikumus, saskaņā ar 
kuriem tiek noteiktas ikviena pilsoņa tiesības un pienākumi. Savukārt tiesu varai nav ietekmes 
ne pār zobenu, ne maku; tai nav kontroles pār sabiedrības spēku vai bagātību; tā nav spējīga 
pieņemt nevienu aktīvu lēmumu. Patiesi, var teikt, ka tai nav ne spēka, ne gribas, bet gan 
tikai spriestspēja; un pat savu spriedumu efektivitātes nodrošināšanā tai galu galā jāpaļaujas 
uz izpildvaru. No šī vienkāršā secinājuma izriet vairākas svarīgas sekas. Tas neapgāžami 
pierāda, ka tiesu vara ir nepārprotami vājākais no trim varas atzariem, ka tai nekad nevar 
izdoties veiksmīgs uzbrukums pārējiem diviem atzariem un ka jāpieliek vislielākās pūles, lai 
tiesu varai dotu iespēju aizstāvēties pret uzbrukumiem no pārējiem varas atzariem. Tāpat ir 
saprotams, ka, kaut gan šad un tad tiesas var apspiest atsevišķus indivīdus, tomēr šis varas atzars 
nekad neapdraudēs tautas brīvību kopumā.” Sk.: Hamilton A. Federalist Paper No. 78, p. 402. 
Pieejams: http://files.libertyfund.org/files/788/0084_LFeBk.pdf.

4 Bentham J. A Comment on the Fragment of Government. London, 1974, p. 488.
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pārmaiņu katalizatoriem un institūcijām, kas novedušas Ameriku pie “tiesu 
varas pārvaldes”.5 Likumu konstitucionālās kontroles kritiķi apraksta [ASV] 
Augstāko tiesu kā augstāko likumdevēju,6 superlikumdevēju,7 pēdējo instanci, 
kas atklāj [ASV Konstitūcijas autoru] nolūku,8 un pastāvīgās konstitucionālās 
sapulces trešo palātu.9

Viens no labākajiem aizstāvības pierādījumiem pret kritiku, kas veltīta 
tiesu aktīvismam un tiesu pozitīvajai lomai likumdošanā, ir rodams pašā 
konstitucionālās kontroles institūta rašanās procesā. ASV tiesu konstitucionālā 
kontrole tika iedibināta ar Džona Māršala (John Marshall) slaveno nolēmumu 
lietā “Mārberijs pret Medisonu” (“Marbury v. Madison”). Paradoksālā kārtā 
ASV tiesas nodarbojās ar konstitucionālo kontroli vairāk nekā gadsimtu, pirms 
Artūrs Šlesingers (Arthur Schlesinger) pēc Otrā pasaules kara ieviesa terminu 
“tiesu aktīvisms”. Pati konstitucionālā kontrole radās tiesu aktīvisma rezultātā, 
turklāt gan konstitucionālā kontrole, gan tiesu aktīvisms pastāvēja ilgu laiku, 
pirms šī parādība tika nodēvēta par tiesu aktīvismu.

Jāuzsver vēl viens apsvērums. Veids, kādā konstitucionālā kontrole 
izveidojās ASV, norāda, ka tiesu aktīvisma negatīvs vērtējums un tiesu 
pašierobežošanās pozitīvs vērtējums, vienu krāsojot melnu, bet otru – baltu, 
būtu nepareizs. Citiem vārdiem sakot, ja tiesu aktīvisms tiek apriori uzskatīts 
par negatīvu parādību, tad pati konstitucionālā kontrole ir dzimusi grēkā.

Kaut gan tiesu aktīvisms un tiesu pašierobežošanās attiecas uz vienu un 
to pašu jomu, angloamerikāņu tiesību (common law) lokā un kontinentālās 
Eiropas tiesību  (civil law) lokā šīs parādības ir attīstījušās atšķirīgā veidā 
un sasniegušas atšķirīgus intensitātes līmeņus. ASV pastāvošā izkliedētā, 
decentralizētā, konkrētā tiesību aktu konstitucionalitātes kontrole varēja rasties, 
vienīgi pastāvot diviem priekšnoteikumiem – precedenta sistēmai un vispārējās 
jurisdikcijas tiesām. Šo priekšnoteikumu trūkums Eiropā izskaidro, kāpēc visi 
mēģinājumi pārnest Amerikas konstitucionālās kontroles sistēmu uz Eiropu ir 
bijuši nesekmīgi.10

5 Bickel A. The Least Dangerous Branch. Yale University Press, 1986, p. 229; Abraham H. J. 
Freedom and the Court. New York, Oxford University Press, 1978, p. 6, Neely R. How Courts 
Govern America. New York, Yale University Press, 1981, pp. 12-19.

6 Berle A. The Three Faces of Power. Harcourt, Brace & World, 1967, p. 49.
7 Miller A. S. Judicial Activism and American Constitutionalism. In: Pennock J. R. (Ed.) 

Constitutionalism. New York, Nomos, 1979, p. 357.
8 Corwin E. The Constitution and What it Means Today. Washington, Princeton University Press, 

1957, p. 252.
9 Hand L. The Bill of Rights. Harvard, Harvard University Press, 1958, p. 73.
10 Sk.: Фаворьо Л. Конституционните съдилища. София, 2002, с. 10-15.

Amerikas Savienotajās Valstīs un visā angloamerikāņu tiesību lokā ir ticis 
atzīmēts, ka tiesu aktīvisms ir vērojams šādās situācijās:
1) kad tiesas atceļ citu varas atzaru izdotus aktus, kas, iespējams, atbilst 

konstitūcijai;
2) kas tiesas neņem vērā precedentus;
3) kad tiesas nodarbojas ar likumdošanu;
4) kad tiesas atkāpjas no vispārpieņemtās interpretācijas metodikas;
5) kad tiesas pieņem lēmumus, lai sasniegtu konkrētus mērķus, vai pieturas 

slavenajai Makjavelli (Machiavelli) maksimai, ka mērķis attaisno līdzekļus.
Kontinentālās Eiropas tiesību lokā, it īpaši pēc franču revolūcijas, no 

vienas puses, tika nostiprināta pozitīvās likumdošanas un vispārsaistošu 
likumu pieņemšanas prakse, bet, no otras puses, tika noteikti un uzlikti dažādi 
ierobežojumi tiesnešu likumdošanas pilnvarām.11 Ja pastāv varas dalīšana, tad 
tiesneši pilda tikai likuma rupora funkciju.12 Šādu ierobežojumu galējās formas 
bija uz tiesnešiem attiecinātais aizliegums interpretēt likumus, ļaujot tos tikai 
piemērot. Šis aizliegums tika saukts par “gramofona tiesībām”, ar to saprotot, 
ka tiesnesim konkrētās lietās ir pienākums spēlēt likumdevēja izdotu plati, vai 
par “telefona tiesībām”, kad izpildvaras pārstāvji izdara spiedienu uz tiesu, lai 
panāktu labvēlīgu rezultātu.13

Eiropā konstitucionālās kontroles institūts parādījās pēc Pirmā pasaules 
kara beigām, kad Austroungārijas impērijas pelnos dzimušo jauno demokrātisko 
valstu konstitūcijās tika paredzēta konstitucionālo tiesu izveidošana. Būtu vērts 
atzīmēt, ka daži konstitucionālo tiesu priekšteči, balstoties uz Abata Sjejesa 

11 Daži autori uzskata, ka tas, ka ir izveidota centralizēta koncentrēta konstitucionālā kontrole 
ar konstitucionālās kontroles jurisdikcijas monopolu, ir skaidrojams, ņemot vērā juridisko 
izglītību Eiropā, karjeras tiesnešu lomu politikas veidošanā, faktu, ka ministru prezidenta amatā 
tiek apvienota izpildvara un likumdevēja vara, jo ministru prezidents ir vispārējās vēlēšanās 
uzvarējušas partijas līderis, un ņemot vērā pamattiesību atzīšanu un aizsardzību. Sk.: De 
Andrade G. F. Comparative Constitutional Law: Judicial Review. University of Pennsylvania 
Journal of Constitutional Law, 2001, vol. 3, p. 977.

12 “No trīs iepriekš minētajiem varas atzariem, tiesu vara kaut kādā mērā ir gandrīz nekas; līdz ar 
to atliek tikai divi atzari; un, tā kā šiem diviem ir nepieciešams regulējošs spēks, kas izšķir to 
strīdus, šim nolūkam sevišķi labi noder tā likumdevēja daļa, ko veido aristokrāti. Pastāv iespēja, 
ka likums, kas vienā izpratnē ir asredzīgs, bet akls otrā izpratnē, dažos gadījumos varētu būt 
pārlieku bargs. Bet, kā mēs jau esam atzīmējuši, tiesneši ir ne vairāk kā rupori, kas pasludina 
likuma vārdus, vienkāršas pasīvas būtnes, kas nav spējīgas apvaldīt likuma spēku vai bardzību.” 
Sk.: Montesquieu. Spirit of Laws. Bk. 11, ch. 6. Pieejams: http://press-pubs.uchicago.edu/
founders/documents/v1ch17s9.html.

13 Terminu “gramofona tiesības” izdomāja Francs Noimans (Franz Neumann). Sk.: Neumann F. 
The Democratic and Authoritarian state. New York, Free Press, 1957, p. 38.
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(Abbé Sieyès) konstitucionālo teoriju, tika izmēģināti Lielās franču revolūcijas 
laikā un Austroungārijas un Vācijas impēriju konstitūcijās.14

Konstitucionālās tiesas pirmoreiz tika paredzētas 1920. gada Austrijas 
konstitūcijā un 1920. gada Čehoslovākijas konstitūcijā (citējot Kelzena slaveno 
frāzi – konstitūcija bez konstitucionālās tiesas ir kā saules gaisma, kas nespīd). 
Koncentrēta, specializēta konstitucionālā kontrole bija oriģināla ideja, kuras 
sākotnējais autors bija slavenais Eiropas zinātnieks Hanss Kelzens (Hans 
Kelsen). Tai no vienas puses oponēja Amerikas modeļa aizstāvji, norādot, ka 
konstitucionālo kontroli var veikt vispārējās jurisdikcijas tiesas, bet no otras 
puses – Karla Šmita (Carl Schmitt) idejas sekotāji, kuri uzskatīja, ka [valsts] 
prezidentam jākalpo par konstitūcijas garantu.15

Tā kā autoritārisms un totalitārisms noliedza tiesiskuma principu, tad 
konstitucionālās tiesas varēja uzplaukt vienīgi konstitūcijās, kas Eiropā tika 
pieņemtas pēc Otrā pasaules kara.

Kontinentālās Eiropas tiesību lokam piederīgajās valstīs tiesu aktīvisms 
attiecībā uz varas dalīšanu ir izpaudies nošķīrumā starp vēlētājiem un 
ievēlētajiem, no vienas puses, un starp likumdošanas procesu un konstitucionālo 
kontroli, no otras puses.

Kontinentālās Eiropas tiesību lokā konstitucionālo tiesu aktīvisms visbiežāk 
tiek saistīts ar varas dalīšanas principu – it īpaši, kad konstitucionālās tiesas atzīst 
par spēkā neesošiem likumus, kas neatbilst konstitūcijai, un pašas darbojas kā 
pozitīvais vai negatīvais likumdevējs. Dažas no šīm tiesām ir tikušas apsūdzētas 
aktīvismā, kad tās ir interpretējušas konstitucionālajās tiesību normās pausto 
konstitucionālo sapulču vai konstitūciju autoru gribu. Eiropas konstitucionālajā 
tiesvedībā reti bijušas sastopamas atkāpes no vispārpieņemtajām interpretācijas 
metodēm un lēmumu pieņemšana, lai sasniegtu konkrētus rezultātus. Kaut 
gan res judicata princips ir ticis ievērots, nav iespējams stingri pieturēties 
pie precedentiem, it īpaši abstraktās konstitucionālās kontroles kontekstā vai 
interpretējot neviennozīmīgu konstitucionālu normu. 

Kontinentālās Eiropas tiesību lokā varētu tikt identificēts vēl viens 
konstitucionālo tiesu aktīvisma veids. Dažām no viscienītākajām un 
veiksmīgākajām konstitucionālajām tiesām, piemēram, Vācijas un Austrijas 
konstitucionālajām tiesām, ir piešķirtas pilnvaras pārbaudīt valdības vai 
izpildvaras izdotu tiesību aktu atbilstību konstitūcijai un likumiem. Abstrakti 

14 Sk.: Lambert E. Le Gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-
unis. Paris, Marcel Giard & cie, 1921.

15 Шмитт К. Государство; Право и политика. Гарант конституции. Москва, Территория 
будущего, 2013, с. 42-86; Киров П. Президентът в българския конституционен модел. 
София, 2004, с. 226-248.

raugoties, šādu konstitucionālo tiesu aktīvisms būtu vērsts pret izpildvaru, kaut 
gan šāda kontrole vērtē normu saderību ar valsts tiesību sistēmu.

Citās valstīs konstitucionālajās tiesās ir iespējams apstrīdēt vispārējās 
jurisdikcijas tiesu pēdējo instanču nolēmumus. Šāda iespēja pastāvēja Azerbaidžānā 
pirmos piecpadsmit gadus pēc tam, kad Azerbaidžāna pasludināja neatkarību pēc 
Padomju Savienības sabrukuma. Šāda situācija var izveidoties arī Tadžikistānas 
Republikas konstitucionālajā tiesā, kur viena no institūcijām, kas var iesniegt 
konstitucionālo sūdzību, lūdzot izvērtēt tiesību akta atbilstību konstitūcijai, ir 
trīs konstitucionālās tiesas tiesnešu komisija. Šādos gadījumos varētu teikt, ka 
konstitucionālo tiesu aktīvisms ir vērsts pret tiesu varu. Tomēr, ņemot vērā, ka 
šādas situācijas ir visai retas, nevarētu uzskatīt, ka tās veido vispārēju principu. 
Varētu droši secināt, ka iepriekš minētie izņēmumi tikai apstiprina principu, ka 
konstitucionālo tiesu aktīvisms izpaužas attiecībās ar likumdevēju.

Kādas konstitucionālo tiesu darbības veido tiesu aktīvismu? Secinājums, 
ka tiesu aktīvisms ir diametrāli pretējs tiesu pašierobežošanās principam, nav 
pietiekams, lai definētu visas šīs parādības izpausmes. Šāds secinājums tikai 
un vienīgi aizvietotu trūkstošo definīciju ar pretējas parādības definīciju.

Nepretendējot uz galīgas, neapstrīdamas, absolūtas patiesības zināšanu, 
es secinātu, ka tiesu aktīvisms ir novērojams, kad konstitucionālā tiesa ar 
nolēmumu pārkāpj savu pilnvaru konstitucionālās robežas neatkarīgi no tā, 
vai šāda rīcība ielaužas citu varas atzaru kompetencē. Nav šaubu, ka tiesu 
aktīvisms pārkāpj konstitucionālā pilnvarojuma apmēru un pārrauj robežas 
starp konstitucionāli nošķirtajiem varas atzariem. Gadījumā, ja konstitucionālo 
tiesu aktīvisms ielaužas cita varas atzara kompetencē, šāda ielaušanās būtu 
neregulāra un īslaicīga, bet nevis pastāvīga varas uzurpēšana, kas citu varas 
atzaru piespiestu nolikt pilnvaras. 

Bieži vien tiesu aktīvisms tiek aprakstīts kā kaut kas statisks un diametrāli 
pretējs tiesu pašierobežošanās situācijai, kurā tiesneši būtu jāuztver kā 
cietumnieki būrī, ko veido konstitūcijas autoru nolūks. Tomēr šāds salīdzinājums 
ir pietiekams, lai aprakstītu kaut kāda veida atšķirību, bet ne tādā mērā, kā tiesu 
aktīvisms un pašierobežošanās atšķiras praksē. Šādas situācijas var novietot uz 
nogriežņa, kura vienā galā ir absolūts tiesu aktīvisms, bet otrā – absolūta tiesu 
pašierobežošanās. Tālāku tiesu aktīvisma un pašierobežošanās nošķiršanu būtu 
nepieciešams labot, ja to pilna apmēra izpausme kļūtu vairāk nekā nevēlama un 
pārtaptu pilnīgi neleģitīmā rīcībā. Konstitucionālo tiesu aktīvisms kļūtu pilnībā 
neleģitīms un būtu pilnīgi pretējs tiesiskuma principam vai, citiem vārdiem 
sakot, pati konstitucionālā kontrole kļūtu antikonstitucionāla, ja tā novestu pie 
cita varas atzara pilnvaru uzurpācijas un novestu pie tā, ka šim citam atzaram 
jānoliek pilnvaras tāpēc, ka konstitucionālā tiesa jau būtu pārņēmusi jautājumus, 
kas ir tā kompetencē.
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Pievēršoties nogriežņa otram galam, kurā atrodas absolūta tiesu 
pašierobežošanās, konstitucionālā kontrole kļūtu neleģitīma, ja konstitucionālā 
tiesa vai institūcija ar līdzīgām pilnvarām bieži atturētos no rīcības, kas 
nepieciešama, lai aizsargātu konstitūciju vai cilvēktiesības, izvairoties atzīt 
par spēkā neesošiem likumus, kas neatbilst konstitūcijai. Ja būtu apstrīdēta 
acīmredzami antikonstitucionāla likuma norma, šāda tiesas rīcība būtu neleģitīma 
neatkarīgi no tā, vai tiesā iesniegtā sūdzība tiktu atzīta par nepieņemamu 
vai arī tiktu taisīts nolēmums par šādas normas atbilstību konstitūcijai. Šeit 
mēs sastopamies ar diametrāli pretēju neleģitimitātes formu. Varētu teikt, 
ka, atsakoties pieņemt lēmumu par normas neatbilstību konstitūcijai, tiesas 
brīvprātīgi atsakās izpildīt konstitūcijas aizsardzības funkciju.

Cits biežāk sastopams tiesu aktīvisma veids ir, kad tiesa pārsniedz savas 
pilnvaras un rīkojas citu varas atzaru kompetences jomā. Tātad tiesu aktīvisms 
attiecas uz pilnvaru pārsniegšanu vai uz funkciju nepildīšanu, un tas izpaužas, 
kad tiesas rīcība noved pie citu varas atzaru pilnvaru zaudēšanas vai kad 
tiesa pati noliek savas pilnvaras. Leģitīms konstitucionālo tiesu aktīvisms un 
pašierobežošanās atrodas starp divām galējībām. Pirmkārt, nav pieļaujams, ka 
citi varas atzari nevarētu pildīt savus konstitūcijā noteiktos pienākumus. Otrkārt, 
tiesa nedrīkst atkāpties no savas konstitucionālās varas vai šo varu neizmantot, 
nepildot konstitūcijā paredzētās konstitucionālās kontroles funkcijas. Tātad tiesu 
aktīvisms ir konstatējums, kad notiek viena no pretējām pilnvaru nepildīšanām 
un turklāt tiek uzurpēta citu institūciju vara.

Lai tiesu aktīvismu atzītu par pieļaujamu tad, ja tiesa atzīst tiesu normu 
par neatbilstošu konstitūcijai un spēkā neesošu, šādam secinājumam ir absolūti 
nepieciešams skaidrs konstitucionāls pamatojums. Pieļaujama tiesu aktīvisma 
ietvaros tiesas rīkojas savaldīgi – pat tad, ja tās atzīst pienācīgā kārtībā pieņemtu 
tiesību normu par spēkā neesošu. Ja tiesu aktīvisms tiek saprasts šādā veidā, 
tad par politikas iniciatīvām turpina būt atbildīgs likumdevējs un izpildvara. 
Tiesa tikai un vienīgi izmanto tiesības uz juridisku veto, ja kāda varas atzara 
rīcība pārsniedz šim atzaram konstitūcijā paredzētās pilnvaras vai ir pretrunā 
kādai konstitūcijas normai.16 Tādējādi absolūts tiesu aktīvisms ir nepieļaujama 
tiesas rīcība, jo tas neievēro konstitūcijā noteikto tiesību normu hierarhiju un 
pārkāpj konstitucionālos ierobežojumus, kas ir obligāti visiem varas atzariem 
konstitucionālā demokrātijā ar ierobežotu valdību. Nepieļaujams aktīvisms var 
izpausties dažādos veidos, bet tas izriet no tā, ka valsts tiesību sistēmā juridisks 
selekcionisms vai politiski lēmumi prevalē pār konstitucionāliem pamatiem un 

16 Jones G. Proper Judicial Activism. Regent University Law Review, 2001-2002, vol. 14. Pieejams: 
http://regentuniversity.org/acad/schlaw/student_life/studentorgs/lawreview/docs/issues/v14n1/
Vol.%2014,%20No.%201,%205%20Jones.pdf.

tiesību normu hierarhiju. Nepieļaujamu aktīvismu varētu saukt arī par kaprīzu 
vai nepatiesu aktīvismu, jo likumi tiek piemēroti politisku izvēļu vai konkrēta 
tiesneša kaprīžu dēļ, neievērojot tiesību normu iedibināto hierarhiju un to spēkā 
esamības noteikumus. Viena no acīmredzami nepieļaujamām tiesu aktīvisma 
formām ir pārlieku plaši tiesu nolēmumi, ar kuriem tiesa rīkojas ex officio tiesu 
varai neatļautā veidā un par neatbilstošām konstitūcijai atzīst tiesību normas, 
kuru konstitucionalitāte nav tikusi apstrīdēta.

Pat neņemot vērā konstitucionālo tiesu aktīvisma neleģitīmās un 
nepieļaujamās formas, var konstatēt, ka pastāv dažādas tiesu aktīvisma un 
tiesu pašierobežošanās līdzsvarošanas pakāpes. Šis līdzsvars rodams kaut 
kur pa vidu starp mērenu, apvaldītu aktīvismu un liberālu pašierobežošanos. 
Tiesu rīcībai jācenšas aizsargāt konstitucionālo sistēmu un konstitūcijas autoru 
nolūku, kas tiek pielāgots mūsdienu apstākļiem, vai, nemainot konstitūcijas 
normatīvo saturu un ievērojot tās autoru nolūku, ar stingras interpretācijas 
palīdzību jāpielāgo konstitūcijas saturs mūsdienu apstākļiem.

Ir dabīgi, ka konstitucionālās tiesas dažās jomās ir aktīvākas (piemēram, 
aizsargājot kādas konkrētas tiesības), bet tajā pašā laikā vairāk pašierobežojas 
citās jomās. Gandrīz viennozīmīgi, ka pat kritiķi, kas piesauc argumentus par 
tiesnešu valsti vai tiesu despotismu, neapgalvotu, ka tiesām jābūt aktīvām vai 
jāierobežojas ikkatrā no jomām, kurās tās pieņem lēmumus.

Ir arī grūti apriori izlemt, kurai pozīcijai piekrist, kurai dilemmas pusei 
pieslieties un vai tiesai, lai spētu taisīt taisnīgu nolēmumu, jābūt aktīvai vai 
jāierobežojas. Konstitucionālās tiesvedības rezultātā ir jāaizsargā konstitūcijas 
virsvadība un taisnīguma princips, risinot konfliktus un līdzsvarojot pretrunas 
starp vērtībām, principiem un tiesvedības pušu tiesībām. No pirmā acu 
uzmetiena šķiet, ka tiesu pašierobežošanās tiesām varētu būt drošāka un 
piemērotāka izvēle nekā aktīvisms. Tomēr reizēm konstitucionālajām tiesām 
nav iespējas nebūt aktīvām, lai glābtu konstitūciju un novērstu sabiedrības 
sabrukumu – kad vienīgā izvēle ir starp slaveno romiešu aforismu “fiat justitia, 
et pereat mundus” un tiesneša Džeksona (Jackson) apgalvojumu, ka konstitūcija 
nav pašnāvniecisks līgums.

Ir vērts atzīmēt, ka konstitucionālo tiesu pašierobežošanās var apdraudēt 
konstitucionālo demokrātiju, jo tā var samazināt kontroli pār nekonstitucionālu 
autoritārismu, attīrot ceļu izpildvaras un likumdevēja despotiskajām tieksmēm. 
Ja konstitucionālās tiesas pārlieku paļaujas uz pašierobežošanos, tas noved pie 
novājināšanās, samazinot spiedienu uz pārējiem varas atzariem, vai samazina 
regulāras konstitucionālās kontroles un varas ierobežojumu iedarbību.

No otras puses, tiesu aktīvisms, kas izdara pārāk lielu spiedienu uz citiem 
varas atzariem, var bruģēt ceļu uz tiesnešu valsti vai despotismu, pārsverot 
konstitucionālo varu tiesas pusē. Tomēr ir vairāk nekā acīmredzami, ka frāze 
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“tiesnešu valsts” atbilst visām metaforas pazīmēm. Ir skaidrs, ka šāda frāze ir 
maldinoša, jo pat vislabāk nodrošinātā tiesa, kam ir pietiekams finansējums un 
daudz darbinieku, modernā valstī nekad nevarētu pildīt valdības vai izpildvaras 
funkcijas. Vēl viena bīstama tiesu aktīvisma ietekme uz konstitucionālo kontroli 
ir leģitimitātes mazināšana un tiesu neatkarības un objektivitātes vājināšana, 
radot iespaidu, ka likumdošanas konstitucionalitātes izvērtējuma vietā tiesu 
nolēmumi ir balstīti uz politiskiem apsvērumiem.

Pirmšķietami tiesas procesu novilcināšana varētu būt tikai viens no tiesu 
pašierobežošanās darbarīkiem, tomēr praksē konstitucionālo tiesu nolēmumu 
taisīšanas laiks varētu būt viena no tiesu aktīvisma izpausmēm, jo tiesu 
nolēmumu temporālās sekas varētu ietekmēt tiesības vai arī sabiedrisko procesu 
attīstības vektorus.

Sadursmi starp tiesu aktīvismu un tiesu pašierobežošanos varētu izvērtēt 
ne tikai no varas dalīšanas principa skatpunkta, bet arī no citiem skatupunktiem. 
Viena no iespējamajām analīzes jomām varētu būt konstitucionālo tiesu funkciju 
ietekme. Konstitucionālo tiesu funkcijas ir vēl viens tiesu aktīvisma un tiesu 
pašierobežošanās sadursmju aspekts. Tāpēc šā referāta 1. pielikumā ir iekļauts 
īss konstitucionālo tiesu funkciju pārskats.

III. Negatīvā un pozitīvā likumdevēja 
kontrasts konstitucionālajā tiesvedībā

Eiropas modelis, kurā konstitucionālā tiesa veic koncentrētu, abstraktu un 
specializētu konstitucionalitātes pēckontroli ar mērķi aizsargāt konstitūcijas 
virsvadību, cilvēktiesības, starptautisko un pārnacionālo tiesību pārākumu, 
nodrošināt vairākuma gribas kontroli un novērst konstitucionālo institūciju 
pilnvaru pārsniegšanu, tiek uzskatīts par Eiropas konstitucionālā mantojuma 
daļu.17

Demokrātiskās konstitucionālās sistēmās izpildvaras un likumdevējvaras 
nodalīšanas pakāpe ir atkarīga no valsts pārvaldības struktūras. Savukārt 
tiesu varas strukturālā un funkcionālā autonomija vienmēr ir lielāka nekā 
likumdevēja un izpildvaras autonomija, jo pēdējie vienmēr ir politiskās cīņas 
un politisko partiju centienu mērķis. Tiesu varas strukturālā loma konstitūcijās 
vienmēr ir izveidota tādējādi, lai novērstu iespēju, ka tiesu vara varētu kļūt par 
politisko spēļu mērķi. Divi galvenie konstitucionālās kontroles leģitimitātes 

17 Konstitucionālās tiesas, kas 20. gs. divdesmitajos gados izveidotas pēc Kelzena shēmas, ir 
tikušas atzītas par vienu no Eiropas konstitucionālā mantojuma pamatiezīmēm. Sk.: Rousseau 
D. The Concept of European Constitutional Heritage. In: The Constitutional Heritage of Europe. 
Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1997, pp. 16-35. 

balsti ir tiesu varas neatkarība un konstitucionālo tiesu sūtība būt galvenajam 
cilvēktiesību sargam.

Klasisko varas dalīšanas principu var aplūkot arī kā politisko lēmumu 
pieņemšanas funkciju sadalījumu, kas sastāv no politikas veidošanas, politikas 
īstenošanas un politisku lēmumu kontroles.18 Likumdevējs, izpildvaras orgāni un 
tiesu institūcijas var darboties atsevišķi, bet vairākas politiskā procesa funkcijas 
var tikt nodotas arī vienam varas atzaram. Politisko funkciju sadalījums nesakrīt 
ar trīsdaļīgo sadalījumu, kurā likumdevējs, izpildvara un tiesu vara katra pilnībā 
pārvalda savu varas jomu. Politisko lēmumu pieņemšanas funkciju sadalījuma 
skatpunkts negatīvā un pozitīvā likumdevēja dilemmu padara vēl neskaidrāku.

Tā kā konstitucionālā tiesa ir institūcija, kas veic koncentrētu, abstraktu 
un specializētu parlamenta izdotu likumu konstitucionalitātes pēckontroli, tai 
nav piešķirtas pilnvaras, ko bauda trīs varas atzari. Konstitucionālā tiesa arī 
neietilpst tiesu varas struktūrā. Konstitucionālā tiesa ir galvenais konstitūcijas 
virsvadības un varas dalīšanas principa institucionālais aizstāvis. Nav šaubu, ka 
konstitucionālās tiesas loma bieži tiek apstrīdēta un ka tās pilnvaras ir ierobežotas, 
tomēr tai ir piešķirta loma noturēt citus varas atzarus konstitūcijas rāmjos vai ar 
vēlētāju gribu noteiktajās robežās. Konstitucionālā tiesa darbojas kā starpnieks 
starp vēlētājiem un likumdevēju, izpildvaru un tiesu varu, uzraugot šo trīs varas 
atzaru rīcību un nodrošinot, ka šī rīcība nepārkāpj tai konstitūcijā paredzētos 
ierobežojumus. Konstitucionālā tiesa rīkojas kā šķīrējtiesnesis, izšķirot strīdus 
par dažādu institūciju kompetences robežām. Kaut gan valstīs, kurās ir rakstīta 
konstitūcija, pastāv konstitūcijas virsvadības princips, tika uzskatīts, ka tautas 
suverenitāte brīvās vēlēšanās, kurās konkurē vairākas partijas, tiek deleģēta 
parlamentam un tam tiek piešķirtas likumdošanas pilnvaras, kas ir neierobežotas 
un kuru izmantošanas atbilstību konstitūcijai nedrīkst pārbaudīt neviena cita 
institūcija. Lai noturētu pozitīvo likumdevēju konstitūcijā noteiktajās robežās, 
bija nepieciešams negatīvais likumdevējs, un šo lomu nevarēja uzticēt parastajām 
tiesām, jo vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem bija saistoši likumdevēja 
pieņemtie likumi. Kontinentālās Eiropas tiesību lokā decentralizēta un izkaisīta 
konstitucionālā kontrole nevarētu darboties, jo šajā sistēmā iztrūkst precedenta 
doktrīna un prakse, kas nepieciešama, lai nodrošinātu sistēmas vienotību. 
Līdz ar to bija nepieciešams radīt specializētu konstitucionālo tiesu, kurai bija 
jāpiešķir pilnvaras veikt abstraktu parlamenta pieņemtu likumu pēckontroli, lai 
nodrošinātu to atbilstību konstitūcijai kā valsts augstākajam likumam.19

18 Loewenstein K. Political Power and the Governmental Process. Chicago University Press, 1966.
19 Izvērstāk sk.: Comella V. F. Constitutional Courts and Democratic Values. London, Yale 

University Press, 2006, pp. 3-29.
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Mūsdienās konstitucionālā tiesvedība tiek uztverta kā neapstrīdama Eiropas 
konstitucionālā mantojuma sastāvdaļa.20 Starp tiesību zinātniekiem joprojām 
pastāv strīds, vai konstitucionālās tiesas tika izveidotas tautas suverenitātes un 
tautas masu demokrātisko vēlmju rezultātā vai arī tās ieviesa politiskā elite.21 
Otrā teorija tiek dēvēta arī par “apdrošināšanās modeli”, jo konstitucionālā 
kontrole ir tikusi uzlūkota kā sava veida ieguldījums nākotnes drošībā, lai 
aizsargātu pie varas iepriekš bijušu partiju, kas pēcāk nonāk opozīcijā, jo 
konstitucionālajai kontrolei ir izšķiroša loma, lai nodrošinātu konstitucionālas 
pārvaldības izmaiņu demokrātiskumu.22

Īsā kopsavilkumā par likumdevēja pozitīvo un negatīvo lomu 
konstitucionālajās tiesībās būtu jāuzsver daži svarīgi secinājumi.
1. Konstitucionālās tiesas pozitīvo vai negatīvo likumdošanas lomu 

nevajadzētu uzskatīt par otršķirīgu jeb par pastarīti likumdevēju ģimenē. 
Citu varas atzaru kompetences jomās konstitucionālajai tiesai var būt daudz 
izšķirošāka loma. Tikai daļa konstitucionālās tiesas pilnvaru attiecas uz 
parlamenta pieņemtiem likumiem. Citas tās pilnvaras attiecas uz īpašiem 
jurisdikcijas jautājumiem, kuros konstitucionālā tiesa ir pēdējā instance, 
kas taisa galīgus un nepārsūdzamus nolēmumus. Turklāt tiesa savas 
pilnvaras, ieskaitot likumu konstitucionalitātes kontroles pilnvaras, nevar 
īstenot ex officio, bet gan tikai tad, ja strīdu izskatīšanai tiesā nodod kāds 
no subjektiem, kam ir tiesības to darīt.

 Konstitucionālās tiesas nolēmumiem, kas attiecas uz politisko partiju 
atbilstību konstitūcijai, vēlēšanu rezultātu likumību, vēlēšanu vai 
mandātu atcelšanu, institūciju kompetenču konfliktiem un valsts augstāko 
amatpersonu impīčmentu vai pret šādām amatpersonām izvirzītām 
apsūdzībām krimināllietās, nav nekādas saistības ar likumdošanas 
funkciju. Šajos jautājumos konstitucionālajai tiesai pieder iztiesāšanas 
monopola tiesības, ar kurām tā nedalās ar likumdevēja vai izpildvaras 
pārstāvjiem.

2. Konstitucionālās tiesas loma likumdošanas procesā netieši parādās šādās 
konstitucionālās tiesas pilnvarās.

20 Vairāk nekā 80% pasaules rakstīto konstitūciju ir ietvertas speciālas normas, kas regulē 
konstitucionālo kontroli. Sk.: Ginzburg T. The Global Spread of the Constitutional Review. 
In: Whittington K. et.al. (eds.) The Oxford Handbook on Law and Politics. Oxford University 
Press, 2008, p.81.

21 Schor M. Mapping Comparative Judicial Review. Washington University Global Studies 
Review. 2007, vol. 7, pp. 257-287. Pieejams: http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1111&context=law_globalstudies. 

22 Ginzburg T. Judicial Review in the New Democracies, Constitutional Courts in Asian cases. 
Cambridge University Press, 2003, pp. 24-25.

a) Konstitucionālo tiesu loma mijiedarbībā ar likumdevēju pieņemt 
jaunas konstitūcijas normas vai grozīt konstitūciju.

 Konstitucionālajai tiesa jānodrošina, ka jebkādas pamatlikuma 
formālās izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 
grozījumu izdarīšanai konstitūcijā.23 Dažās konstitūcijās ir paredzēta 
konstitūcijas grozījumu konstitucionālā kontrole. Tomēr lielākoties 
tiek kontrolēta konstitūcijas grozījumu izdarīšanas procedūras 
atbilstība konstitūcijai, nevis izvērtēta pašu jauno konstitūcijas 
normu būtība. Konstitūcijas grozījumu būtības konstitucionalitātes 
izvērtējums ir salīdzinoši reta parādība.24 Lai izvērtētu konstitūcijas 
grozījumu būtības atbilstību konstitūcijai, ir nepieciešama konstitūcijas 
iekšējā hierarhija, kas sākas ar “mūžības klauzulām”, turpinās ar 
konstitucionālajiem principiem, kas ietekmē citu konstitūcijas normu 
saturu, un beidzas ar normām, kas paredzētas tiešai piemērošanai.

b) Konstitucionālo tiesu loma iejaukties likumdošanas procesā un 
darboties kā likumdevēja palīgam, papildinot likumus, pievienojot 
tiem jaunas normas un noteicot likumu temporālo iedarbību.

c) Konstitucionālo tiesu loma iejaukties ar likumu neregulētās 
jomās, kas izveidojušās likumdevēja tīšas vai netīšas bezdarbības 
rezultātā. Konstitucionālās tiesas šādā gadījumā ar interpretācijas 
palīdzību reizumis darbojas kā pagaidu likumdevējs vai dod norādi 
likumdevējam, ka nepieciešams aizpildīt likuma robu.25

d) Konstitucionālo tiesu kā likumdevēja loma konstitucionālās kontroles 
jautājumos.

e) Konstitucionālo tiesu loma interpretēt konstitūcijas tekstu gadījumā, ja 
pastāv dažāda konstitūcijas normu izpratne vai ja konstitūcijas teksts 
ir neskaidrs vai pretrunīgs. Konstitucionālā tiesa izvēlas vienu no 
alternatīvajām konstitūcijas izpratnēm, izskaidrojot attiecīgās normas 
saturu un atbrīvojoties no neviennozīmības un neskaidrības, tādējādi 

23 Komisijas par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisijas) pētījums Nr. 469/2008: Ziņojums 
par konstitūciju grozījumiem. Pieņemts Venēcijas komisijas 81. plenārsēdē (2009. gada 
11.-12. decembrī). Pieejams: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2010)001-e. 

24 Gözler K. Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study. Bursa, Ekin 
Press, 2008. Pieejams: http://www.anayasa.gen.tr/jrca-intro.htm.

25 Safian M. The Constitutional Court as Positive Legislator. In: G. G. Haratyunyan (ed.) New 
Millenium Constitutionalism: Paradigms of Reality and Challenges. Yerevan, 2013, pp. 409-
428. Pieejams: http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2013/newmillenium.pdf.
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pabeidzot likumdevēja gribas izpratni, bet nepārrakstot attiecīgās 
normas.26

f) Konstitucionālo tiesu loma atzīt par spēkā esošu normas iepriekšējo 
redakciju, kas bijusi spēkā, pirms tiesa ir atzinusi normas grozījumus 
par neatbilstošiem konstitūcijai.27

g) Konstitucionālo tiesu loma lemt par konstitūcijai neatbilstošu atzītas 
tiesību normas spēku laikā un neatbilstības sekām.

h) Kad konstitucionālās tiesas, veicot abstraktu konstitucionālo 
kontroli, pieņem lēmumu par tiesību normas interpretāciju un šādai 
interpretācijai piešķir erga omnes ex nunc efektu, tad faktiski nevis 
no brīža, kad tikusi pieņemta sākotnējā norma, bet gan no tiesas 
nolēmuma brīža rodas jauns normas saturs, kas atbilst tiesas sniegtajai 
interpretācijai.

3. Jāuzsver dažas būtiskas atšķirības starp parlamentu un konstitucionālo 
tiesu lomu likumdošanas procesā.

 Ir skaidrs, ka negatīvā likumdevēja loma atšķiras no parlamenta likumdošanas 
lomas. Kad konstitucionālā tiesa pilda pozitīvā likumdevēja lomu, tad šīs 
lomas saturs ir atšķirīgs no pozitīvās likumdošanas, kas ir parlamentu 
galvenā kompetences joma. Kaut gan pozitīvā likumdošana vienmēr notiek 
pēc parlamenta iniciatīvas, tiesas pozitīvā likumdevēja funkcija pēcāk 
ietekmē parlamenta politiskās gribas robežas, kas veido likumu saturu.

 Ja sabiedrībai ir nepieciešams jauns tiesiskais regulējums, parlamenta locekļi 
drīkst brīvi piedāvāt jaunu likumu projektus. Ievērojot konstitucionālos 
ierobežojumus, viņi izvēlas un noteic jaunā regulējuma priekšmetu. Brīdī, 
kad parlamenta locekļi izdara šo izvēli, konstitucionālās tiesas nevar 
ex officio īstenot savu pozitīvā vai negatīvā likumdevēja lomu. Ir tikai 
normāli, ka parlamenta pieņemtos likumus ietekmē politika, apsvērumi, 
kas šķiet tīkami sabiedrības vairākumam, un apsvērumi par nākotnes 
vēlēšanu kampaņām. Kad konstitucionālās tiesas iejaucas šajā procesā, 
izspriežot lietas, tam vajadzētu notikt tikai ar mērķi aizsargāt konstitūcijas 
virsvadību un konstitucionālos principus, tostarp tiesiskuma principu un 

26 Kūris E. On Perception of Constitutional Law. In: G. G. Haratyunyan (ed.) New Millenium 
Constitutionalism: Paradigms of Reality and Challenges. Yerevan, 2013, pp. 81-120. Pieejams: 
http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2013/newmillenium.pdf.

27 Austrijas un Portugāles konstitūcijās ir iekļautas īpašas normas par to tiesību normu 
“atdzīvināšanu” (vai “reinkarnāciju”), kuras grozījušas normas, kas atzītas par neatbilstošām 
konstitūcijai. Hanss Kelzens 1940. gadā šādu pieeju izskaidroja ar to, ka tā palīdz izvairīties 
no situācijas, kad normas atzīšana par neatbilstošu konstitūcijai novestu pie likuma roba vai 
normatīva vakuuma. Sk.: Kelsen H. Judicial Review of the Legislation. Journal of Politics. 
Vol. 4, 1942, p. 183. Pieejams: http://www.jstor.org/stable/2125770.

pamattiesību aizsargāšanas principu. Tiesu neatkarība un objektivitāte, kā 
arī cilvēktiesību un konstitūcijas aizsardzība ir vienīgie un patiesie tiesu 
varas leģitimitātes balsti, kas nepieciešami efektīvai tiesas spriešanai.

4. Konstitucionālā tiesa ietekmē likumdevēju arī tad, ja tai netiek iesniegts 
pieteikums par konkrētas tiesību normas neatbilstību konstitūcijai. Pats 
fakts, ka pastāv abstrakta konstitucionalitātes pēckontrole, rada potenciālu 
draudu likumdevējam un liek tam ievērot konstitucionālos ierobežojumus, 
lai izvairītos no tiesību normu atcelšanas. Tādējādi iespēja vērsties 
konstitucionālajā tiesā atstāj netiešu preventīvu iespaidu uz likumdevēja 
gribas saturu.

5.  Reizēm centieni konstatēt skaidru robežu starp negatīvo un pozitīvo 
likumdevēju noved pie neīstas dilemmas. Faktiski ikkatrā gadījumā, kad 
tiek aplūkots konstitucionālās tiesas kā negatīvā vai pozitīvā likumdevēja 
duālisms, var pastāvēt daudzas un dažādas šo abu elementu kombinācijas un 
proporcijas. Visbiežāk hipotēze par konstitucionālo tiesu kā tiešu negatīvu 
likumdevēju iet roku rokā ar teoriju par konstitucionālo tiesu kā orgānu, kas 
ar nolēmumu palīdzību pilda netiešas pozitīvā likumdevēja funkcijas. Kad 
tiesa pilda negatīvā likumdevēja funkciju, atceļot konstitūcijai neatbilstošu 
tiesību normu, tas parlamentam rada pienākumu aizpildīt tiesību vakuumu. 
Parlaments var izvēlēties apstiprināt tiesas nolēmuma rezultātā radušos 
noregulējumu vai izmantot savu normatīvo varu, novēršot atceltās normas 
neatbilstību konstitūcijai. Kad tiesa rīkojas kā pozitīvs likumdevējs, 
parlaments var vai nu atbalstīt tiesas izveidoto jauno normu, vai arī to 
noraidīt, izdodot jaunu normu, kas atbilst konstitūcijai.

 Tas noved pie parlamenta tiešas pozitīvas likumdošanas funkcijas 
īstenošanas, kā rezultātā ar tiesas nolēmumu tiek īstenota netieša negatīva 
likumdošanas funkcija.

 Salīdzinot tiesu un parlamentu likumdošanas funkciju pārus, mēs varam 
secināt, ka pareizāk būtu runāt par parlamentu un konstitucionālo tiesu 
pozitīvo un negatīvo likumdošanas funkciju apgrieztu sasaisti, bet nevis 
par nepatieso negatīvā un pozitīvā likumdevēja funkciju pretnostatījuma 
dilemmu.

IV. Konstitucionālā kontrole viņpus vispārpieņemtās teorijas jeb: 
kā konstitucionālo kontroli maina un kā tā maina daudzlīmeņu 
konstitucionālismu Eiropas konstitucionālajā plurālismā

Neapstrīdot, ka vispārpieņemtajā konstitucionālajā teorijā ir daudz kā laba, 
ir jāatzīst, ka, lai tai piekristu, ir jāpiekrīt arī mūsu senču slavenajiem maldiem 
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un senajai maksimai, ka nav nekā jauna zem saules.28 Šai kontekstā eksistē tikai 
valstu konstitūcijas un valstu konstitucionālās tiesas vai tām pielīdzināmas 
institūcijas, kas veic konstitucionālo kontroli. Starptautiskās un pārnacionālās 
tiesas un tiesību sistēmas pieder pavisam citai tiesību sistēmai, kurā vārdi 
“konstitūcija” un “konstitucionāls” neko nenoteic un pat nav juridiski termini. 
Atkārtota pievēršanās konstitucionālo tiesu aktīvismam dod iespēju novērtēt 
izmaiņas, kas Eiropā radušās konstitucionālās kontroles evolūcijas rezultātā. 
Mūsdienās ir vērojamas daudzas ierastā konstitucionālās kontroles modeļa 
izmaiņas. No visiem jauninājumiem es šī referāta noslēgumā pievērsīšos tikai 
vienam.

Kā konstitucionālo kontroli ir iespaidojis mūsdienu konstitucionālais 
plurālisms, un kā pats konstitucionālās kontroles institūts ir palīdzējis un turpina 
palīdzēt veidot Eiropas daudzlīmeņu konstitucionālismu?

Viens no pēdējo desmitgažu aizraujošākajiem jauninājumiem konsti-
tucionālo tiesību jomā ir bijis process, kura rezultātā lēna un zemas intensitātes 
starptautisko un pārnacionālo tiesību prioritātes konstitucionalizācija ir 
novedusi pie jaunu konstitucionālo kārtību29 izveidošanās. Daudzlīmeņu 
konstitucionālisma kontekstā konstitucionālās kontroles procesā tiesām 
jāsavieno klasiskā konstitūcijas virsvadības aizsardzības funkcija ar 
starptautisko un pārnacionālo tiesību prioritātes garanta lomu, vienlaikus 
nodrošinot starptautiskajām un pārnacionālajām tiesībām atbilstošu vietu tiesību 
normu hierarhijā. Konstitucionālais plurālisms ir padarījis par nepieciešamu 
ieviest kārtību dažādu konstitucionālo sistēmu līdzāspastāvēšanā, tiesām risinot 
kolīzijas šo sistēmu starpā un iekšienē.

Šīm jaunajām parādībām varētu pieiet no vispārpieņemtās konstitucionālās 
teorijas skatupunkta. Tomēr vienotas valsts vienlīmeņa vai daudzlīmeņu 
konstitucionālisma pārmaiņas būtu iespējams aplūkot arī no cita skatpunkta 
un tādējādi izvairīties no valstu iezīmju automātiskas pārnešanas uz 
daudzlīmeņu konstitucionālismu. Vēl viena ļoti veiksmīga pieeja ir uztvert 
konstitucionālo plurālismu ES integrācijas jomā kā kombinētu un attīstošos 
federālismu, kas attiecas uz konstitucionālās varas piešķiršanu, sadalīšanu 
un īstenošanu.30 Pieņemot premisu, ka Eiropas tiesību telpa sastāv no valstu 
un ne-valstu konstitucionālajām sistēmām, pēdējā ceturtdaļgadsimta laikā, 

28 Sk.: Bentham J. The Handbook of Political Fallacies. New York, Harper, 1962, pp. 43-54.
29 Arnold R. National and Supranational Constitutionalism in Europe. In: G. G. Haratyunyan 

(ed.) New Millenium Constitutionalism: Paradigms of Reality and Challenges. Yerevan, 
2013, pp. 121-138. Pieejams: http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2013/
newmillenium.pdf. 

30 Lenaerts K. Constitutionalism and Many Faces of Federalism. American Journal of Comparative 
Law. Vol. 38, N.2, Spring 1990, pp. 205-263. Pieejams: http://www.jstor.org/stable/840100.

sākot no deviņdesmitajiem gadiem, Eiropa ir sasniegusi jaunu konstitucionālo 
tiesību attīstības stadiju, ko raksturo daudzu konstitucionālo sistēmu – valsts, 
starptautisko un pārnacionālo tiesību regulējuma slāņu – līdzāspastāvēšana 
un savstarpējās attiecības. No šīm tikai valstu konstitūcijas ir uzskatāmas par 
pilnīgām konstitucionālām sistēmām, kamēr starptautiskais un pārnacionālais 
tiesību regulējums būtu jāuzskata par topošām konstitucionālām sistēmām. To 
struktūra un funkcijas nekopē nacionālo konstitūciju struktūru un funkcijas, 
un tās nav sasniegušas valstu konstitūcijām raksturīgu pabeigtības līmeni. Līdz 
ar to konstitucionālo sistēmu aizsardzībai izveidojas dažādas konstitucionālās 
kontroles institūcijas, kas principā darbojas autonomi, bet ietekmējas cita no 
citas jurisprudences un loģikas ziņā. Tomēr starptautiskajām un pārnacionālajām 
tiesiskajām sistēmām nav valstiska rakstura. Katrā tiesiskajā sistēmā pastāv 
hierarhiski sakārtota tiesību avotu sistēma, ko uzrauga īpaša konstitucionālās 
kontroles institūcija – specializēta konstitucionālā tiesa vai institūcija ar 
līdzvērtīgu kompetenci. Vienlaikus, kaut gan pašas tiesību sistēmas ir veidotas 
hierarhiski, tās nepastāv izolācijā un nedarbojas pilnīgi neatkarīgi cita no citas 
līdzīgi kā Senās Grieķijas autarķiskās polisas. Eiropas tiesību telpā, kas sastāv 
no hierarhiski organizētām valstu, starptautiskām un pārnacionālām tiesību 
sistēmām, nepastāv skaidri izteikta Kelzena modeļa tiesību hierarhija. No 
tiesību normu piemērošanu kavējošiem konfliktiem var izvairīties, ja dažādu 
līmeņu likumdevēji izmanto dažādas tiesību normu veidošanas juridiskās 
metodes.31 Šajā juridisko konfliktu risināšanas ceļā tiesas ir galējie soģi, kas 
ievieš tiesiskuma principu un izdara secinājumu par piemērojamajām tiesību 
normām, kā arī atrisina atlikušās tiesību kolīzijas. Šo procesu varētu salīdzināt 
ar daudzlīmeņu valstu pārvaldi un daudzējādajām tiesiskajām sistēmām, kas 
pastāv federālās un konfederālās valstīs. Bet patiesībā pat federālajās valstīs 
federālās tiesas neaizvieto un neatrodas vienā hierarhijā ar federālo subjektu 
tiesām; šīs dažādās tiesu sistēmas darbojas katra savā kompetences jomā, ja 
vien netiek iedarbināts jurisdikcijas prioritātes mehānisms.

Daudzlīmeņu konstitucionālisma pamatā ir demokrātiski konstitucionālie 
principi un it īpaši tiesiskuma princips, kas ietilpst Eiropas konstitucionālajā 
mantojumā, un šie principi izslēdz haosu starp hierarhiskām, bet ne autrarķiskām 
tiesiskajām sistēmām. Šis sarežģītais konstitucionālo sistēmu kopums nav 
haoss, bet gan ir balstīts uz funkcionālām savstarpējām attiecībām, kur 
principā konstitucionālās sistēmas nav atkarīgas cita no citas, bet nav arī pilnīgi 
neatkarīgas.

31 Lenaerts K. Interlocking Legal Orders in the European Union and Comparative Law. 
International and Comparative Law Quarterly. Vol. 52, No. 4 (October, 2003), pp. 873-906.
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Mūsdienu Eiropas konstitucionālais plurālisms strīdiem pieiet ar virkni 
loģistikas tehniku, kas atvasinātas no nacionālām, federālām, salīdzinošām, 
starptautiskām un pārnacionālām metodēm.

Salīdzinošo tiesību metodes piegādā harmonizācijas, vienādošanas un 
tiesību pārņemšanas tehnikas. No starptautisko tiesību metodēm ir pārņemamas 
metodes, kā ieviest starptautisko tiesību instrumentus duālisma ceļā (pieņemot 
īpašu valsts tiesību normu) vai monisma ceļā (ratificējot saistošās tiesības un 
pakļaujoties ieteikumtiesību ietekmei). Pārnacionālajā tiesību sistēmā ES 
“dalībvalstis”, citējot Harolda Makmilana (Harold McMilan) vārdus, apvieno 
savas suverenitātes, lai gūtu spēku, kas nepieciešams, lai risinātu ar globalizāciju 
saistītus izaicinājumus, ar ko viena atsevišķa valsts nav spējīga veiksmīgi 
tikt galā.32 Pārnacionālajā tiesību metodē integrācijas tiesību ceļā pamatus 
veido konstitūciju pielāgošana Eiropas Savienības tiesību prioritātei, acquis 
communautaire pilnveidošana un piemērošana un ES tiesību viengabalainuma 
nodrošināšana. Institūciju savstarpējo sadarbību atvieglo arī varas deleģēšanas, 
subsidiaritātes, elastīguma un samērīguma principi. Kad Eiropas Savienības 
tiesa veic konstitucionālo kontroli, tā nodrošina, ka likumi tiek piemēroti, un 
ar savu praksi, tostarp it īpaši ar prejudiciālā nolēmuma procedūru,33 aizsargā 
ES nerakstīto konstitūciju.34

Vēl vienu oriģinālu metodi, kas pazīstama ar nosaukumu “tiesību 
kontrapunkts”, piedāvā Migels Maduro (Miguel Maduro), Nīls Volkers (Niel 
Walker) un citi.35 Šī tehnika, kas aizgūta no mūzikas komponēšanas mākslas, 

32 “Suverenitāšu apvienošana praksē nozīmē, ka dalībvalstis nodot daļu savas lēmumu pieņemšanas 
varas viņu izveidotajām kopējām institūcijām, lai lēmumi par konkrētiem jautājumiem jomās, 
kurās pastāv dalībvalstu kopējas intereses, varētu tikt demokrātiski pieņemti Eiropas līmenī.” 
Sk.: www.europa.eu.int/institutions/index_en.htm

33 Lenaerts K. The Unity of European Law and the Overload of the ECJ – The System of 
Preliminary Rulings Revisited. Pieejams: www.ecln.net/elements/berlin2005/lenaerts.pdf. The 
Preliminary Reference to the Court of Justice of the European Constitutional Courts. German 
Law Journal. Vol. 16 No. 6 P. 1317-1796, 1 December 2015. Корнезов А. Преюдициалното 
запитване до съда на Европейския съюз. София, 2.изд., 2012.

34 Tiesa šīs neapšaubītās Eiropas tiesību raksturiezīmes ir formulējusi jau tik sen kā 20. gs. 
sešdesmito gadu sākumā. Sk.: Eiropas Kopienu tiesas 1963. gada 5. februāra spriedums lietā 
C-26/62 “N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos, v. Netherlands 
Inland Revenue Administration”; Eiropas Kopienu tiesas 1964. gada 15. jūlija spriedums lietā 
C-6/64 “Flaminio Costa v. E.N.E.L.”. Detalizētāk sk.: Stein E. Lawyers, Judges and the Making 
of a Transnational Constitution. American Journal of International Law. Vol.75, January 1975, 
pp. 1-27; Pescatore P. The Doctrine of Direct Effect. European Law Review. 8, 1983, pp. 155-
157; Weiler J. The Community System: the Dual Character of Supranationalism. Yearbook of 
European Law. 1981; Easson A. Legal Approaches to European Integration in Constitutional 
Law of the European Union. Florence, EUI.

35 M. Maduro piedāvāja teoriju par nacionālo un globālo konstitūciju balstīšanos uz trīs pīlāriem. 
Sk.: Maduro M. From Constitutions to Constitutionalism: A Constitutional Approach for Global 

palīdz panākt harmoniju starp dažādām vienlaicīgi atskaņotām melodijām. 
Ir svarīgi uzsvērt, ka, lai nerastos disharmonija, šīm dažādajām melodijām 
jābūt sacerētām vienādā tonalitātē. Eiropas konstitucionālajā mantojumā 
ietilpstošie demokrātiskie konstitucionālie un tiesību principi veido vienoto 
muzikālo tonalitāti, kas nodrošina līdzsvaru un daudzlīmeņu konstitucionālisma 
harmonisku skanējumu.

Kā savā starpā ir saistītas dažādās nacionālās, starptautiskās un 
pārnacionālās tiesas, kas veic konstitucionālo kontroli vai līdzīgas funkcijas? To 
attiecības nav hierarhiskas, un tiesas nav ievietojamas līmeņos, kas izveidojušies 
ārpus to tiesību vai konstitucionālās sistēmas. Kā jau iepriekš minēts, šobrīd 
Eiropas tiesību telpa sastāv no dažādām sistēmām, kurās pastāv iekšēja 
hierarhija, bet starp kurām nepastāv savstarpējas hierarhijas. Tomēr kopumā 
šī telpa nav hierarhiska, no vienas puses, un autarķiska, no otras puses, kā 
mehānisms, kas izveidots no pilnībā neatkarīgiem tiesību līmeņiem. Hierarhija 
pastāv konstitucionālo sistēmu iekšienē, bet ne to starpā, kaut gan to starpā 
nepastāv arī pilnīga neatkarība un autarķija. Interesantu metaforu ir pielietojuši 
Andreass Foskūle (Andreas Voßkuhle) un Renāta Jēgere (Renata Jaeger). Tā 
vietā, lai aprakstītu attiecības starp nacionālām un pārnacionālām tiesām, kas 
veic konstitucionālo kontroli, kā Ēģiptes piramīdu, kas ataino Kelzena vai Harta 
(H. L. A. Hart) pozitīvo tiesību hierarhiju, tiek izmantota analoģija ar mobili.36

A. Foskūle ir nonācis pie vēl vienas oriģinālas metaforas, kas izskaidro 
dažādām Eiropas tiesiskajām sistēmām piederošu tiesu lomu. Viņš ir aprakstījis 
dažādām Eiropas tiesiskajām sistēmām piederošu tiesu darbību un savstarpējo 
saikni kā Eiropas cilvēktiesību Bermudu trijstūri. Protams, šajā Bermudu 
trijstūrī būtu jāpazūd cilvēktiesību pārkāpumiem, nevis pašām cilvēktiesībām.37 
Valstu konstitucionālo tiesu un citu institūciju ar līdzīgu kompetenci 
pamatfunkcija ir bijusi konstitūcijas virsvadības aizsardzība un starptautisko 
un pārnacionālo tiesību prioritātes nodrošināšana. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
(turpmāk arī – ECT) pamatfunkcija bija līdzīga kā konstitucionālajai kontrolei – 

Governance. Lead Paper to the Workshop Changing Patterns of Rights Politics: A Challenge 
to a Stateness? Hamnse Institute for Advanced Studies, Delmenhorst, Germany, June, 2003, 
pp. 9-12; Maduro M. P. Three Claims of Constitutional Pluralism. Pieejams: https://cosmopolis.
wzb.eu/content/programs/conkey_Maduro_Three-Claims-of-Pluralism.pdf.

36 “Mobilis ir kinētiska skulptūra, kas sastāv no līdzsvarā novietotām daļām, kas var kustēties, bet 
ir savstarpēji savienota ar stieplēm vai auklām.” Sk.: Voßkuhle A. Pyramid or Mobile? – Human 
Rights Protection by the European Constitutional Courts. pp. 36-40. Pieejams: http://www.echr.
coe.int/Documents/Dialogue_2014_ENG.pdf.

37 Voßkuhle A. Protection of Human Rights in the European Union. Multilevel Cooperation on 
Human Rights between the European Constitutional Courts, Our Common Future. Hannover/
Essen, 2-6 November 2010. Pieejams: http://www.ourcommonfuture.de/fileadmin/user_upload/
dateien/Reden/Vosskuhle.pdf.
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uzraudzīt un nodrošināt Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas (turpmāk – ECTK) ievērošanu. Šai jomā ECT izvērtē dalībvalstu 
valdību izdarītus cilvēktiesību pārkāpumus un pretrunas, neiejaucoties valstu 
suverenitātē. Tādējādi Eiropas Cilvēktiesību tiesa izpilda konstitucionālās tiesas 
funkcijas attiecībā uz Eiropas Padomes dalībvalstu rīcības atbilstību ECTK.

Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk arī – EST) sākotnēji tika izveidota 
pamatā kā saimniecisku strīdu izšķiršanas tiesa, lai aizsargātu četras brīvības 
kā Eiropas integrācijas pīlārus. Laika gaitā EST ir pārņēmusi funkcijas, 
kas ir tipiskas konstitucionālajām tiesām pārnacionālā kontekstā. EST ir 
uzņēmusies konstitucionālās tiesas lomu, kad tā saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 263. pantu izvērtē ES tiesību aktu likumību un 
to atbilstību ES dibināšanas līgumiem kā primārajiem ES tiesību aktiem. 
EST pilda konstitucionālās tiesas lomu, kad tā saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 267. (b) pantu pēc prejudiciālu jautājumu saņemšanas no 
dalībvalstu tiesām lemj par ES tiesību aktu spēkā esamību. ES dibināšanas 
līgumu konstitucionalizācija dara ko vairāk nekā tikai nodrošina starptautisko 
tiesību prioritāti valstu tiesiskajās sistēmās. Lielākā daļa konstitūciju noteic, 
ka, izpildoties zināmiem nosacījumiem, starptautisko tiesību normas kļūst par 
valstu tiesiskās sistēmas daļu un iegūst parlamenta pieņemtu likumu spēku vai 
iegūst augstāku juridisku spēku nekā likumi, kā rezultātā tikai konstitūcijai 
ir augstākais juridiskais spēks.38 Valstu konstitucionālās tiesas, ECT un EST 
ir sastāvdaļas, kas Eiropā veido daudzlīmeņu nacionālo, starptautisko un 
pārnacionālo konstitucionālo kontroli, kur konstitucionālo kontroli veicošo 
tiesu apvienība ir aptvērusi horizontālo un vertikālo konstitucionālo kontroli.39

Pārnacionālajā līmenī konstitucionalizācija ir bijis process, kura gaitā 
ES dibināšanas līgumi ir pārveidojušies pamatlikumā, kas iesniedzas valstu 
tiesiskajās sistēmās un kam ir prioritāte pār tiesību sistēmām, tostarp pār 
ES dalībvalstu konstitūcijām. Šā procesa rezultātā dibināšanas līgumi rada 
vertikālu tiesisko režīmu, kurā visām valstu institūcijām un fiziskajām personām 
ir radušās tiesības un pienākumi. Konstitucionalizācijas procesā EST ir bijusi 
neatsverama loma, kā rezultātā ir nostiprināta ES tiesību kā autonomas 
pārnacionālas tiesiskās sistēmas loma.40

38 Par tiesību aktu hierarhiju sk.: Танчев Е. Източниците на правото в Сравнителното 
конституционно право. Съвременно право. 1995, кн.1 и 3; Ташев Р. Източниците на 
правото, София, 1997; Pizzorusso A. (ed.). Law in the Making. Springer, 1988; G. Winter 
(ed.) Sources and Categories of European Union Law. Baden-Baden, Nomos, 1996; Diez-Picazo 
L. M. Sources of Law in Spain: An Outline. Florence, EUI, Working Paper, N 94/10, Florence.

39 Voßkuhle A. Multilevel Cooperation of the European Constitutional Courts. European 
Constitutional Law Review. Vol. 6, 2010, pp. 175-198.

40 Pēc A. S. Svīta (A. S. Sweet) domām, šai procesā ir izšķiramas divas stadijas – no 1962. līdz 

EST lomu varētu salīdzināt ar konstitucionālo kontroli ASV, kas nodrošina 
ASV Konstitūcijas izaugsmi, pielāgojot konstitucionālo normu saturu jaunajai 
realitātei bez nepieciešamības formāli grozīt Konstitūciju. Konstitucionalizācijas 
procesa laikā EST judikatūra ir ietekmējusi nerakstītās konstitūcijas formu. 
Runājot tiesneša Mančīni (Mancini) vārdiem, “ja kāds jautātu, kurā virziena 
kopš 1957. gada ir virzījusies Luksemburgā radītā judikatūrā, būtu jāsaka, ka 
šis virziens sakrīt ar Eiropas konstitūcijas veidošanu”.41

EST judikatūra ir apstiprinājusi ES tiesiskās sistēmas autonomiju, prioritāti 
un tiešo, nepastarpināto un visaptverošo iedarbību,42 ES institūciju netieši 
noteikto pilnvaru doktrīnu un kompetences ekskluzivitāti dibināšanas līgumos 
noteiktās jomās, kā arī cilvēktiesību aizsardzību ar ES Pamattiesību hartas 
palīdzību, piemērojot hartas 51. un 52. pantu.43 Turklāt Eiropas Savienības Tiesa 
ir arī apstiprinājusi, ka valstu institūcijām un tiesām ir jāņem vērā tā ES tiesību 
interpretācija, kas ir nostiprināta EST judikatūrā.44

1979. gadam un no 1979. gada līdz mūsdienām. Sk.: Sweet A. S. Constitutional Dialogues in 
the European Community. Florence, EUI, 1995. Citu apsvērumu dēļ N. Pīrss Ludlovs (N. Piers 
Ludlow) un Džozefs Veilers (Joseph Weiler) raksta par trim stadijām. Sk.: Ludlow P. History 
of the European Union. East-West Forum, 1995. Gunārs Šuperts (Gunnar Schuppert) izšķir 
sešas stadijas. Sk.: Schuppert G. On the Evolution of a European State: Reflections on the 
Conditions of and the Prospects for a European Constitution. In: Hess J. Johnson N. (eds.) 
Constitutional Policy and Change in Europe. Oxford, 1995, pp. 334-341. Sk. arī: Dehousse R. 
From Community to Union. In: Dehousse R. (ed.) Europe after Maastricht – An Ever Closer 
Union? Munich, Law Books in Europe, 1994.

41 Mancini G. F. The Making of a Constitution for Europe. The Common Market Law Review. Vol. 26, 
1989, p. 595. Sk. arī Džeimsa Kaporaso (James Caporaso) rakstīto: “Konstitucionalizācija ir 
pāreja no stāvokļa, kurā valstis tiek pārvaldītas, pamatojoties uz līgumiem, uz stāvokli, kurā 
tām kļūst saistoši konstitucionāli principi, kas pēc būtības ir tuvāki nacionālajām tiesībām, 
nevis starptautiskajām tiesībām.” Sk.: Caporaso J. The European Union and the Forms of State: 
Westphalian, Regulatory, or Postmodern? Journal of Common Market Studies, Vol. 34, 1996, 
p. 37.

42 Pēc tam, kad 20. gs. sešdesmitajos gados EST bija formulējusi neapstrīdamās ES tiesību iezīmes. 
Sk.: Eiropas Kopienu tiesas 1963. gada 5. februāra spriedums lietā C-26/62 “N.V. Algemene 
Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos, v. Netherlands Inland Revenue 
Administration”; Eiropas Kopienu tiesas 1964. gada 15. jūlija spriedums lietā C-6/64 “Flaminio 
Costa v. E.N.E.L.”.

43 Sk.: Stein E. Lawyers, Judges and the Making of a Transnational Constitution. American Journal 
of International Law. Vol. 75, January 1975, pp. 1-27; Pescatore P. The Doctrine of Direct Effect. 
European Law Review, 8, 1983, pp. 155-157; Weiler J. The Community System: the Dual Character 
of Supranationalism. Yearbook of European Law. Vol. 1, 1981; Easson A. Legal Approaches to 
European Integration in Constitutional Law of the European Union. Florence, EUI.

44 Sk.: Sweet A. S. Constitutional Dialogues in the European Community. Florence, EUI, 1995; 
Weiler J. The Constitution of Europe: Do the New Clothes Have an Emperor? Cambridge 
University Press, 1999.
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Laika gaitā dibināšanas līgumi ir ieguvuši augstākā juridiskā spēka 
tiesību akta vai prioritātes statusu, kas gadsimtu garumā ir bijusi neapstrīdama 
konstitūciju iezīme.45 Ar EST judikatūras palīdzību notikusī dibināšanas līgumu 
konstitucionalizācija nozīmēja, ka ES primārās tiesības būtu jāuzskata par 
Eiropas kopienu konstitucionālo hartu.46 EST 1991. gada decembra Atzinums 
par Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) Vienošanās projektu 
aprakstīja dibināšanas līgumus kā konstitūciju: “Lai gan EEZ līgums ir noslēgts 
starptautiskas vienošanās formā, tas tomēr veido Kopienas konstitucionālo 
hartu, kas balstīta uz tiesiskuma principu. Kā pastāvīgi atgādinājusi [EST], 
Kopienu līgumi izveidoja jaunu tiesisko sistēmu, kā labad valstis ir arvien vairāk 
ierobežojušas savu suverenitāti un kuras subjekti ir ne tikai dalībvalstis, bet 
arī to pilsoņi. [..] Izveidotās Kopienu tiesiskās sistēmas būtiskās iezīmes ir it 
īpaši tās prioritāte pār dalībvalstu tiesībām un veselas virknes tiesību normu 
tiešā iedarbība; šīs normas ir vienlīdz piemērojamas kā dalībvalstīm, tā arī to 
pilsoņiem.”47

Visefektīvākais EST konstitucionālās tiesas funkciju attīstīšanas veids ir 
bijusi prejudiciālā nolēmuma procedūra, kuras ietvaros dalībvalstu tiesas uzdod 
jautājumus par ES tiesību interpretāciju. Šai kontekstā EST ir apstiprinājusi 
konstruktīvu sadarbību ar dalībvalstu tiesām ES tiesību piemērošanas jomā. 
ES tiesību piemērošana un tās mijiedarbība ar nacionālajām tiesībām ir kļuvusi 
par divvirzienu sadarbību, nevis hierarhiskām attiecībām, kurās EST varētu 
ignorēt nacionālās tiesas un to vietā pieņemt lēmumus par dalībvalstu tiesībām, 
tostarp konstitūcijām.48

Kā, ņemot vērā šos priekšnoteikumus, varētu apspriest tiesu aktīvisma un 
tiesu pašierobežošanās dilemmu dažādām Eiropas konstitucionālajām sistēmām 
piederošu tiesu savstarpējās sadarbības kontekstā?

Ņemot vērā šībrīža ES politiskās savienības stāvokli, EST aktīvisms 
varētu tikt uztverts kā instruments Eiropas integrācijas paātrināšanai. Tiesa, 

45 Par to, ko gadsimtu gaitā ir nozīmējis termins “augstākā juridiskā spēka tiesību akts”, sk.: 
Cappelletti M. Judicial Review in the Contemporary World. Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1971, 
pp. 25-32; Cappelletti M. Comparative Constitutional Law. Charlottesville, Bobbs-Merrill, 
1979, pp. 5-11.

46 Eiropas Kopienu tiesas 1986. gada 23. aprīļa spriedums lietā C-294/83 “Parti écologiste “Les 
verts” v. European Parliament”.

47 Weatherill S. Law and Integration in the European Union. Oxford, 1995, pp. 184-185. Sk. arī 
Eiropas Kopienu tiesas 1991. gada 14. decembra atzinumu 1/91. Detalizētāk sk.: D. Curtin. The 
Constitutional Structure of the Union: A Europe of Bits and Pieces. The Common Market Law 
Review, Vol. 30, 1993, pp. 17-69.

48 Sk.: Itzcovich G. The European Court of Justice as a Constitutional Court. Legal 
Reasoning in Comparative Perspective. Stals Research Paper 4/2014, pp.6-9.  
Pieejams: http://www.stals.sssup.it/files/itzcovich%204%202014.pdf

pamatojoties uz ES tiesību prioritāti un piemērošanu, ir nešauboties rīkojusies 
jomās, kur nav bijusi panākama vienprātība vai nepieciešamais vairākums, lai 
atrastu juridiskus risinājumus krīzēm.

EST un nacionālo konstitucionālo tiesu sadarbības sarežģītais diskursīvais 
raksturs nepalīdz konstatēt, ka starp tām pastāv skaidra tieša vai apgriezta 
atkarība daudzlīmeņu konstitucionālās kontroles sistēmas ietvaros. Citiem 
vārdiem sakot, EST aktīvisms nenoved pie nacionālo konstitucionālo tiesu 
aktīvisma un otrādi – dažu nacionālo tiesu aktīvisms nenoved pie EST 
aktīvisma. Aktīvisms un pašierobežošanās izpaužas attiecībā uz citiem varas 
atzariem attiecīgajās konstitucionālajās sistēmās. Līdz ar to nevajadzētu būt 
skaidrai tiešai vai apgrieztai ietekmei no konstitucionālās kontroles judikatūras, 
kas nāk no viena daudzlīmeņu pārvaldes līmeņa, uz tiesu sistēmām citos 
līmeņos. Nacionālo konstitucionālo tiesu aktīvisms būtu jāmēra, jāatspoguļo 
un jāpalielina kontekstā ar to attiecībām ar attiecīgajiem varas atzariem tajā pašā 
tiesiskajā sistēmā, kurai pieder šīs tiesas. Ne pārnacionālo tiesu, ne nacionālo 
konstitucionālo tiesu aktīvismam nevajadzētu izraisīt sacīkstes par jaunu 
kompetences jomu pārņemšanu no citām institūcijām, kas Eiropā ir iesaistītas 
daudzlīmeņu konstitucionālajā kontrolē. Eiropas daudzlīmeņu konstitucionālās 
kontroles sistēmā diplomātija kā nehierarhisks un nekareivīgs instruments 
cenšas atrast kompromisus un veidot dialogus, lai izvairītos no pretrunām 
dažādo konstitucionālo sistēmu judikatūrā. 

Nešķiet pareizi uzskatīt konstitucionālo kontroli katrā atsevišķajā 
konstitucionālajā sistēmā vai visā Eiropas tiesību telpā kopumā par homogēnu 
parādību. Katra tiesa var būt aktīva vienā jomā, bet pašierobežoties – citā. 
Ja tas tā ir attiecībā uz konstitucionālā monisma situāciju, tad vēl jo vairāk 
ticams, ka tas tā notiks attiecībā uz konstitucionālo kontroli daudzlīmeņu 
konstitucionālajās sistēmās, ņemot vērā to savstarpējo nehierarhisko sasaisti.

Nobeigumā

Konstitucionālā kontrole var izpausties kā izteikts tiesu aktīvisms, kas var 
gandrīz pārsniegt konstitucionālās tiesas pilnvaru robežas, un arī kā izteikta tiesu 
pašierobežošanās, kad konstitucionālā tiesa atturas no savu funkciju pildīšanas 
un de facto atkāpjas no savām pilnvarām. Pārmērīga tiesu aktīvisma rezultātā 
pilnvaru pārsniegšana var tikt apvienota ar citiem atzariem piešķirtās varas 
uzurpāciju, kas var novest pie to konstitucionālo pilnvaru izzušanas. Pārmērīgas 
pašierobežošanās rezultātā konstitucionālās tiesas var zaudēt savas pilnvaras, 
padoties un kļūt neuzticīgas savam pienākumam būt par konstitucionālas 
pārvaldības, cilvēktiesību un tiesiskuma principa aizstāvi.
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Konstitucionālo tiesu vispārākais pienākums ir stāvēt sardzē un novērst 
visus pārējo varas atzaru mēģinājumus ierobežot tiesas pilnvaras aizsargāt 
konstitūciju. Tiesu pašaizstāvēšanos nevajadzētu jaukt ar tiesu aktīvismu.

Centīgu vai mērenu pienācīgu konstitucionalitātes kontroli, turoties 
konstitūcijas, pārnacionālo ES tiesību un ECTK nospraustajos rāmjos, 
nevajadzētu uzskatīt par konstitucionālo tiesu aktīvismu vai pašierobežošanos.

Šis varētu būt brīdis, kad man būtu jāapstājas un jādod vārds citiem 
kolēģiem, no kuru gudrības es esmu daudz ko mācījies. Viņiem vajadzētu 
turpmāk izvērst diskursu par daudzdimensiju konstitucionālajām tiesām Eiropas 
nacionālajā, salīdzinošajā un pārnacionālajā daudzlīmeņu konstitucionālās 
kontrolē.

1. pielikums 
Konstitucionālo tiesu funkcijas

Ir iespējams izdalīt vairākus konstitucionalitātes vai likumības kontroles 
institūciju funkciju veidus. Funkcijas var iedalīt vispārējās, kas ir kopējas 
visām institūcijām, kurām ir uzticētas pilnvaras kontrolēt tiesību aktu atbilstību 
konstitūcijai, un specifiskās – kas ir raksturīgas tām īpašajām institūcijām, 
kurām dažās valstīs ir uzticēta likuma galvenā aizstāvja loma. Pēc funkciju 
rakstura tās var iedalīt konstitucionālās (juridiskās) un sociālpolitiskās. 
Funkcijas var būt nacionālas, ja tās ir piešķirtas nacionālajām tiesām saskaņā 
ar nacionālo konstitūciju, vai pārnacionālas, ja tās pilda pārnacionālas tiesas. 
Visbeidzot, konstitucionālo tiesu funkcijas var iedalīt redzamās (absolūti 
nepieciešamās) un netieši noteiktās vai surogātfunkcijās, kas vērojamas, kad 
konstitucionālās kontroles institūcijas rīkojas, lai aizstātu tādu institūciju, ko 
nav izveidojis attiecīgās valsts likumdevējs, bet kas ir atrodama citu valstu 
konstitūcijās.

Mēģinājums analizēt vissvarīgākās konstitucionālo tiesu funkcijas 
novestu pie uzskaitījuma, bet nevar apgalvot, ka ir iespējams izveidot šādu 
funkciju izsmeļošu sarakstu. Tāpat nebūtu produktīvi apriori paziņot, 
kuras konstitucionālo tiesu funkcijas ir svarīgākas par citām vai piedāvāt 
konstitucionālo tiesu dažādo funkciju hierarhisku struktūru. Tomēr šo funkciju 
starpā ir iespējams nošķirt divas grupas. Pirmā grupa ietver funkcijas, kas ir 
kopīgas visām konstitucionālajām tiesām un institūcijām, kam uzticēta likumu 
konstitucionalitātes kontrole.

1. Konstitūciju autori ir atzinuši konstitucionālo tiesu kā konstitucionālās 
virsvadības aizstāvju lomu. Konstitucionālās tiesas pilda konstitūcijas 
galvenā policista lomu. Šķiet, ka visas konstitucionālo tiesu pilnvaras ir vērstas 
šajā virzienā. Tomēr tas tā ir attiecībā uz vistipiskāko konstitucionālo tiesu 

pilnvaru veidu – abstraktu erga omnes piemērojamu likumu konstitucionalitātes 
kontroli. Valstīs, kur ir izveidotas konstitucionālās tiesas, abstrakta normu 
konstitucionalitātes pēckontrole ir bijusi to monopols, kaut gan līdz brīdim, kad 
tiesa normas neatzīst par neatbilstošām konstitūcijai, to atbilstību konstitūcijai 
var atzīt un prezumēt visi pārējie likuma subjekti.

2. Konstitucionālā kontrole ir bijusi konstitūcijas autoru izveidotā 
konstitūcijas satura balss un aizstāvis. Saskaņā ar klasisko demokrātijas 
teoriju valsts konstitūcijas autori, kas pauž tautas suverēno gribu, izveido 
konstitūciju un pēc tam nekādā veidā nepiedalās likumdošanas procesā, 
izpildvaras īstenošanā vai lietu iztiesāšanā tiesās. Konstitūcijas autori nepazūd, 
bet ieņem latentu stāvokli jeb “aizmieg”. Konstitūcijas autori “atdzīvojas”, kad 
kļūst nepieciešams grozīt konstitucionālo līgumu vai kad nācija un tās politiskā 
elite ir pieņēmusi politisku lēmumu sastādīt jaunu konstitūciju.49 Kamēr 
konstitūcijas autori atrodas latentajā stāvoklī, konstitūcijas normu precīzo saturu 
atklāj konstitucionālā tiesa, kas šīs normas drīkst interpretēt, bet kurai tomēr 
ir pienākums interpretācijas gaitā pieturēties pie konstitūcijas autoru gribas 
novilktajām robežām. Pat vispārdrošākajam tiesu aktīvistam būtu jāpieņem, ka 
konstitucionālā tiesa interpretācijas ceļā var modernizēt konstitūcijas normas, 
bet tā nevar konstitūcijas saturu grozīt vai attīstīt līdz tādai pakāpei, kas 
pārsniegtu konstitūcijas autoru gribas robežas. Konstitūcijas augšanas process 
nav līdzvērtīgs konstitucionālam grozījumam, kas ietilpst konstitūcijas autoru 
kā tautas suverēnās gribas izpausmes ekskluzīvā kompetencē.

Šīs funkcijas ietvaros konstitucionālās tiesas galvenā loma būtu 
konstitūcijas satura atklāšana un aizsargāšana tādā apmērā, kādu to, īstenojot 
tautas suverēno gribu, ir izveidojuši konstitūcijas autori. Kaut gan kopš Abata 
Sjejesa laikiem ir vispārpieņemts, ka dalījums konstitūcijas autoros un varas 
atzaros, kas ir ievēlēti vai iecelti, ir raksturīgs tikai kontinentālās Eiropas tiesību 
lokam, ir jāuzsver, ka Amerikas tiesību sistēmā šo dalījumu pati tiesa uzsvēra 
kā premisu konstitucionālās kontroles institūta izveidei.50 Kā tiesnesis Čārlzs 

49 Par to, ka konstitūcijas sastādīšana ir visaugstākais politiskais lēmums par politiskās ūnijas veidu 
un formu, sk.: Schmitt C. Constitutional Theory. Duke University Press, 2008, pp. 75-94.

50 Apvienotās Karalistes tiesību sistēma ar parlamentārās suverenitātes principa ievērošanu 
būtu jāuztver kā izņēmums, jo ideja, ka varētu pastāvēt kāda institūcija ar lielākām pilnvarām 
nekā parlamentam, ko nevarētu ietekmēt parlamenta rīcības rezultātā, ir pretrunā parlamenta 
suverenitātes principam. Slavenajā nolēmumā lietā “Marbury v. Madison” konstitucionālā 
kontrole ir uzsvērta kā drošības garantija, kas novērš iespēju, ka “likumdevējs varētu grozīt 
konstitūciju, pieņemot vienkāršu tiesību aktu”. Sk.: ASV Augstākās tiesas 1803. gada 
24. februāra spriedums lietā “Marbury v.Madison”.
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Evanss Hjūzs (Charles Evans Hughes) norādīja, pārfrazējot tiesu aktīvismu, 
“[m]ums ir jāievēro Konstitūcija, bet to, kas ir Konstitūcija, noteic tiesneši”.51

3. Konstitucionālās tiesas kā cilvēktiesību galvenie aizstāvji. Nav 
šaubu, ka šī tiesu funkcija ir likumu konstitucionalitātes kontroles leģitimitātes 
stūrakmens. Tāpēc, ka tiesas rīkojās kā konstitucionālo pamattiesību un brīvību 
aizstāvji, izdevās pārvarēt radikālās demokrātijas aizstāvju iebildumus pret tiesu 
veiktu likumu konstitucionalitātes kontroli. Parlamenti vēlēšanu rezultātā gūst 
tiešu augšupejošu procesuālu demokrātisku leģitimitāti, un tiem tiek uzticēta 
tautas vai vēlētāju vairākuma demokrātiskā griba. Šim leģitimitātes avotam tiek 
pretnostādītas tiesas, kas sastāv no tiesnešiem, kuri nekad netiek tieši ievēlēti, 
un kas konstitucionālo leģitimitāti gūst no tā, ka tās aizstāv cilvēktiesības kā 
augstākā valsts institūcija, kas vienlaikus ir galējais līdzeklis, kuru izmantot, 
lai aizstāvētu konstitucionālo brīvību pret cilvēktiesību pārkāpumiem, ko rada 
parlamenta pieņemti likumi.

4. Konstitucionālās tiesas darbojas kā robežsargi, noturot 
valsts institūcijas to pilnvaru konstitucionālajās robežās. Šo funkciju 
konstitucionālās tiesas veic dažādos veidos un formās, īstenojot visas savas 
konstitucionālās pilnvaras.

5. Risinot strīdus, konstitucionālās tiesas darbojas kā juridiski arbitri 
(juridiskais pouvoir neutre pretstatā politiskajam pouvoir neutre, ko īsteno 
valsts galva) vai kā konstitucionālās un juridiskās arbitrāžas pārstāvji. 
Šajā izpratnē konstitucionālo tiesu statusu varētu salīdzināt ar Bendžamina 
Konstanta52 (Benjamin Constant) aprakstīto neitrālo varu jeb pouvoir neutre, ko 
īsteno valsts galva, kas neitrālā veidā rīkojas, lai risinātu, mazinātu, paātrinātu 
vai mediētu institūciju starpā radušos konfliktus un kompromisa rezultātā 
nonāktu pie visiem dalībniekiem un visai valstij vēlama rezultāta. Pretstatā šai 
pozīcijai, kurā valsts galva rīkojas kā politisks arbitrs, konstitucionālās tiesas 
rīkojas kā konstitucionāli arbitri, proti, risina strīdus starp varas atzariem, 
pamatojoties uz konstitūciju un saskaņā ar konstitūciju.

6. Konstitucionālās tiesas nodrošina vairākuma gribas kontroli 
un tādējādi novērš vairākuma veidotas valdības despotiskus centienus. 
Liberālās demokrātijas kontekstā viena no tiesu funkcijām ir minoritāšu 
tiesību aizstāvība, tādējādi nodrošinot, ka vairākums nesatriec opozīciju. 
Visraksturīgākā šīs funkcijas iezīme ir parlamentārā mazākuma partiju vai 
deputātu grupu pieteikumi konstitucionālajām tiesām.

51 Sk.: www.wikiquote.org/wiki/Charles_Evans_Hughes
52 Constant B. Principles of Politics Applicable to All Representative Governments. In: Constant 

B. Political Writings. Cambridge University Press, 1989, pp. 183-194.

Tiešās konstitucionālās sūdzības mehānisma ieviešana indivīdiem ir devusi 
iespēju ar konstitucionālās tiesas lēmumu uzlikt veto vairākuma tirānijai, 
kas neatbilst konstitūcijai, ja indivīdu pamattiesības pārkāpj parlamentārā 
vairākuma pieņemts likums.

7. Konstitucionālās tiesas darbojas kā drošības vārstulis, kas mazina 
sociālo spiedienu un neapmierinātību, kā arī novērš konstitucionālās un 
pārvaldības sistēmu pašiznīcināšanos vai to iznīcināšanu vardarbīgā, 
konstitūcijā neparedzētā, parlamenta nesankcionētā vai nelikumīgā 
ceļā. Viens no pirmajiem autoriem, kas aprakstīja procedūras, mehānismus 
un institūcijas, kas darbojas kā drošības vārstuļi, bija Nikolo Makjavelli ilgi 
pirms likumu konstitucionālās kontroles rašanās.53 Vēl vienu veidu, kā pārvērst 
politisku vai parlamenta nesankcionētu vardarbību juridiskā konfliktā ir 
uzsvēris Aleksis de Tokvils (Alexis De Tocqueville).54 Tā vietā, lai problemātisku 
jautājumu risinātu vardarbīgā ceļā uz ielām, tas tiek nodots tiesas rokās, lai 
tā to risinātu ar juridiskiem līdzekļiem konstitūcijā noteiktā veidā. Ar šādas 
procedūras palīdzību sociālās neapmierinātības pakāpe tiek samazināta no 
sakaitētām emocijām un vardarbības līdz objektīvām un vispārpieņemtām 
procedūrām, ko veic personas un institūcijas, kuras pieņem lēmumu saprātīgi 
un pamatojoties uz racionāliem argumentiem.

Nemēģinot uzskaitīt visas specifiskās konstitucionālo tiesu funkcijas, dažas 
no tām ir šādas.

53 “Tiem, kuri valstī darbojas kā tautas brīvības sargi, nevar tikt piešķirta noderīgāka vai nepieciešamāka 
vara kā vara apsūdzēt, tautas priekšā vai kādā padomē vai tiesā, tos pilsoņus, kas ir kaut kādā veidā 
noziegušies pret savas valsts brīvību. Šāda veida likums Valstij dod divus lielus labumus: pirmkārt, 
pilsoņi, baidoties no apsūdzībām, neiesaistās Valstij kaitīgās darbībās, vai, ja viņi to dara, tad tiek 
uzreiz un bez kādas cieņas apspiesti; un, tālāk, visām kaitīgajām domām, kas kaut kāda iemesla dēļ 
pilsētās veidojas pret kādiem konkrētiem pilsoņiem, tiek dots vārstulis, pa kuru tās var izlauzties; 
jo, ja šādām domām netiek dota iespēja izpausties, tās nonāk neparedzētās sliedēs un pārmāc Valsti. 
Tāpēc Valsts stabilitātei un pastāvīgumam nekas nav noderīgāks kā ar likumu nodrošināt, ka šīs 
satraucošās domas plūst paredzamā gultnē. [..] Attiecībā uz šo atgadījumu es atkārtoju, ko nupat 
esmu teicis, cik noderīgi un vajadzīgi republikām ir ar likumu paredzēt kanālu, pa kuru var izpausties 
daudzu nepatika pret vienu pilsoni. Jo, ja netiek regulāri nodrošināts šāds kanāls, tiks izmantoti 
neparedzēti kanāli, un to izmantošana noteikti novedīs pie daudz ļaunāka iznākuma. Jo, ja pilsoni 
nomāc parastu likumu darbība, tad, pat, ja viņam tiek nodarīta netaisnība, valsts darbs tiek traucēts 
ļoti maz vai netiek traucēts nemaz: kaitējumu viņam nodara nevis vardarbība no līdzpilsoņiem, 
nevis kāds ārējs spēks, kas ir brīvo institūciju gāšanas pamati, bet gan valsts vara atbilstoši valsts 
likumiem, kam ir noteiktas robežas un par ko ir maz ticams, ka tās tiks pārkāptas tādējādi, ka varētu 
apdraudēt visu valsti.” Sk.: Machiavelli N. Discourses Upon the First Ten (Books) of Titus Livy. Ch. 
7. Pieejams: http://www.constitution.org/mac/disclivy.pdf.

54 “Juridisko ieradumu ietekme sniedzas tālāk par manis norādītajām precīzajām robežām. Savienotajās 
Valstīs reti rodas kāds politisks jautājums, kas agrāk vai vēlāk nekļūst par juridisku jautājumu.” Sk.: 
De Tocqueville A. Democracy in America. New York, Vintage books, 1945, Vol. I, Ch. XVI, p. 290.
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1. Konstitucionālās tiesas līdzsvaro konstitucionālās un pārnacionālās 
vērtības, principus un normas, kā arī risina konfliktus starp nacionālā 
un pārnacionālā līmeņa sistēmām un institūcijām. Daudzlīmeņu 
konstitucionālisma kontekstā konstitucionālās tiesas harmonizē attiecības 
starp nacionālajām un pārnacionālajām vērtībām un atrisina konfliktus 
starp dažādām konstitucionālajām sistēmām.

2. Ir ticis uzskatīts, ka parlamenta pieņemtu likumu konstitucionalitātes 
kontrole veido strukturālu atsvaru, kas nodrošina, ka valsts vara nepārsniedz 
vai nerīkojas pretēji institūciju varas konstitucionālajiem ierobežojumiem. 
Kaut gan konstitucionālās tiesas atrodas ārpus klasiskajiem varas 
atzariem – likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas, tās ir uzskatāmas 
par nozīmīgu kontroles mehānismu, kas palīdz novērst varas patvaļīgu 
izmantošanu un despotisku pārvaldību kopumā.

3. Parlamenta pieņemtu likumu konstitucionālā kontrole pilda apelācijas 
funkciju, un dažās konstitūcijās pati iespēja izmantot konstitucionālās 
kontroles mehānismu, lai aizsargātu konstitucionālās tiesības, ir tikusi 
atzīta par pamattiesību – it īpaši, ja ir paredzēta tieša (ar konstitucionālās 
sūdzības palīdzību) vai netieša individuāla pieeja konstitucionālajām 
tiesām.55

4. Konstitucionālās tiesas īsteno pārveidošanas funkciju, kad tās 
modernizē konstitūciju un nodrošina konstitūcijas izaugsmi, vai, runājot 
T. Džefersona vārdiem, konstitūcijai ir jāpieder tiem, kuri ir dzīvi, nevis jau 
mirušajiem.56 Konstitūcijas normu interpretēšana, ņemot vērā mūsdienu 
apstākļus, var palīdzēt izvairīties no tā, ka konstitūcijas autoriem būtu 
jāizdara grozījumi konstitūcijas tekstā. Šī konstitucionālās kontroles 
funkcija var būt vitāli nepieciešama, it īpaši valstīs ar grūti grozāmām 
konstitūcijām. Tā var palīdzēt izvairīties no izmaksām, kas saistītas 
ar formālu konstitūcijas grozīšanu, kam nepieciešams veikt sarežģīto 
konstitūcijas autoru sapulces izvēlēšanās un darbības nodrošināšanas 
procedūru.

5. Valstīs, kurās nav parlamenta otrās palātas, konstitucionālās tiesas var 
pildīt tās aizvietotāja vai kompensētāja lomu – it īpaši impīčmenta procesos 

55 Sk. Venēcijas komisijas pētījumu 538/2009: Pētījums par indivīdu piekļuvi konstitucionālajām 
tiesām. Pieņemts Venēcijas komisijas 85. plenārsēdē (2010. gada 17.-18. decembrī). Pieejams: 
http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-e.

56 Šī slavenā citāta pamatnozīme tās absolūtajā formā ir skaidrota tādējādi, ka zeme pieder 
tiem, kas ir dzīvi, nevis jau mirušajiem (T. Džefersona 1789. gada 6. septembra vēstule Dž. 
Medisonam). Sk.: Peterson M. (ed.). The Portable Thomas Jefferson. New York, Viking Press, 
1975, p. 450.

un jo sevišķi valstīs, kurās konstitūcija paredz impīčmenta procesu, bet 
paredz arī vienpalātas parlamentu. 

6. Kad konstitucionālajām tiesām šajās jomās ir piešķirtas šādas pilnvaras, 
tās pieņem galīgo lēmumu par vēlēšanu norises likumību un par politisko 
partiju atbilstību konstitūcijai.

7. Ja attiecīgā valsts to ir tieši paredzējusi, tad konstitucionālās tiesas darbojas 
kā krimināltiesas attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījušas 
augsta ranga amatpersonas. Šādā gadījumā konstitucionālajām tiesām ir 
tiesības piespriest reālus kriminālsodus.

2. pielikums 
Negatīvā likumdevēja apzīmējuma rašanās un 
lietošanas vēsturiskās un doktrinālās sekas

Laikā, kad Austrijas 1920. gada konstitūcijā pirmo reizi tika paredzēta 
konstitucionālā kontrole, ko veic specializēta konstitucionālā tiesa, šādas tiesas 
pastāvēšanu apdraudēja trīs spēcīgi kritikas virzieni.

Pirmais no tiem, kas bija balstīts uz tautas suverenitātes doktrīnu, slavināja 
likumdevējvaru, jo tā ir atkarīga tikai no tautas gribas un ir šīs gribas patiesā 
izpausme un spogulis. Teorētiski raugoties, šī kritika bija apstākļiem pielāgots 
jakobīņu kredo, kas balstīts uz Ruso sabiedrības līguma idejām un ko praksē 
attīstīja britu parlaments, kura suverēnajai varai nebija rakstiskā konstitūcijā 
noteiktu robežu.

Otrs kritikas virziens bija balstīts ASV veiksmīgajā pieredzē ar 
decentralizētu un konkrētu konstitucionālo kontroli, ko gandrīz 120 gadus 
pēc nolēmuma lietā “Marbury v. Madison” veiksmīgi īstenoja vispārējās 
jurisdikcijas tiesas.

Trešā veida kritika izrietēja no idejas par tiesnešu valsti, kas bija Ruso 
sekotāju ideju atstāsts, tikai apgrieztā veidā – izdomājums, ka tiesa varētu 
būt līdzvērtīga likumdošanas orgāniem vai orgānam, tomēr sastāvētu no 
neievēlētiem konservatīviem tiesnešiem bez politiskas un ideoloģiskas 
atbildības. Tika uzskatīts, ka specializēta konstitucionālā tiesa, kas nodrošina 
konstitūcijas un vēlāk cilvēktiesību pārākumu pār likumdevēju un izpildvaru, ir 
neleģitīms, konservatīvs, reakcionārs despotisms pretstatā brīvās daudzpartiju 
vēlēšanās ievēlētiem pārstāvjiem.

Pārlūkojot plašo literatūras klāstu, var apmaldīties īpašības vārdu jūklī, kas 
tiek izmantoti, kad tiesu vara tiek bikli nodēvēta par likumdevēju. 

Varas dalīšanas doktrīnas kontekstā ideja par to, ka tiesu varai varētu 
būt piešķirtas vai tā varētu izmantot likumdošanas pilnvaras vai pat iejaukties 
likumdošanas procesā, visbiežāk tiek klusi iečukstēta doktrīnā, savukārt praksē 
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tas tiek darīts ar pārmērīgu rūpību vai šauboties, lai tiesas netiktu apsūdzētas 
demokrātiskā konstitucionālisma pārkāpumā. Tiesu loma likumdošanas 
procesā vai to likumdošanas funkcija tradicionālajā konstitucionālajā teorijā 
tika uzskatīta par ķecerību, kas apdraud varas dalīšanu un rada briesmas tiesu 
neatkarībai. Parlamenta pieņemtu likumu konstitucionālā kontrole neatkarīgi 
no tā, vai ar to nodarbojas īpaša konstitucionālā tiesa vai institūcija ar līdzīgu 
kompetenci, patiešām ir bijis īpašs gadījums, jo ir nepieciešams izvērtēt likumu 
atbilstību konstitūcijai, un, ja tiek konstatēta pretruna, tad atzīt attiecīgos likumus 
par spēkā neesošiem kopš to pieņemšanas brīža vai arī ex nunc. Tomēr pat 
šādā situācijā iespējamās vārdu “tiesu” un “likumdošanas” līdzāspastāvēšanas 
iespējamās formas un kombinācijas aprakstīt tādējādi, lai izvairītos no loģiskas 
pretrunas, ir bijis vienkāršāk teorijā, nevis praksē. Teorija, ka konstitucionālisms 
saskaņā ar tiesiskuma principu aizsargā pamattiesības un ierobežo valdību, bija 
iecerēta, lai aizsargātu konstitūcijas virsvadību, nevis lai piešķirtu valdībai vēl 
vienu ārpusparlamenta likumdošanas kanālu.

Tas, ka konstitucionālās tiesas ir izvietotas ārpus tradicionālā tiesu varas, 
likumdevējvaras un izpildvaras trijstūra, nebija automātisks risinājums, kas 
viegli izskaidrojams esošās sistēmas ietvaros. Tāpat pati par sevi nav produktīva 
ideja par trīs varas atzaru starpā pastāvošo strīdu un mijiedarbības risināšanu 
konstitucionāli tiesiskā ceļā pretstatā šādu jautājumu risināšanai, prezidentam 
pieņemot politiskus lēmumus. Vēl viens risinājums, ko H. Kelzens radīja, lai 
veicinātu un aizstāvētu savu konstitucionālās kontroles izgudrojumu, bija, ka 
konstitucionālo kontroli veiktu konstitucionālās tiesas jeb hibrīdorgāns, kas 
ir tuvāks likumdevējam, bet juridiskā formā līdzinās tiesām, un kas pilda 
likumdošanai līdzīgo konstitucionālās kontroles funkciju. Šāds risinājums varētu 
radīt iespaidu, ka tas apdraud demokrātiju, jo, pat neņemot vērā šo verdošo 
likumdevējas tiesas vai tiesu likumdošanas maisījumu un faktu, ka mūsdienu 
konstitucionālās tiesas pilda konstitucionālās virsvadības, cilvēktiesību 
ievērošanas, kā arī starptautisko un – dažos gadījumos – ES tiesību prioritātes 
aizstāvju funkciju, tās darbojas kā institūcijas, kas īsteno valsts varu, kamēr 
arī tās pašas ierobežo valsts vara.

Bet kā varētu novērst un mīkstināt tik radikālus izaicinājumus klasiskajai 
varas dalīšanas doktrīnai un konstitucionālās demokrātijas pamatprincipiem – 
tautas suverenitātei un tiesiskuma principam –, lai izvairītos no bīstamās 
pārejas uz atkal citu absolūtisma metamorfozi – slaveno tiesnešu valsti vai 
tiesu likumdošanas varu? Kaut gan, ņemot vērā tiesu varas vietu kontinentālās 
Eiropas tiesību lokā, šāds risks nekad nav bijis reāls. H. Kelzens mīkstināja 
konstitucionālo tiesu ietekmes uz konstitucionālo teoriju radikālumu, ieviešot 
terminu “negatīvais likumdevējs”.

Šo varētu uzskatīt par sākuma punktu garam ceļojumam, lai noskaidrotu 
konstitucionālās tiesas veiktās konstitucionālās kontroles autentisko identitāti. 
Kopš tā laika politisko debašu procesā šis sākotnējais apzīmējums ir kļuvis 
niansētāks. Īss un neizsmeļošs pozīciju saraksts, kas atrodas starp uzskatu, ka 
konstitucionālā tiesa ir pilnvērtīgs pozitīvs likumdevējs, un uzskatu, ka tās loma 
likumdošanas procesā ir ierobežota, varētu būt šāds: negribīgais likumdevējs; 
surogātlikumdevējs; netiešais likumdevējs; kvazi likumdevējs; puslikumdevējs 
vai līdzlikumdevējs;57 maskējies likumdevējs; likumdošana, dodot norādes 
parlamentam; nākotnes likumdošanas procesa parlamentā atvieglošana; 
paātrinātais likumdevējs (šo nevajadzētu jaukt ar likumdevēju ārkārtas situācijās); 
pagaidu noregulējuma pieņemšana, līdz parlaments pieņem nepieciešamo likumu 
vai normas, utt. Varētu šķist, ka termins “negatīvais likumdevējs” apzīmē 
iespējamās konstitucionālo tiesu iejaukšanās likumdevēja darbā spektra otru 
galu un šķietami atrisina visus ar konstitucionālās kontroles institūciju kvazi 
likumdevēja pilnvarām saistītos jautājumus. Tomēr vai pozitīvā un negatīvā 
likumdevēja lomas ir antonīmi vai patiesi diametrāli pretēji jēdzieni, kur tiesas un 
parlamenti ieņem pretējas pozīcijas attiecībā uz tāda tiesiskā regulējuma izveidi, 
kas atbilst konstitūcijai? Tā noteikti nav, un ne tikai daudzo jau pieminēto situāciju, 
kas atrodas starp šīm pozīcijām, dēļ.

H. Kelzens 1928. gadā pirmoreiz pretnostatīja parlamenta un tiesu 
darbību likumdošanas sfērā. Parlaments kā pozitīvais likumdevējs ir radošs, 
un jautājumus, kad, ko un cik lielā mērā regulēt, izlemj pēc savas iniciatīvas. 
Savukārt konstitucionālā tiesa nevar rīkoties ex officio, bet tai ir jāsaņem 
pieprasījums, lai vērtētu likumu normu satura atbilstību konstitūcijai. Tātad, ja 
parlamenta locekļiem ir autonomas tiesības pieņemt vispārpiemērojamas tiesību 
normas, pamatojoties uz politiskiem un idejiskiem apsvērumiem, tad tiesību 
normas var tikt atzītas par spēkā neesošām tikai tad, ja tās neatbilst konstitūcijai, 
un attiecīgajiem nolēmumiem jātiek taisītiem, neatkarīgām tiesām piemērojot 
konstitūciju. Tomēr turpinājumā Kelzens norādīja, ka šie divi statusi nav pretstatā 
viens otram un faktiski papildina viens otru, izveidojot procesu, kura rezultātā 
tiek pieņemtas konstitūcijai atbilstošas tiesību normas. “Likuma atzīšana par 
spēkā neesošu ir tas pats, kas vispārējas (likumdošanas) normas piemērošana, 
jo likuma atzīšanai par spēkā neesošu ir tāds pats raksturs kā tā pieņemšanai, 

57 Safta M. Developments in Constitutional Review. Constitutional Court Between the Status of 
Negative and status of Positive Co-legislator.   
Pieejams: http://www.businesslawconference.ro/revista/articole/an1nr1/1%20Marieta%20
Safta%20Eng.pdf.
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tikai ar mīnusa zīmi. [..] Līdz ar to tribunāls, kam ir tiesības atzīt likumu par 
spēkā neesošu, ir orgāns ar likumdevēja varu.”58 

Kopš H. Kelzena laika pozitīvā un negatīvā likumdevēja statuss tiesību un 
politiskajā teorijā ir ticis aprakstīts dažādos veidos.

Mēģinājums šī referāta ietvaros veikt visaptverošu visu doktrīnu analīzi 
nebūtu nopietns. Sekojošo trīs piemēru apskatu nevarētu uzskatīt par padziļinātu 
un visaptverošu analīzi, ko šis jautājums patiešām ir pelnījis.

Luijs Favoro (Louis Favoreu) šim jautājumam piegājis ļoti oriģinālā un 
racionālā ceļā, izejot no konstitucionālo tiesu konteksta.

Aleks Stouns Svīts (Alec Stone Sweet) ir analizējis konstitucionālo tiesu 
likumdevēja lomu, ņemot vērā sekas, ko lēmums atzīt tiesību normu par spēkā 
neesošu rada parlamentam.

Alans R. Brūers-Kariass (Alan R. Brewer-Carías) veica konstitucionālo 
tiesu kā pozitīvā likumdevēja salīdzinošo pētījumu, kas tika izmantots 2010. gada 
Salīdzinošo tiesību pasaules kongresā (World Congress on Comparative Law).

Luija Favoro pienesums
Favoro piedāvāja alternatīvu “tiesnešu valsts” un negatīvā vai pozitīvā 

likumdevēja dilemmas analīzei. Viņš veiksmīgi apgāja jautājumu, vai attiecībā 
uz konstitucionālās tiesas pilnvarām negatīvā un pozitīvā likumdevēja lomas 
ir savstarpēji izslēdzošas vai arī tās var pastāvēt vienlaikus, un piedāvāja 
detalizētāku un niansētāku konstitucionālās kontroles un parlamentārās 
likumdošanas lomu un funkciju analīzi. Citiem vārdiem sakot, viņš centās 
apstiprināt tradicionālo konstitucionālo varas dalīšanas teoriju ļoti oriģinālā 
un radošā veidā, kas atšķiras no tradicionālās argumentācijas, ko izmanto 
vairākums autoru.

Liberālajā politikas juridifikācijas vai, citējot viena no Favoro darbu 
virsrakstiem, “likuma gūstā saņemtas politikas” kontekstā viņš izveidoja tiltu 
starp klasisko un moderno tiesiskuma principu mūsdienu konstitucionālajā 
demokrātijā.

A. S. Svīta analīze sniedz lielisku kopsavilkumu Favoro idejai, ka 
konstitucionālās tiesas īsteno četras regulējošas pamatfunkcijas.59 “Pirmkārt, 

58 Kelsen H. La garantie jurisdictionnelle de la constitution (La Justice Constitutionnelle). Paris, 
Laval, 1928, pp. 197-257. Sk. arī: Sweet A. S. Why Europe Rejected American Judicial Review 
and Why it May not Matter, Yale Law Faculty Scholarship Series, Paper 1297. Pieejams: http://
digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2295&context=fss_papers.

59 Sweet A. S. The Politics of Constitutional Review in France and in Europe. International Journal 
of Constitutional Law. Vol. 5, Issue 1, 2007, pp. 85-87. Pieejams: https://www.deepdyve.
com/lp/oxford-university-press/the-politics-of-constitutional-review-in-france-and-europe-
0gLFMMsfMn. 

konstitucionālās tiesas funkcionē kā “atsvars” “pārlieku spēcīgam” 
parlamentāram vairākumam (piemēram, Francijā un Spānijā) vai kā “rezerves” 
likumdevējs, ja parlamentā “nepastāv” vairākums (kā tas ir Itālijā). Otrkārt, 
bieži vien konstitucionālā kontrole “nomierina” politiku; “strīdi”, kuri iepriekš 
būtu izcīnīti bezkompromisu politiskā cīņā, tiek “nomierināti” un atrisināti 
saprātīgāk – ņemot vērā konstitucionālo regulējumu. Treškārt, L. Favoro 
noliedza, ka konstitucionālās tiesas jebkad “bloķētu”, “uzliktu veto” vai 
“kavētu” lēmumu pieņemšanu parlamentā. Konstitucionālās tiesas “vada”, 
“virza”, “autorizē” un “labo” likumdevēju, “ievirzot reformas pareizajā tiesību 
gultnē, kas ir konstitucionālā gultne”. Tādējādi konstitucionālo tiesu tiesneši 
nebūt neliek šķēršļus tautas gribai, tie tai piešķir leģitimitāti! Visbeidzot, ja 
nepastāvētu konstitucionālā kontrole, tad netiktu aizsargātas cilvēktiesības.”60

L. Favoro attīstīja idejas par konstitucionālās kontroles tiešo un netiešo 
ietekmi uz parlamenta likumdošanas varu. Viņš nošķīra “lejteces” ietekmi, kad 
tiek atzīts, ka tiesību normas neatbilst konstitūcijai, un “augšteces” ietekmi, kas 
noved pie likumdevēja pašierobežošanās un atvēsina likumdevēja ambīcijas.61

A. S. Svīts
Kad konstitucionālā tiesa ir atzinusi parlamenta pieņemtu likumu 

par neatbilstošu konstitūcijai, tad nevar būt šaubu, ka tiesa ir rīkojusies kā 
negatīvais likumdevējs.62 Tās ir konstitucionālās tiesas nolēmuma tiešās 
sekas likumdošanas jomā. Vienlaikus konstitucionālajām tiesām ir arī netieša 
ietekme uz parlamenta likumdošanu, kas izpaužas nevis kā politiska spiediena 
izdarīšana, kas ir izpildvaras un likumdevēja attiecību spēles elements, bet gan 
tiek īstenota ar likumdevēja reakcijas palīdzību.

Par konstitūcijai neatbilstošu atzīta likuma atzīšana par spēkā neesošu 
izraisa reakciju – koriģējošus likuma grozījumus. Parlaments uzsāk procedūru, 
lai atcelto normu vietā pieņemtu tiesību normas, kas atbilst konstitūcijai. Kaut 
gan šajā gadījumā pozitīvais likumdevējs ir parlaments, nevis tiesa, jaunās 
parlamenta pieņemtās normas ietekmē tiesas nolēmums. Līdz ar to nav šaubu, 
ka, tā kā jaunā regulējuma saturu ir ietekmējis tiesas nolēmums, tad tiesa netieši 
piedalās pozitīvās likumdošanas procesā. Konstitucionālās tiesas sprieduma, 
ar kuru likums tiek atzīts par neatbilstošu konstitūcijai, motīvu daļā parasti 
tiek tieši vai netieši norādīts uz veidu, kā likumdevējs būtu varējis izpildīt 

60 Ibid, 86.
61 Favoreu L. The Constitutional Council and Parliament in France. In: Landfreid C. (ed.). 

Constitutional Review and Legislation. Baden-Baden, Nomos, 1988, pp. 104-107.
62 Sweet A. S. The Politics of Constitutional Review in France and in Europe. International Journal 

of Constitutional Law. Vol. 5, Issue 1, 2007, p. 87.
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konstitūcijas prasības tā vietā, lai pieņemtu par konstitūcijai neatbilstošu atzīto 
normatīvo regulējumu. A. S. Svīts apraksta četrus iespējamos likumdevēja 
reakcijas scenārijus. Visbiežāk sastopamais scenārijs ir tāds, ka parlaments 
pieņem likumu, kas atbilst konstitūcijai, ievērojot tiesas nolēmumā ietverto 
motivāciju. Retos gadījumos likumdevējs var izvēlēties vispār atteikties no 
jaunās iniciatīvas, tas ir, atgriezties pie tās likuma redakcijas, kas bija spēkā, 
pirms tika pieņemti par konstitūcijai neatbilstošiem atzītie likuma grozījumi. 
Vēl viena iespēja, kas varētu ienākt prātā stūrgalvīgam parlamenta vairākumam, 
varētu būt mēģinājums pārformulēt tiesību normas, ko tiesa atzinusi par spēkā 
neesošām, un aizvietot tās ar nedaudz atšķirīgu tekstu, kas atkārto iepriekšējo 
mēģinājumu, kas ir ticis atzīts par neatbilstošu konstitūcijai. Ja kāds vēršas tiesā, 
tad šis mēģinājums atkal tiek atzīts par neatbilstošu konstitūcijai.

Pēdējais salmiņš, pie kā daudzkārt ir ķēries valdošais vairākums, 
ir konstitūcijas grozīšana kā trumpja kārts, kas palīdz pārvarēt negatīvā 
likumdevēja funkciju, kas izpaudusies tiesas spriedumā, ar kuru par spēkā 
neesošām atzītas likumdevēja pieņemtas tiesību normas.

Brūera-Kariasa salīdzinošais pētījums
Profesors Alans R. Brūers-Kariass 2010. gada 27. jūlijā XVIII 

Starptautiskajā salīdzinošo tiesību kongresā Džordža Vašingtona Universitātes 
Juridiskajā fakultātē (George Washington University Law school) nolasīju 
vispārējo pārskatu par apjomīgu salīdzinošu pētījumu “Konstitucionālās tiesas 
kā pozitīvie likumdevēji salīdzinošajās tiesībās”.63 Tas ir līdz šim visplašākais 
un detalizētākais salīdzinošo tiesību pētījums, kura virsraksts drosmīgi tiešā 
veidā pievēršas jautājumam par tiesu lomu likumdošanas jomā un tiesām kā 
pozitīvajiem likumdevējiem. Pašā pētījuma sākumā tā autors nosprauž robežas, 
kurās konstitucionālo kontroli var uzskatīt par pozitīvu likumdošanu, kas 
nesasniedz bezatbildīga tiesu totalitārisma līmeni. “Konstitucionālā tiesa var 
palīdzēt likumdevējam pildīt tā funkcijas, bet tā nevar stāties likumdevēja vietā 
un pieņemt likumus. Tāpat konstitucionālajām tiesām nav politisku pilnvaru, 
kas tām ļautu radīt tiesību normas, kas nav izsecināmas no pašas konstitūcijas”. 
Analizējot konstitucionālo tiesu un institūciju ar salīdzināmu kompetenci 
likumdošanas aktu konstitucionālās kontroles jomā, Brūers-Kariass identificēja 
četras jomas, kurās konstitucionālās tiesas atgādina pozitīvos likumdevējus:

63 Brewer-Carías A. R. Constitutional Courts as Positive Legislators in Comparative Law. XVIII 
International Congress in Comparative Law at George Washington University Law School on 
July 27, 2010. Vēlāk vispārējais pārskats un nacionālie ziņojumi tika izdoti atsevišķā vairāk nekā 
tūkstoš lappuses biezā izdevumā. Sk.: Brewer-Carías A. R. Constitutional Courts as Positive 
Legislators. A Comparative Law Study. Cambridge University Press, 2013.

1. konstitucionālo tiesu iejaukšanās konstitūcijas autoru kompetences laukā, 
pieņemot konstitucionālas normas un grozot konstitūciju;

2. konstitucionālo tiesu loma iejaukties likumdošanas procesā parlamentā un 
rīkoties kā likumdevēja palīgam, papildinot likumus, pievienojot likumiem 
jaunas tiesību normas un nosakot likumdošanas aktu temporālo iedarbību;

3. konstitucionālo tiesu loma iejaukties likumdošanas vakuumā, kas 
radies likumdevēja bezdarbības rezultātā, reizēm rīkojoties kā pagaidu 
likumdevējam;

4. konstitucionālo tiesu kā likumdevēja loma konstitucionālās kontroles 
jautājumos.
Eiropas modelis, ieskaitot negatīvā vai pozitīvā likumdevēja dilemmu, pēc 

Berlīnes mūra krišanas 1989. gadā tika pārcelts uz jauno demokrātiju – kas tagad 
ir kļuvušas par ES dalībvalstīm – konstitūcijām.64 No savas puses šīs valstis 
ir devušas zināmu pienesumu konstitucionālās kontroles teorijai un praksei, 
kuras daļa ir saistīta ar jautājumu par konstitucionālajām tiesām kā negatīvo 
vai pozitīvo likumdevēju.

Problēma, kas ir piesaistījusi tiesību zinātnieku uzmanību, ir saistīta ar 
konstitucionālās tiesas interpretatīvo nolēmumu dabu. Tiesām dotā iespēja 
pieņemt saistošus interpretatīvus nolēmumus ir ļāvusi veikt uz nākotni orientētu 
konstitūcijas interpretāciju, kas notiek procesā, kurā nav ieinteresēto pušu, un 
ir veiksmīgi palīdzējusi novērst konstitūcijai neatbilstošu likumu pieņemšanu, 
ex ante atrisinot konstitucionālas neskaidrības.65

Kaut gan interpretatīvajiem nolēmumiem ir dažas kopīgas juridiskas 
iezīmes ar konstitucionalitātes iepriekšējo kontroli, un Eiropas Savienības tiesas 
konsultatīvajiem viedokļiem un prejudiciālajiem nolēmumiem, interpretatīvie 
nolēmumi tomēr ir unikāli. Pēc valdības vai privātpersonas lūguma konsultatīvo 
viedokli var pieņemt attiecīgi ANO Starptautiskā tiesa vai dažu ASV štatu 
tiesas. Šādi viedokļi sniedz priekšstatu par to, kādu lēmumu tiesa pieņemtu, 
ja par šo pašu jautājumu tiktu ierosināta lieta par strīdu pušu starpā. Pretstatā 
dažu Austrumeiropas un Centrāleiropas konstitucionālo tiesu interpretatīvajiem 
nolēmumiem, konsultatīvajiem viedokļiem nav saistoša spēka. Interpretatīvie 
nolēmumi tiek pieņemti tāpat kā prejudiciālie nolēmumi – kad pastāv atšķirīgi 
viedokļi par normas saturu un tās saturs nav skaidrs. Abiem šiem nolēmumu 

64 Sk.: Карагьозова-Финкова М. Конституционните юрисдикции в новите демокрации от 
Европейския съюз. София, 2009; Schwartz H. The Struggle for Constitutional Justice in Post-
Communist Europe. University of Chicago Press, 2000; Sadurski W. Twenty Years After the 
Transition: Constitutional Review in Central and Eastern Europe. The University of Sidney Law 
Review, July 2009.

65 Sk.: Dimitrov H. The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretative Jurisdiction. 
Columbia Journal of Transnational Law, 1999, vol. 37(2), pp. 459-505.
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veidiem ir saistošs spēks – prejudiciālie nolēmumi par ES tiesībām ir saistoši 
dalībvalstu tiesām, bet Austrumeiropas un Centrāleiropas konstitucionālo tiesu 
interpretatīvie nolēmumi ir saistoši attiecīgās valsts parlamentam, prezidentam 
un valdībai, kuru izdotajiem tiesību aktiem un rīcībai ir jāatbilst konstitucionālās 
tiesas nolēmuma prasībām.

Konstitucionālās pārvaldības kontekstā interpretatīvie nolēmumi apstiprina 
konstitucionālās tiesas pozīciju kā konstitūcijas satura atklājējai un starpniecei 
starp “iemigušo” konstitūcijas autoru varu (kas pieder tautai vai īpašām tautas 
priekšstāvju institūcijām, kas aktivizējas gadījumā, ja kļūst nepieciešams 
grozīt konstitūciju) un aktīvajām ievēlētās vai ieceltās varas institūcijām, proti, 
likumdevēju, izpildvaru un tiesu varu.

Vairākos gadījumos [Bulgārijas Konstitucionālā] tiesa ar interpretatīvo 
nolēmumu palīdzību ir ex ante definējusi noteiktus principus un parlamenta 
likumdošanas brīvības robežas, kas jāievēro, lai nepārkāptu konstitūcijas 
prasības cilvēktiesību, izteiksmes brīvības un elektronisko mediju jomā. 
Viens no pretrunīgākajiem jautājumiem ir saistīts ar sekām, kas rodas pēc 
tam, kad par neatbilstošiem konstitūcijai tiek atzīti tiesību normas grozījumi.66 
Tiesa interpretācijas ceļā ir nonākusi pie secinājuma, ka šādā gadījumā pēc 
tās nolēmuma stāšanās spēkā tiek atdzīvināta (augšāmcelta, atjaunota) tiesību 
normas redakcija, kas bija spēkā pirms grozījumu izdarīšanas. Pret šādu 
interpretāciju tika vērsti daudzi iebildumi, no kuriem svarīgākais ir tas, ka 
neviena konstitūcijas norma šādas sekas tiešā veidā neparedz un ka automātiskā 
atdzīvināšana faktiski ir īpašs konstitucionālās tiesas nolēmuma atpakaļejoša 
spēka gadījums. Turklāt iepriekšējās redakcijas spēka atjaunošana būtu 
jāuzskata par Konstitucionālās tiesas likuma 22. panta 4. punkta neievērošanu, 
jo šī norma paredz, ka jautājumi, kas izriet no tā, ka tiesību norma tiek atzīta par 
neatbilstošu konstitūcijai, jārisina tai institūcijai, kura šo normu ir pieņēmusi. 
Vēl viens arguments, kas tiek vērsts pret to tiesību normu redakciju automātisku 
atdzīvināšanu, kuru grozījumi ir tikuši atzīti par neatbilstošiem konstitūcijai, 
ir tāds, ka vecās normas ir pretrunā to jauno normu loģikai, kuras ir atzītas 
par atbilstošām konstitūcijai. Rezultātā tiek paralizēta visa likuma darbība 
kopumā. Bieži vien konstitucionālās tiesas spriedumi kļūst saistoši ex nunc. 
Tika uzskatīts, ka atpakaļejošs spēks (ex tunc efekts) apdraud tiesiskuma 
principu, kas pēc totalitārās sistēmas sabrukuma tika uzskatīts par jaunās 

66 Austrijas un Portugāles konstitūcijās ir iekļautas īpašas normas par to tiesību normu 
“atdzīvināšanu” (vai “reinkarnāciju”), kuras grozījušas normas, kas atzītas par neatbilstošām 
konstitūcijai. H. Kelzens 1940. gadā šādu pieeju izskaidroja ar to, ka tā palīdz izvairīties no 
situācijas, kad normas atzīšana par neatbilstošu konstitūcijai novestu pie likuma roba vai 
normatīva vakuuma. Sk.: Kelsen H. Judicial Review of the Legislation. Journal of Politics. 
Vol. 4, 1942, p. 183. Pieejams: http://www.jstor.org/stable/2125770.

demokrātijas stūrakmeni. Vispārējos vilcienos liberālais konstitucionālisms 
ir nosodījis atpakaļejošo spēku kā instrumentu, kas ir pretrunā sabiedrības 
līgumam, taisnīgumam, tiesību noteiktībai un tiesību sistēmas leģitimitātei.67 
Konstitucionālās tiesas nolēmumu, ar kuriem tiek atzīta kāda parlamenta 
pieņemta likuma vai tā daļu neatbilstība konstitūcijai, ex nunc piemērošana 
principā atbilst tiesību sistēmas noteiktības un tiesiskuma principiem, jo tā 
izveido prezumpciju, ka līdz brīdim, kad kāds likums tiek atzīts par neatbilstošu 
konstitūcijai, tas konstitūcijai atbilst un tas ir jāpiemēro. Tomēr ir gadījumi, kad 
likums, kas ir ticis atzīts par neatbilstošu konstitūcijai, ir būtiski ietekmējis 
cilvēktiesības un citas konstitūcijā nostiprinātas demokrātiskas vērtības. Šādā 
situācijā konstitucionalitātes prezumpcija un neiespējamība atzīt likumu par 
neatbilstošu konstitūcijai ab initio ar ex tunc konstitucionālās tiesas nolēmuma 
palīdzību apdraud tiesiskuma principu. Vēl ļaunāka situācija var izveidoties, 
ja likumam, kas ir ticis atzīts par neatbilstošu konstitūcijai, pašam ir piemitis 
atpakaļejošs spēks.

Par konstitucionālās tiesas interpretatīvo nolēmumu spēku laikā norisinājās 
akadēmiska diskusija. Saskaņā ar klasisko tiesību interpretācijas teoriju, tiesību 
aktam, ar kura palīdzību tiek veikta interpretācija, nav nekāda juridiska spēka, 
ja tas tiek nošķirts no akta, kas tam jāinterpretē. Šķiet, ka, ņemot vērā šo 
sazobi, konstitucionālās tiesas interpretatīvajiem nolējumiem būtu jābūt ex tunc 
iedarbībai.68 Pēc veselīgām debatēm akadēmiskajā vidē konstitucionālā tiesa ir 
pieņēmusi, ka visiem tās nolēmumiem, tostarp arī nolēmumiem par konstitūcijas 
interpretāciju, ir laikā uz priekšu vērsts spēks.

67 Viena no daiļrunīgākajām atziņām par tiesību atpakaļvērstu spēku pieder B. Konstantam: 
“Atpakaļvērsts spēks ir visļaunākais grēks, ko var izdarīt likums. Tas ir līdzvērtīgi sabiedrības 
līguma saplēšanai gabalos un to nosacījumu iznīcināšanai, kas ir pamatā sabiedrības tiesībām 
prasīt indivīda paklausību, jo šāda rīcība indivīdam atņem to, kas viņam bija apsolīts un kas 
kompensēja viņa nestos upurus, kas bija saistīti ar šādu paklausību. Atpakaļvērsts spēks atņem 
likumam tā patieso raksturu. Likums ar atpakaļvērstu spēku vispār nav likums.” Sk.: Constant 
B. Moniteur. 1828, p. 755. Saskaņā ar dabisko tiesību teoriju atpakaļvērsts spēks tika uzskatīts 
par pamatotu iemeslu sacelties un slepkavot tirānus: “Likumi ar atpakaļejošu spēku, kas ir ex 
post facto likumi, kas cilvēkam atņem dzīvību un brīvību, pārkāpj likuma neitralitātes principu. 
Tādēļ tie nav leģitīmi, bet pretestība tiem ir leģitīma.” Sk.:  Neumann F. The Democratic and 
Authoritarian State. New York, 1957, p. 158.

68 Pretējais secinājums nozīmētu, ka pirms tam, kad tiesa pasludina savu nolēmumu, konstitūcijai 
ir viena nozīme, bet kopš konstitucionālās tiesas nolēmuma brīža – cita. Ja tas tā ir, tad tam 
nevarētu būt nekāda cita izskaidrojuma kā vienīgi, ka konstitucionālā tiesa ir pārkāpusi pilnvaras 
un grozījusi konstitūciju, rīkojoties kā konstitūcijas autors.
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Tiesiska valsts vai “tiesnešu valsts”?

Mūsdienās jebkurai valstij, lai tā baudītu citu valstu cieņu un līdztiesīgi 
iekļautos starptautiskajās attiecībās, tiek izvirzīti vairāki kritēriji. Tai ir jābūt 
demokrātiskai un tiesiskai valstij. Ja turklāt tā ir arī sociāla valsts, tad tās 
prestižs ceļas vēl vairāk (vismaz cilvēktiesību aktīvistu, savu pilsoņu un ne 
tikai savu pilsoņu acīs). Mūsu šodienas tēmas ietveros mēs pakavēsimies pie 
otrā kritērija: tiesiska valsts.

Par tiesisku valsti tiek runāts, lielākoties lietojot šo vienu jēdzienu.  Taču 
izpratne par tā saturu dažādās kultūrās, piemēram, Rietumu un Austrumu 
civilizācijās, ir būtiski atšķirīga. Pat Eiropas Savienības valstu ietvaros izpratne 
par tiesiskas valsts koncepta saturu niansēs nesakrīt. Proti, Eiropā mēs varam 
runāt vismaz par trim tiesiskas valsts konceptiem. Senākais ir Anglijā veidojies 
Rule of Law modelis, kura pamatā ir princips “sabiedrības locekļu tiesības 
tiek stiprinātas ar publiski garantētu taisnīgumu”. Vēsturiski kā nākamā 
izveidojās franču État de Droit, saskaņā ar kuru vispirms tiek noteiktas plašas 
pilsoņu pamattiesības un tikai pēc tam tiek veidota sistēma to garantēšanai un 
aizstāvēšanai. Visbeidzot trešais ir vācu Rechtsstaat modelis, kurā vispirms 
tika izveidota likumīga, neatkarīga un augsti profesionāla tiesa un tikai tad 
sabiedrības locekļiem tika noteiktas aizvien plašākas pamattiesības, kuras šajā 
tiesā aizstāvēt.1 Mērķis visos trīs modeļos ir viens – garantēt sabiedrības locekļu 
tiesības un brīvības –, taču izpratne, kā tas realizējams, niansēs atšķiras. Tomēr 

1 Zolo D. The Rule of Law: A Critical Reappraisal. In: Costa P., Zolo D. (Eds.) The Rule of Law. 
History, Theory and Criticism. Dordrecht: Springer, 2007, pp. 7–15.

Prof. Dr. iur. Sanita Osipova,
Satversmes tiesas tiesnese

ikviena šī modeļa īstenošana nav iespējama bez atbilstoši veidotas, neatkarīgas 
un augsti profesionālas tiesu sistēmas darbības. 

Vienlaicīgi ar Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atgūšanu 
XX gs. nogalē latviešu juridiskajā terminoloģijā tika atjaunots tiesiskas valsts 
jēdziens, kurš atbilst kontinentālās Eiropas izpratnei par tiesību virsvadību 
valstī.2 Tiesiskas valsts celšana, pārbūvējot sociālistisko tiesību sistēmu, līdz 
ar integrāciju Eiropas Savienībā un iestāšanos NATO tika izvirzīta par visu 
pie varas nonākušo tālaika Latvijas politisko spēku kopīgu politisko mērķi. 
XX gs. nogalē pieņemtajā Latvijas nacionālajā programmā “Integrācija 
Eiropas Savienībā” kā viens no kritērijiem demokrātijas attīstībai valstī tika 
precizēti Latvijas “centieni radīt valsti, kas balstītos uz likuma varu, galveno 
liberālo tiesību aizsardzību un labu vadību”.3 Tā ļoti lakoniski XX gs. 90-to 
gadu vidū Latvijas politiķi definēja to, ka Latvijā tiek celta tiesiska valsts, 
paredzot nopietnas reformas tiesā, prokuratūrā, advokatūrā un valsts pārvaldes 
institūcijās, jo “[š]īm iestādēm ir nozīmīga loma demokrātiski pieņemtu likumu 
varas nodrošināšanā”.4 Latvijas Republika, veidojot savu tiesisko valsti, 
sekoja vācu Rechtsstaat modelim. Mūsdienu saturu Rechtsstaat koncepcija 
ieguva XX gs. otrajā pusē.5 Rechtsstaat ir demokrātiska tiesiska valsts, kurā 
“visas attiecības starp valsti un pilsoņiem atbilst tiesībām un likumiem. Tā 
noteikti ir “konstitūcijas valsts” (vāc. Verfassungsstaat), kurai ir pamatlikums, 
konstitūcija, kas regulē un leģitimē valsts varu un nosaka vairākus varas atzarus 
(varas dalīšanu), tā uzliek pienākumu valstij ievērot iedzīvotāju tiesības, bet 
pašas svarīgākās pamattiesības ir ierakstītas pašā konstitūcijā. Demokrātiskā 
tiesiskā valstī visa valsts vara nāk no tautas un valdību apstiprina demokrātiskās 
vēlēšanās”.6 Pārņemot vācu tiesiskas valsts konceptu, Latvija ieguva gan tā 
priekšrocības, gan arī riskus, kuri tiks iezīmēt turpmāk.

Saskaņā ar Eiropā valdošo doktrīnu tiesiska valsts ir vērtība, proti, labums, 
kas pienākas sabiedrībai. Taču aizvien biežāk mūsdienu valstij veltītajās 
publikācijās saistībā ar tiesisku valsti parādās negatīvs jēdziens “tiesnešu 
valsts” (vāc. Richterstaat). Kas ir “tiesnešu valsts”? Vai tiesiskas valsts “ļaunais 
dvīnis”?

2 Juridisko terminu vārdnīca: latviešu–krievu, krievu–latviešu. Vēbers J. (zin. red.) Rīga: Rasma, 
1994, 230. lpp.

3 Latvijas nacionālā programma “Integrācija Eiropas Savienībā”. Rīga: [b.i.], 21. lpp.
4 Turpat.
5 Kunz K. L., Mona M. Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtssoziologie: Eine Einführung in 

die theoretischen Grundlagen der Rechtswissenschaft. Bern: Haupt, 2006, S. 207.
6 Autore citē N. Hornu, jo viņš ir starp tiem autoriem, kuru idejas tika un tiek plaši izmantotas 

Latvijas jurisprudencē un judikatūrā. Horn N. Einführung in die Rechtswissenschaft und 
Rechtsphilosophie. 4., neu bearbeitete Auflage. Heidelberg: Müller, 2007, S. 3.
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Ar “tiesnešu valsts” jēdzienu es pirmo reizi sastapos, lasot Frīdriha Augusta 
fon Hajeka (1899–1992) 1973. gadā sarakstīto darbu “Tiesības, likumdošana un 
brīvība” (Law, Legislation and Liberty), kurā autors šo jēdzienu lietoja, lai 
raksturotu apdraudējumu tautas varai un brīvībai, kas ceļas no pārāk neatkarīgas 
un augsti profesionālas tiesas, kurā tiesneši piemēro tiesības nevis saskaņā ar 
likumu, bet gan contra legem. Fon Hajeks raksturoja draudus pilsoņu brīvībām, 
tautas suverēnajai varai un varas dalīšanas principam, saskaņā ar kuru likumus 
pieņem tam deleģēts likumdevējs. Šos draudus rada tiesneši, kuri nodarbojas 
ar “tiesu aktīvismu”, proti, darbojas ārpus likumdevēja tiesai noteiktās 
kompetences, ietiecoties politikā jeb likumdevēja kompetences sfērā.7 Fon 
Hajeks nav pirmais, kas, analizējot tiesisku valsti, ir saskāries ar tās pretmetu 
vai iespējamo attīstības rezultātu – “tiesnešu valsti”.8 Taču, manuprāt, tieši fon 
Hajeks ar savu interdisciplināro skatījumu un zinātnieka autoritāti šo diskusiju 
“iznesa” ārpus juristu zinātnieku “cellēm” un padarīja publisku un globālu. 
Pēdējā laikā diskusija par to, vai tiesnešu aktīva darbība, t.sk. “izejot ārpus 
likumdevēja noteiktajām tiesas kompetences robežām”, apdraud demokrātiju 
un varas dalīšanu, kļūst aizvien spraigāka. Īpaši aktīva šī diskusija ir Vācijā, jo 
tieši šeit tiesiska valsts ir būvēta, visupirms balstoties tiesu varas neatkarības 
un profesionalitātes stiprināšanā. Tās sekas ir neatkarīgi, zinoši un harizmātiski 
tiesneši, kas taisnīguma vārdā ir gatavi spert visus nepieciešamos soļus... 
Tostarp tādus soļus, kuru sekas tiesību zinātnē jau tiek apzīmētas ar spilgtu 
epitetu “oligarhiskā tiesnešu valsts”.9 Citi spilgti epiteti jau no angļu valodā 
tapušiem tekstiem: tiesiskā valstī varētu veidoties gan “tiesnešu tirānija”, gan 
“juristu anarhija”.10 

Runājot par Vācijā publiskajā telpā notiekošo diskusiju par tiesu aktīvismu, 
ir noteikti jāmin divas spilgtas personības: bijušais Vācijas Federālās Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs Ginters Hiršs (Günter Hirsch) un izcilais tiesību teorētiķis 
Bernds Riterss (Bernd Rüthers). G. Hiršs savās publikācijās pamato tiesnešu 
lomu un atbildību tiesiskā valstī, jo: “Kurš gan cits, ja ne tiesnesis ir aicināts 
konkrētā lietā sameklēt no tiesībām izrietošu atbildi, ja saduras vērtības, ja 

7 Sk.: Фон Хайек Ф. А. Право, законодательство и свобода. Современное понимание 
либеральных принципов справедливости и политики. Перевод Б. Пинскера, А. Кустарева. 
Москва: ИРИСЭН, 2006

8 Sk., piemēram: Henning R. Rechtsstaat und Richterstaat. Jahrbuch für Christliche 
Sozialwissenschaften, 1962, Bd. 3, S. 181–189.

9 Hirsch G. “Rechtsstaat oder Richterstaat”? Der Richter im Spannungsfeld von erster und dritter 
Gewalt. Deutsch-Niederländische Juristenkonferenz, Dresden, 4. Oktober 2009. Pieejams: 
http://www.deutsch-niederlaendische-juristenkonferenz.de/Rechtsstaat_oder_Richterstaat.pdf 
[aplūkots 26.04.2016.]

10 Portinaro P. P. Beyond the Role of Law: Judges’ Tyranny or Lawyers’ Anarchy. In: Costa P., Zolo 
D. (Eds.) The Rule of Law. History, Theory and Criticism. Dordrecht: Springer, 2007, pp. 7–15.

likums klusē vai ja likums neiet kopsolī ar laiku?”11 Viņš uzsver, ka “ikviena 
norma jāaplūko kontekstā ar sociālajām norisēm un sabiedriski politiskajiem 
priekšstatiem, uz ko šī norma iedarbojas. Normas saturs var mainīties, un tam 
ir jāmainās. Jo ātrāk un sarežģītāk mainās apstākļi, jo lielāka ir nepieciešamība 
pēc tiesnešu īstenotas normu pielāgošanas. Likumu īstenošanā, pielāgošanā un 
tālākveidošanā mūsdienu likumdevējs arvien lielāku lomu atvēlē tiesnešiem, 
par kuru profesionalitāti, personisko neatkarību un tiesiskai valstij atbilstošu 
pārliecību nav šaubu. Līdz ar to tiesnešu tiesības ir likumdošanas kultūrā notiekošo 
pārmaiņu rezultāts”.12 Savukārt B. Riterss atzīmē, ka šo procesu rezultātā 
“Vācijas Federatīvā Republika ir pārvērtusies no tiesiskas valsts par “tiesnešu 
valsti”. Daudzas jomas visās tiesību nozarēs vairs nav lielākoties regulētas 
likumos, bet gan “tiesnešu tiesībās”. Uz šīm jomām attiecas teiciens, ka tiesības 
ir tas, ko augstākās tiesu instances ir atzinušas par tiesībām – līdz nākamajām 
tiesu prakses izmaiņām. Tas attiecas arī uz konstitucionālajām tiesībām. Vācijas 
Federālā Konstitucionālā tiesa ir kļuvusi par augstāko nacionālo tiesību avotu”.13 
Proti, savu lomu zaudē tautas leģitimētais likumdevējs – parlaments –, bet 
par īsto likumdevēju esot kļuvis šim pienākumam neleģitimētais tiesnesis, kas 
apdraudot tautas suverēno varu lemt par noteiktas vērtības politiski aizstāvošu 
likumdevēju. 

Abu pušu argumenti – par un pret tiesu aktīvismu – ir vienlīdz smagi. No 
vienas puses ir liekams tiesas pienākums un kompetence garantēt taisnīgumu 
katrai personai, katrā konkrētā lietā. Tiesību teorijā ir vispārzināms, ka, pat ja 
likums ir nepilnīgs, tiesību sistēma ir pilnīga un tajā var atrast nepieciešamās 
tiesību normas, kas piemērojamas konkrētā kāzusa risināšanai. No otras puses 
ir tautas suverēnā griba, leģitimējot likumdevēju, un varas dalīšana kā tiesiskas 
valsts princips. 

Šie procesi – jaunu tiesību normu radīšana ārpus šim mērķim leģitimēta 
likumdevēja – mūsdienās vairs nav tikai nacionālas valsts, bet arī pārnacionālu 
organizāciju, kurām ir sava tiesa, problēma.

Atbildot uz jautājumu, vai “tiesnešu valsts” ir demokrātijas apdraudējums, 
varētu teikt, ka demokrātija un personas pamattiesības nevar pastāvēt bez 
spēcīgas, profesionālas un neatkarīgas tiesu varas. Tikai šāda tiesu vara spēj 
taisīt objektīvus un neitrālus nolēmumus. Savukārt “tiesnešu valsts” nav realitātē 

11 Hirsch G. “Rechtsstaat oder Richterstaat”? Der Richter im Spannungsfeld von erster und dritter 
Gewalt. Deutsch-Niederländische Juristenkonferenz, Dresden, 4. Oktober 2009. Pieejams: 
http://www.deutsch-niederlaendische-juristenkonferenz.de/Rechtsstaat_oder_Richterstaat.pdf 
[aplūkots 26.04.2016.]

12 Turpat.
13 Rüthers B. Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat. Verfassung und 

Methoden. Ein Essay. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, S. V.
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pastāvošs valsts modelis, kurā anonīmi, tautas tieši neleģitimēti tiesneši “ražo” 
jaunas tiesību normas, nepiemērojot leģitīmā likumdevēja izdotās normas. 
“Tiesnešu valsts” ir viens no tiesiskas valsts riskiem, kas ir jāņem vērā gan 
likumdevējam, gan pašai tiesai. Tā ir tiesiskas valsts “ēnas puse” vai “otra seja”, 
kura noteiktos apstākļos, pie zināmiem katalizatoriem varētu atklāties tiesiskā 
valstī (gluži kā mistērijā par doktoru Džekilu un misteru Haidu).

Tomēr riski jeb iespējamie apdraudējumi demokrātijai nav pārāk lieli, jo 
visas valsts vadības sviras ir likumdevēja rokās, vismaz tādā parlamentārā 
valstī kā Latvijā, kurā tiesnešus gan ieceļ, gan par viņu tālāko karjeru lemj 
likumdevējs, bet disciplinārlietu pret tiesnesi, t.sk. par pilnvaru pārsniegšanu 
tiesību normu piemērošanā, var ierosināt tieslietu ministrs. Tiesnesi nevar 
saukt pie disciplināratbildības par nepareizu likuma piemērošanu, taču par tīšu 
likuma pārkāpumu, piemērojot tiesību normas, tiesnesi Latvijā var sodīt. Tiesību 
tālākveidošana contra legem vai normas piemērošana neatbilstoši judikatūrai 
arī varētu tikt uztverta par tīšu likuma pārkāpumu. “Tiesneša profesionālās 
darbības specifikas dēļ robeža starp tīšu likuma pārkāpumu un drosmīgu likuma 
iztulkojumu, kuram var būt liela ietekme uz tiesību sistēmas attīstību, var būt 
ļoti izplūdusi,” Augstākās tiesas plēnumā sacīja Disciplinārtiesas priekšsēdētājs 
Aigars Strupišs.14 Tātad vispārējo tiesu spriedumus, kas pieņemti contra legem, 
vērtē ne tikai tiesneši, jo tieslietu ministrs ir tiesīgs ierosināt disciplinārlietu 
pret tiesnesi (lielāko daļu disciplinārlietu pret tiesnešiem ierosina tieši tieslietu 
ministrs!).

“Tiesnešu valsts” ir risks, bez kura nevar pastāvēt demokrātiska tiesiska 
valsts, jo tieši tiesa nodrošina tās pastāvēšanu. Turklāt tiesa pilnvērtīgi spēj to 
nodrošināt tikai tad, ja tā ir gana spēcīga – neatkarīga un kompetenta. Tiesu 
aktīvisms apdraud tiesisku valsti, tāpat kā likums apdraud un ierobežo personas 
brīvību. Likums ierobežo personas brīvību, taču vienlaikus to arī garantē.15 
Tāpat arī tiesu aktīvisms ir “nepieciešamais ļaunums”, bez kura mūsdienu 
mainīgajā pasaulē nevar pastāvēt demokrātiska un tiesiska valsts.

Turpmāk vēlos runāt par pāris piemēriem, kas raksturo Satversmes tiesas 
attieksmi pret tiesu aktīvismu. 

14 Disciplinārtiesas priekšsēdētājs: nedrīkst tiesnesim iedzīt bailes drosmīgi interpretēt likumu. 
Pieejams: http://www.juristavards.lv/zinas/268196-disciplinartiesas-priekssedetajs-nedrikst-
tiesnesim-iedzit-bailes-drosmigi-interpretet-likumu/ [aplūkots 18.05.2016.]

15 Par šo jautājumu plaši diskutēja liberāli domājoši filozofi jau 17. un 18. gs. Sk., piemēram: 
Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: Payne, 1780. 

1. piemērs.16 Satversmes tiesa 2007. gada 28. februārī izbeidza tiesvedību 
lietā Nr. 2006-41-01.17 Minētajā lietā pieteikumu Satversmes tiesā bija iesniedzis 
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (turpmāk – Senāts), 
lūdzot pārbaudīt atsevišķu likuma “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu 
un uzturēšanos Latvijas Republikā”18 (turpmāk – Ārvalstnieku likums) un 
Imigrācijas likuma19 normu satversmību.

Senāta izskatītajā lietā pieteicēja vērsās iestādē ar lūgumu izsniegt 
uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Tomēr iestāde paziņoja, ka pieteicēja 
sniegusi nepatiesas ziņas par savu dzīvesvietu un iztikas līdzekļiem, tādēļ 
uzturēšanās atļauja nav izsniedzama. Iestāde atsaucās uz Ārvalstnieku likuma 
normām, ka uzturēšanās atļauju neizsniedz, ja persona nevar sevi apgādāt, 
kā arī, ja persona ir sniegusi apzināti nepatiesas ziņas uzturēšanās atļaujas 
saņemšanai. Iestādes lēmumu pieteicēja pārsūdzēja tiesā. Izskatījis lietu 
kasācijas kārtībā, Senāts konstatēja, ka Ārvalstnieku likuma un tam identiskās 
Imigrācijas likuma normas paredz obligātā administratīvā akta izdošanu – 
atteikumu izsniegt uzturēšanās atļauju. Šāds administratīvais akts izdodams arī 
tad, ja pastāv laulība starp atļaujas pieprasītāju un Latvijas Republikas pilsoni. 
Senāts uzskatīja, ka tādējādi iestādei un tiesai nav dota iespēja analizēt personas 
ģimenes un privātās dzīves ierobežojuma samērīgumu. Tāpēc Senāts apturēja 
lietā tiesvedību un nosūtīja pieteikumu Satversmes tiesai.20

Satversmes tiesa atzina, ka samērīguma princips ir viens no svarīgākajiem 
demokrātiskas tiesiskas valsts pamatprincipiem. Pienākums ievērot samērīguma 
principu saista ne vien likumdevēju, bet arī valsts pārvaldi un tiesu varu. Ne 
tikai likumdevējam, radot tiesību normas, ir jāizvērtē šo normu atbilstība 
samērīguma principam, bet arī valsts pārvaldei, īstenojot valsts varu, katrā 
konkrētajā gadījumā ir jāņem vērā samērīguma princips – it sevišķi gadījumos, 
kad ar valsts pārvaldes rīcību tiek ierobežotas personas pamattiesības. Savukārt 
tiesu varai samērīguma principa ievērošanā ir duāla loma. No vienas puses – 
tās rīcībai un taisītajiem nolēmumiem ir jāatbilst samērīguma principam, bet, 
no otras puses, tiesu varas uzdevums ir pārbaudīt, vai likumdevējs un valsts 
pārvalde nav pārkāpusi minēto principu. Tādējādi nav pamatots uzskats, ka 

16 Ilustrācijai izmantots piemērs no: Bārdiņš G. Dialoga loma tiesas spriešanā. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2016, 169.–171. lpp.

17 Satversmes tiesas 2007. gada 28. februāra lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2006-
41-01.

18 Likums “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”. 
Ziņotājs, 1992. 9. jūlijs, Nr. 27/28.

19 Imigrācijas likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 20. novembris, Nr. 169.
20 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006. gada 27. oktobra lēmums lietā 

Nr. SKA-362. 
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iestādes pienākums izdot obligāto administratīvo aktu liedz apsvērt samērīgumu. 
Obligātā administratīvā akta mērķis ir noteikt precīzu iestādes izturēšanos visos 
normā paredzētajos tipiskajos gadījumos, kā rezultātā iestādes rīcības brīvība 
tiek samazināta līdz minimumam. Tomēr demokrātiskā tiesiskā valstī valsts 
pārvaldei ir jātiecas nodrošināt taisnīgumu. Nav pieļaujama formāla apstrīdēto 
normu piemērošana, ignorējot faktiskos apstākļus, kas konkrēto gadījumu 
būtiski atšķir no citiem gadījumiem, kuros likumdevējs ir paredzējis noteiktu 
valsts varas izmantošanas veidu. Netipiskajos gadījumos iestādei ir tiesības 
atkāpties no tiesisko seku īstenošanas. Šādai atkāpei jābūt pamatotai ar īpašiem, 
uzrādāmiem un pārliecinošiem argumentiem.

Satversmes tiesa minētajā lietā iedrošināja tiesas rīkoties aktīvi, netipiskajos 
gadījumos atkāpjoties no likuma normā paredzētajām tiesiskajām sekām, 
lai panāktu taisnīgu – samērīguma principam atbilstošu – lietas risinājumu. 
Tādējādi Satversmes tiesa apstiprināja, ka likumdevējs nevar paredzēt visas 
iespējamās dzīves situācijas un ka taisnīguma nodrošināšana katrā konkrētajā 
situācijā ir tieši tiesību piemērotāju – tostarp tiesas – uzdevums.

2. piemērs. Satversmes tiesas likumā 2000. gadā tika veikta nopietna 
reforma. Tiesības vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu tika piešķirtas arī 
vispārējās jurisdikcijas un administratīvajām tiesām, iztiesājot lietu, kā arī 
ikvienai personai, ja apstrīdamā norma aizskar tās pamattiesības. Proti, tika 
paplašināts to personu loks, kam ir tiesības vērsties Satversmes tiesā, tostarp 
ieviešot konstitucionālo sūdzību. Likumā ir skaidri noteikts, ka tiesības 
iesniegt konstitucionālo sūdzību ir personai “Satversmē noteikto pamattiesību 
aizskāruma gadījumā” (17. panta 11. punkts). Likumdevējs nav vēlējies ieviest 
konstitucionālo sūdzību kā instrumentu, kas ļautu personai to izmantot, lai 
cīnītos par sabiedrības interesēm. To, ka konstitucionālā sūdzība neietver 
populārsūdzību, vēl skaidrāk nosaka Satversmes tiesas likuma 19.² panta 
1. punkts: “Konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai var iesniegt ikviena 
persona, kura uzskata, ka tai Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar tiesību 
norma, kas neatbilst augstāka juridiskā spēka tiesību normai.”21 Satversmes tiesa 
savā praksē pamatā stingri turas pie likumdevēja iezīmētajām robežām, ierosinot 
lietas pēc konstitucionālās sūdzības tikai gadījumos, ja apstrīdētā norma ir 
piemērota vai arī obligāti tiks piemērota pašam pieteikuma iesniedzējam, radot 
neatgriezenisku “ļaunumu” viņa tiesībām un interesēm. 

Vai Satversmes tiesa tomēr atkāpjas no šīs stingrās pozīcijas nepieļaut 
populārsūdzības, piemēram, Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – 
Satversme) 115. panta jeb tiesību uz labvēlīgu vidi kontekstā? 

21 Grozījumi Satversmes tiesas likumā. Latvijas Vēstnesis, 2000. 20. decembris, Nr. 460/464.

Satversmes 115. pants noteic: “Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot 
labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu 
un uzlabošanu.” Satversmes 115. panta saturs, kā arī tiesības uz labvēlīgu vidi 
un atbilstošie valsts pienākumi ir konkretizēti Latvijas Republikai saistošos 
starptautiskajos līgumos, tostarp 1998. gada Orhūsas konvencijā par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, kā arī nacionālajos tiesību aktos. 

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka ne tikai fiziskām personām, bet arī 
personu apvienībām un grupām ir tiesības vērsties Satversmes tiesā, apstrīdot 
ar vidi saistītu normatīvo tiesību aktu atbilstību Satversmes 115. pantam.22 
Iepriekšminētās atziņas Satversmes tiesa izteica 2008. gada 17. janvāra spriedumā 
lietā Nr. 2007-11-03 par teritorijas plānojuma atbilstību Satversmes 115. pantam. 
Tiesas sastāvā nebija vienprātības par to, vai likumdevējs, piešķirot personām 
tiesības vērsties tiesā ar konstitucionālo sūdzību, ir ietvēris arī biedrību tiesības 
apstrīdēt teritorijas plānojuma atbilstību Satversmes 115. pantam. Spriedumam 
sekoja tiesnešu Kaspara Baloža un Viktora Skudras atsevišķās domas, kurā 
bija teikts, ka Satversmes tiesa ir “pārsniegusi savas kompetences robežas, 
izskatot lietu, kura tai pēc konkrētās konstitucionālās sūdzības nemaz nebija 
jāizskata, turklāt izlemjot spriedumā jautājumus, kas nemaz nav Satversmes 
tiesas kompetencē”.23 Satversmes tiesas tienešu vidū nebija vienprātības par 
to, kur ir velkama robeža starp personas pašas pamattiesību aizskārumu un 
sūdzību sabiedrības interešu labā.

Svarīgi ir izprast, ka gandrīz katrā gadījumā, kad vairākuma spriedumam 
seko atsevišķās domas, kāds tiesas sastāvā šaubās: vai tiesa ir lēmusi likuma 
robežās. Ja tiesu spriež koleģiāla tiesa, likuma robežas ir tur, kur tās redz 
tiesnešu vairākums. Vai iepriekš analizētais piemērs vispār ir tiesas aktīvisms 
vai arī tiesību normu interpretācija Satversmē noteikto vērtību tvērumā? Vai 
tiesa, strādājot tiesību sistēmas ietvaros ar korektām metodēm, pārsniedz savu 
kompetenci? Vai Satversmes tiesas aktīvisms grauj vai stiprina tiesisku valsti 
Latvijā? 

Konstitūcijā noteiktajām sabiedrības vērtībām un mērķiem ir ne vien 
juridiska, bet arī politiska dimensija, līdz ar to arī konstitucionālās tiesas tiesneši, 
nodrošinot šo vērtību aizsardzību, darbojas ar valsts dzīves konstitucionālo 
ietvaru. Šim tiesas noteiktajam ietvaram nav tikai juridiska daba; tiesa pārbauda 

22 Satversmes tiesas 2008. gada 17. janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 12., 13.1. un 
13.2. punkts.

23 Satversmes tiesas tiesnešu Kaspara Baloža un Viktora Skudras atsevišķās domas lietā Nr. 2007-
11-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas 
teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.
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citu valsts varas orgānu īstenotās politikas atbilstību konstitūcijas normām un 
koriģē šo politiku atbilstoši konstitūcijai. Bieži tieši konstitucionālās tiesas 
nolēmums juridiski pieliek punktu politiskam strīdam par konstitucionālo normu 
tvērumu un ir skaidrs pamats tālākai politiķu rīcībai. Tādēļ konstitucionālās 
tiesas kompetences robežas ir teorētiski neskaidrs un politiski jutīgs jautājums.24

Viena no tēzēm, kas pamato tiesas veiktas tiesību jaunrades leģitimitāti, 
norāda uz likumdevēja netiešu piekrišanu tiesas radītajiem noteikumiem. Ar 
savu klusēšanu un bezdarbību likumdevējs netieši piekrīt, ka tiesnešu tiesībām 
ir likuma spēks.25 Proti, ja likumdevēju neapmierina “tiesu aktīvisma” rezultātā 
tapušās tiesību normas, tam ir visas iespējas papildināt likumu, skaidrāk nosakot 
savu gribu.

Turklāt ir jārēķinās, ka tiesa darbojas konkrētā kultūrvidē. Ikvienas tiesas 
veiktas tiesību jaunrades leģitimitātes pamatā ir juristu sabiedrībā valdoša 
viedokļa konsenss. Konsensu veido tiesnešu tiesību spēka atzīšana caur to 
pieņemšanu no juristu sabiedrības puses un sabiedrības kopumā, vai pat no 
tā, ka neviens neprotestē pret tiesnešu tiesību noteikumu. Tādā gadījumā tiek 
prezumēts, ka šis noteikums atbilst kopējo interešu konsensam.26 

Tiesnesis ir tautas kalps, kas tās vārdā spriež tiesu, lai īstenotu taisnīgumu.27 
Kamēr tiesneši taisa spriedumus sabiedrības un konkrēta cilvēka tiesību 
interesēs, savos spriedumos izmantojot tiesību sistēmā pastāvošas vērtības un 
principus, nevis veic zinātniskus eksperimentus vai pierāda savu taisnību ar 
spriedumiem, tikmēr mēs runājam par tiesisku valsti, kurā tiek nodrošināta 
konstitucionalitāte un pamattiesības. Jā, tiesnesim sabiedrībā ir liela vara, bet 
šīs varas izlietojuma robežu kontrole ir likumdevēja un izpildvaras rokās, bet 
varas īstenošanas izpausmju kontrole ir visa tiesnešu korpusa rokās kā tiesnešu 
ētikas piemērošanas jautājums.

24 Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 129. lpp.
25 Sniedzīte G. Tiesnešu tiesības. Jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 2013, 57. lpp.
26 Sniedzīte G. Tiesnešu tiesības. Jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 2013, 59.–60. lpp.
27 Hirsch G. “Rechtsstaat oder Richterstaat”? Der Richter im Spannungsfeld von erster und dritter 

Gewalt. Deutsch-Niederländische Juristenkonferenz, Dresden, 4. Oktober 2009. Pieejams: 
http://www.deutsch-niederlaendische-juristenkonferenz.de/Rechtsstaat_oder_Richterstaat.pdf 
[aplūkots 26.04.2016.]

Beļģijas Konstitucionālās tiesas aktīvisms

Ievads
Beļģijas Konstitucionālajai tiesai ir bijis jāparāda zināms aktīvisms, lai 

nostiprinātu savu pozīciju Beļģijas juridiskajā ainavā.1

Pirmkārt, par politisko varu. Beļģija ir ilgstoši noliegusi konstitucionālisma 
ideju tādā veidā, kādā tā tiek izprasta “legicentrisma” ideoloģiskajā kontekstā. 
Konstitucionālā tiesa tika nodibināta salīdzinoši nesen (1985. gadā), un tā 
sakņojās federālismā, jo tās sākotnējā kompetence ir risināt konfliktus starp 
Beļģijas valsts federālo subjektu likumdošanas iestādēm. 

Otrkārt, par tiesu varu. Tiesu sistēma Beļģijā tika izveidota pēc Beļģijas 
neatkarības iegūšanas 1831. gadā, bet Valsts padome (Augstākā administratīvā 
tiesa – tulkotāja piezīme) pastāv kopš 1946. gada. Kopš 1971. gada šīs divas 
jurisdikcijas sistēmas ir attīstījušas judikatūru, kas ļauj tām izvērtēt normatīvo 
aktu konvencionalitāti. Tāpēc Konstitucionālajai tiesai bija jāatrod sava vieta. 
Pakāpeniski tai tika uzticēta konstitucionālā kontrole pamatbrīvību jomā, ņemot 
vērā tās līdzīgumu konvencionalitātes kontrolei.

Visbeidzot, par procesa dalībniekiem un viņu pārstāvjiem procesā. 
Konstitucionālā tiesa paplašināja pieeju savai jurisdikcijai un iedibināja jaunas 
iespējas saistībā ar procesuālajām garantijām. 

Turpinājumā es attīstīšu šīs domas trīs virzienos: noteikumi par 
Konstitucionālās tiesas jurisdikciju (I); procesuālie noteikumi un garantijas 
(II); tiesvedība dažās konkrētās jomās (III).

1 Visi Beļģijas Konstitucionālās tiesas nolēmumi atrodami tās tīmekļa vietnē: http://www.const-
court.be.

Prof. Dr. Pjērs Niuls (Pierre Nihoul)
Beļģijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis,

Valsts padomes goda loceklis
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I. Noteikumi par Konstitucionālās tiesas jurisdikciju
Konstitucionālās tiesas kompetencē ietilpst divu veidu lietu izskatīšana: par 

pilnvaru sadalījumu starp federālo valsti un federālajiem subjektiem (Beļģijā 
tās ir provinces un reģioni) (A); par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām (B).

A. Tiesvedība par pilnvaru sadalījumu 
Beļģijā federālisma pamatā ir pilnvaru ekskluzivitātes princips, kas nozīmē 

to, ka jebkuru juridisku jautājumu noregulē viens likumdevējs. Beļģijas sistēmai 
raksturīgs, ka dažādu likumdevēju pieņemtajiem aktiem nav savstarpējas 
hierarhijas un nedarbojas subsidiaritātes princips. Ja regulējums saistīts ar 
vairākām iestādēm, Konstitucionālā tiesa cenšas noteikt regulējamo tiesisko 
attiecību pirmatnējo elementu.

Neskatoties uz to, Konstitucionālā tiesa ir ieviesusi dažus šā principa 
ierobežojumus, lai padarītu sistēmu elastīgāku:
– federālās lojalitātes princips, kas aizliedz federālajiem subjektiem izmantot 

savas pilnvaras tā, ka tas liegtu citiem subjektiem izmantot to pilnvaras vai 
padarītu šo izmantošanu pārmērīgi sarežģītu. Kopš 2014. gada 1. janvāra 
likumdevējs Konstitucionālajai tiesai ir tieši piešķīris kompetenci vērtēt 
atbilstību federālās lojalitātes principam, kurš nostiprināts Konstitūcijas 
143. panta pirmajā daļā;

– plašais tvērums, kuru Konstitucionālā tiesa piešķīrusi ekonomiskās 
un monetārās savienības principam, kurš sākotnēji noteica reģionu 
ekonomisko kompetenču īstenošanu, bet vēlāk tika attiecināts uz visām 
federālo subjektu un pat federālajām kompetencēm;

– sadarbības princips: sadarbības līguma trūkums gadījumā, kad speciālais 
likumdevējs (parlamenta kvalificētais vairākums – tulkotāja piezīme) 
neuzliek pienākumu slēgt šādu līgumu, principā nerada varas dalīšanas 
principa pārkāpumu. Tomēr, kad pilnvaras pārklājas tādā apmērā, ka tās 
var tik īstenotas tikai pēc sadarbības līguma noslēgšanas starp attiecīgajiem 
likumdevējiem, Konstitucionālā tiesa ikvienu likumdevēja vienpusējo 
rīcību uzskata par samērīguma principa pārkāpumu.

B. Tiesvedība cilvēktiesību un pamatbrīvību lietās
Konstitucionālajai tiesai 1988. gadā tika piešķirta kompetence izskatīt 

šādas lietas, kaut arī šī kompetence tika attiecināta vienīgi uz lietām, kas 
saistītas ar tiesībām uz izglītību (Konstitūcijas 24. pants), kā arī vienlīdzības 
un nediskriminācijas principu (Konstitūcijas 10. un 11. pants).

Neskatoties uz to, drīz vien Konstitucionālās tiesas kompetence attiecībā 
uz vienlīdzības jautājumiem tika paplašināta trīs virzienos.

1. Pirmkārt, spriedumā Nr. 21/89 Konstitucionālā tiesa pārņēma Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas paplašinātos kritērijus vienlīdzības un nediskriminācijas 
principa īstenošanas kontrolē. Formulējums kopš šā sprieduma palicis nemainīgs, 
izņemot dažas nelielas izmaiņas:

“Vienlīdzības un nediskriminācijas princips nenoteic, ka attiecībā pret 
vairākām personu grupām nevar izturēties atšķirīgi, ja vien šādai atšķirīgai 
attieksmei ir objektīvs pamats un tā ir saprātīgi attaisnojama. Vēl jo vairāk, šis 
princips bez saprātīga attaisnojuma aizliedz vienādu izturēšanos pret personu 
grupām, kuras, ņemot vērā izvērtējamo ierobežojumu, atrodas būtiski atšķirīgos 
apstākļos.

Šāda attaisnojuma esamība jānovērtē, ņemot vērā izvērtējamā 
ierobežojuma mērķi un sekas, kā arī attiecīgo principu raksturu. Vienlīdzības 
un nediskriminācijas princips ir pārkāpts, ja nav saprātīga samērīguma starp 
noteikto ierobežojumu un sasniedzamo mērķi.”

2. Konstitucionālā tiesa ir arī atzinusi, ka vienlīdzības un nediskriminācijas 
princips ir pārkāpts, kad likumdevējs neievēro citās Konstitūcijas normās vai 
starptautiskajos līgumos nostiprinātās pamattiesības vai brīvības neatkarīgi 
no tā, vai šim pārkāpumam ir tiešas sekas vai nē. Pamattiesību atņemšana 
ipso facto rada vienlīdzības principa pārkāpumu. Konstitūcijas 10. un 11. pantā 
ietvertā “prizmas” tehnika ir ļāvusi Konstitucionālajai tiesai netieši ietvert savā 
kompetencē lietas par pamatbrīvībām.

3. Lai gan Konstitucionālās tiesas kompetencē neietilpst starptautisko 
līgumu tiešu pārkāpumu lietas, tā ir atzinusi, ka konstitucionālie noteikumi, 
kurus tā pilnvarota piemērot tieši un netieši, var tikt interpretēti saistībā ar 
attiecīgām starptautisko līgumu normām. Tā ir pamattiesību aizsardzībai 
paredzētā normu kombinācijas tehnika. Tā ļauj Konstitucionālajai tiesai 
ietvert savā kontrolē starptautisko standartu garantijas, kuras paredz lielāku 
aizsardzību un ir visaptverošākas.

Speciālais likumdevējs 2003. gadā paplašināja Konstitucionālās tiesas 
kompetenci, attiecinot to uz visām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kuras 
nostiprinātas Konstitūcijas II sadaļā. Tādējādi tagad Konstitucionālā tiesa lietas 
saistībā ar Konstitūcijā nostiprinātajām pamattiesībām var izskatīt tieši un tai 
vairs nav jāiet netiešais ceļš, izmantojot Konstitūcijas 10. un 11. pantu. Šī jaunā 
kompetence tiek paplašināta ar iepriekš aprakstīto konstitucionālo tiesību un 
starptautisko garantiju kombinācijas tehniku. Konstitucionālā tiesa, veicot 
ierobežojuma izvērtējumu, atrod un “ņem vērā” uz to attiecināmās starptautisko 
tiesību normas, kuras tiek uzskatītas par nešķiramām no Konstitūcijā 
nostiprinātajām brīvībām.2 Vēl jo vairāk, caur Konstitūcijas 10. un 11. panta 

2 Konstitūcijas 12. panta otro daļu un 14. pantu (nullum crimen, nulla poena sine lege), kas 
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prizmu Konstitucionālā tiesa turpina apzināt arī citu – Konstitūcijas II sadaļā 
neietverto – konstitucionālo noteikumu pārkāpumus3 un to starptautisko normu 
pārkāpumus, kurām nav atbilstošas līdzinieces Konstitūcijā.4

Apkopojot minēto, Konstitucionālās tiesas jurisdikcija principā ir 
ierobežota ar tiesībām un brīvībām, kuras nostiprinātas Konstitūcijas II sadaļā. 
Ar kombinācijas metodi Konstitucionālās tiesas kompetence ir paplašināta, 
attiecinot to uz līdzīgām starptautisko līgumu normām. Starptautisko līgumu 
ievērošana atspoguļojas Konstitucionālās tiesas spriedumu atsaucēs uz Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru un Eiropas Savienības tiesībām (piemēram, 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas Savienības tiesas judikatūru), 
kā arī Eiropas Savienības Tiesai iesniegtajos lūgumos sniegt prejudiciālos 
nolēmumus (līdz 2016. gada 31. martam bija 26 šādi spriedumi). Vēl jo vairāk, 
ejot pa netiešo Konstitūcijas 10. un 11. panta ceļu, Konstitucionālā tiesa izvērtē 
konstitucionālās garantijas, kas neietilpst tās kompetencē, kā arī starptautiskās 
garantijas, kurām nav līdzinieces Konstitūcijā.

II. Procesuālie noteikumi un garantijas

Lietas nonāk Konstitucionālajā tiesā divos veidos: pirmkārt, tie ir 
ieinteresētu fizisko un juridisko personu pieteikumi par tiesību normu atzīšanu 
par spēkā neesošām; otrkārt, tie ir prejudiciālo nolēmumu pieprasījumi saistībā 
ar vispārējās jurisdikcijas tiesā izskatāmu lietu.

A. Pieteikumi par tiesību normu atzīšanu par spēkā neesošām
1. Personas ieinteresētība
Kritēriji, kas veido ieinteresētības konceptu, nav minēti likumā, atstājot 

to noteikšanu Konstitucionālās tiesas ziņā. Tā pieteikumu iesniedzējiem prasa 
pamatot, ka “apstrīdētais akts viņus skar tieši un nelabvēlīgi”. Tiesa šīs divas 
prasības interpretē plaši.

noteic, ka likumam jāparedz soda būtiskie elementi, Konstitucionālā tiesa lasa, ņemot vērā šo 
noteikumu ekonomiskumu kombinācijā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas 7. pantā un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 15. pantā 
minētajām materiālajām prasībām, piemēram, lex certa principu.

3 Konstitucionālā tiesa pārrauga reģionu un provinču vietējās autonomijas ievērošanu, kā to 
paredz Konstitūcijas 41. un 160. pants, lasot to kopsakarā ar Konstitūcijas 10. un 11. pantu. 

4 Konstitucionālā tiesa, lasot kopsakarā Konstitūcijas 10. un 11. pantu ar Eiropas Cilvēka tiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pantu, pārbauda aizlieguma par necilvēcīgu 
vai cieņu aizskarošu izturēšanos pārkāpumus, aizsardzība pret kuriem nav ietverta Beļģijas 
Konstitūcijā. Tāda pati ir tiesas pieeja jautājumos par efektīviem aizsardzības līdzekļiem, kas 
nav nostiprināti Konstitūcijā – tiek pārbaudīts Konstitūcijas 10. un 11. panta pārkāpums, lasot 
šos Konstitūcijas pantus kopsakarā ar Konvencijas 6. un 13. pantu.

Tādējādi ir atzīts, ka fiziskajām un juridiskajām personām ir plašas 
tiesības vērsties Konstitucionālajā tiesā, lai aizstāvētu savas intereses, it īpaši 
vēlēšanu, nodokļu un krimināltiesību jomā. Labprāt tiek saņemti arī pieteikumi 
no organizācijām un biedrībām, kas aizstāv kolektīvās intereses, ja vērtējamais 
jautājums skar to pastāvīgās aktivitātes, statūtos noteikto mērķi vai iekšējo 
noteikumu ievērošanu. Attiecībā uz pēdējo minēto aspektu Konstitucionālā 
tiesa nesen (2014. gadā) atzina, ka no advokāta pilnvaras ad litem var secināt, 
ka prāva tikusi uzsākta likumīgi, ja vien netiek pierādīts pretējais. Tāpat par 
pieņemamiem tika atzīti nereģistrētu asociāciju, piemēram, arodbiedrību un 
politisko partiju, pieteikumi par jautājumiem, kuru risināšanai šīs organizācijas 
tikušas dibinātas. Lai gan juridiski tās tiek saistītas ar sabiedrisku pakalpojumu 
sniegšanu, svarīgi ir arī faktiskie apstākļi, kādos organizācija darbojas.

Konstitucionālā tiesa arī atzinusi, ka gadījumā, kad pieteikumu iesniegušas 
vairākas personas un pieteikums ir pieņemams attiecībā uz vienu no tām, citu 
personu intereses nav jāvērtē. 

Visbeidzot, Konstitucionālā tiesa izvērtē personas ieinteresētību iesniegt 
pieteikumu, nevis ieinteresētību attiecībā uz tajā sniegto pamatojumu. Ja 
pieteikums ir atzīts par pieņemamu, tiesai nav jāpārbauda katrs iesniedzēja 
arguments.

2. Apstrīdētais akts
Konstitucionālā tiesa var izvērtēt likumus. Termins “likumi” tiek tulkoti 

plaši, ar tiem saprotot gan likumus pēc satura, gan likumus pēc formas, 
piemēram, budžeta likumus, likumus par naturalizāciju un likumus par Beļģijas 
sadarbības līgumu un starptautisko līgumu apstiprināšanu.

B. Prejudiciālie nolēmumi
Tie paši pieņemamības noteikumi attiecas uz prejudiciālo nolēmumu 

pieprasījumiem.
Pirmkārt, par tiesu, kura uzdod Konstitucionālajai tiesai jautājumu, 

pieprasot prejudiciālo nolēmumu. Konstitucionālā tiesa nevilcināsies pārformulēt 
slikti sagatavotu jautājumu vai plaši iztulkot pieprasījuma pieņemamības 
nosacījumus. Vēl jo vairāk, lai gan Konstitucionālā tiesa uzskata, ka jautājums 
par to, kuras tiesību normas konkrētā lietā piemērojamas, ir [vispārējās 
jurisdikcijas] tiesas ekskluzīvā kompetencē, kopš sprieduma Nr. 111/2000 tā 
pārbauda, vai ir pamats uzskatīt, ka apstrīdētā norma izskatāmajā lietā tiešām 
ir piemērojama. Konstitucionālā tiesa atteiksies izvērtēt apstrīdētās normas 
konstitucionalitāti, ja šī norma acīmredzami neattiecas uz izskatāmo lietu.

Otrkārt, Konstitucionālās tiesas judikatūra ir attīstījusies attiecībā uz pušu 
ieinteresētības novērtējumu prejudiciālā nolēmuma procesā. Noteiktas personas, 
kuras nav iesaistītas [vispārējās jurisdikcijas] tiesā izskatāmajā lietā, var 
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pierādīt, ka tās ir dalībnieces līdzīgā tiesas procesā citā tiesā. Ja sākotnēji šāda 
ieinteresētība netika atzīta, tad kopš sprieduma Nr. 44/2008 Konstitucionālā 
tiesa to pieļauj, jo prejudiciālajam nolēmumam ir netieša ietekme arī attiecībā 
uz līdzīgiem tiesas procesiem.

Visbeidzot, kopš sprieduma Nr. 125/2011 Konstitucionālā tiesa ir attiecinājusi 
uz prejudiciālajiem nolēmumiem iespēju noteikt sprieduma iedarbību, sākot ar 
kādu brīdi pagātnē vai nākotnē. Konstitucionālās tiesas likums nosaka šādu 
regulējumu attiecībā uz spriedumiem (8. panta otrā daļa), taču ne attiecībā 
uz prejudiciālajiem nolēmumiem. Tomēr Konstitucionālā tiesa ir atzinusi, ka 
prejudiciālam nolēmumam, lai arī tas neizslēdz Konstitūcijai neatbilstošu tiesību 
normu no tiesību sistēmas, piemīt efekts, kas pārsniedz konkrētās [vispārējās 
jurisdikcijas] tiesā izskatāmās lietas robežas, kuras ietvaros Konstitucionālajā 
tiesā iesniegts pieprasījums. Tāpēc Konstitucionālajai tiesai šajā gadījumā ir arī 
jāpārbauda, vai nav jālemj par konkrētu brīdi, ar kuru spriedumam jāpiešķir spēks. 
Tas ir svarīgi tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības principu kontekstā.

III. Tiesvedība dažās konkrētās jomās

Referāta mērķis nav aplūkot visu Konstitucionālās tiesas judikatūru un visas 
jomas, kurās šī tiesa ir izrādījusi konstitucionālu aktīvismu. Koncentrēšos uz 
dažām lietu grupām.

1. Bērna interešu prioritāte
Beļģijā ģimenes tiesības neizslēdz paternitātes strīdus laulībā vai ārpus tās. 

Tomēr šīs tiesības līdz zināmai robežai dod priekšroku stabilai ģimenes videi 
un sociāli emocionālajai situācijai, nevis bioloģiskajam faktoram. Šim mērķim 
bija noteikti pieteikumu pieņemamības ierobežojumi īsu termiņu un statusa 
atzītas baudīšanas koncepta formā.

Kopš 2011. gada Konstitucionālā tiesa ir apšaubījusi vairumu šķēršļu, 
kas liedza atklāt bioloģisko realitāti, to absolūtā rakstura dēļ. Šim nolūkam 
Konstitucionālā tiesa atsaucās uz personas tiesībām atklāt savu identitāti, 
kas ir daļa no tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kā 
arī Konstitūcijas 22b. pantā nostiprināto bērna interešu prioritāti. Izstrādājot 
režīmu, kas ļauj valstij iejaukties ģimenes dzīvē, likumdevējam ir zināma rīcības 
brīvība, lai panāktu līdzsvaru starp konkurējošām personu interesēm. Kad tiek 
līdzsvarotas dažādas apdraudētās intereses, bērna interesēm tiek ierādīta īpaša 
vieta, jo tās pārstāv vājāko pusi ģimenes attiecībās. Pareizais līdzsvars jāatrod 
[vispārējās jurisdikcijas] tiesai. Konstitucionālā tiesa tāpēc atzina statusa atzītas 
baudīšanas konceptu par neatbilstošu Konstitūcijai tāpat kā viena gada termiņu, 

kura laikā personai, kas vecāka par 22 gadiem, bija tiesības apstrīdēt savu 
paternitāti, skaitot no brīža, kad viņa uzzinājusi par bioloģiskā tēva esamību.

Konstitucionālā tiesa arī atcēla Civilkodeksā paredzēto absolūto aizliegumu 
incestuālam vecāku statusam, ļaujot [vispārējās jurisdikcijas] tiesām izvērtēt 
iesaistītās intereses katrā atsevišķā gadījumā.

2. Tiesības uz pieeju tiesai
Biedrībām ir tiesības uz pieeju vispārējās jurisdikcijas tiesām, bet Kasācijas 

tiesa un likumdevējs šīs tiesības mēdz interpretēt sašaurināti, kad biedrības 
rīkojas kolektīvo interešu aizstāvībai. Konstitucionālā tiesa nekavējās šos 
ierobežojumus apšaubīt.
– Vispārējās jurisdikcijas tiesās juridiskās personas pieteikums netiek 

pieņemts, ja tas neskar tās pastāvēšanu, aktīvus vai autortiesības. Tādējādi 
netiek pieņemti arī pieteikumi, kuru mērķis ir aizstāvēt kolektīvās intereses. 
Pirmkārt, Konstitucionālā tiesa atzina, ka Beļģijas likumdevējs ir pieņēmis 
vairākus likumus, kas piešķir prasījuma tiesības noteiktām biedrībām, 
kuras aizsargā kolektīvās intereses. Tomēr Konstitūcijas 10. un 11. pants, 
kuros nostiprināts vienlīdzības princips, neliek likumdevējam šīs tiesības 
izvērst un attiecināt uz visām biedrībām. Otrkārt, Konstitucionālā tiesa 
norādīja, ka noteikti likumi ļauj biedrībām vērsties tiesā, lai aizstāvētu 
kolektīvās intereses, kas saistītas ar tādu pamattiesību aizsardzību, kas 
nostiprinātas Konstitūcijā un Beļģijai saistošajos starptautiskajos līgumos. 
Tātad juridiskā persona, kas iesniedz tiesā pieteikumu kolektīvo interešu 
vārdā saistībā ar pamattiesību aizsardzību, bet ar minētajiem likumiem 
šīs tiesības netiek atzītas, tiek diskriminēta. Tomēr tas ir likumdevēja ziņā 
precizēt, kādos apstākļos šīm juridiskajām personām ir tiesības vērsties 
tiesā (spriedums Nr. 133/2013).

– Civilkodeksa 1382. pants ir civiltiesiskās atbildības juridiskais pamats 
Beļģijā. Tas noteic vainas, zaudējumu un cēloņsakarības aspektus. 
Cietušajai personai ir tiesības uz pilnu kompensāciju par tai nodarītajiem 
zaudējumiem, bet tiesa var izlemt arī par labu taisnīgai zaudējumu apmēra 
noteikšanai, ja citādi to novērtēt nav iespējams, kā tas ir, piemēram, videi 
nodarīto zaudējumu gadījumā. Šī norma tika atzīta par diskriminējošu 
gadījumos, kad juridiskā persona, kura ir izveidota un rīkojas kolektīvo 
interešu aizstāvībai, piemēram, vides tiesību jomā, kā kompensāciju 
kolektīvajām interesēm radītā aizskāruma novēršanai saņem tikai 
simbolisku eiro. Šāds ierobežojums arī nesamērīgi ietekmē attiecīgo vides 
aizsardzības organizāciju intereses, kurām ir svarīga loma Konstitūcijā 
nostiprināto tiesību uz labvēlīgu vidi aizsardzības jomā (spriedums 
Nr. 7/2016).
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– Beļģijas tiesiskajā regulējumā pastāv grupas prasības institūts zaudējumu 
atlīdzības gadījumos, kas patērētāju tiesību nozarē kolektīvu zaudējumu 
upuriem dod plašāku pieeju tiesai. Šīm tiesībām ir zināmi nosacījumi, 
piemēram, pilnvarot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vai kādu noteiktu, 
īpaši apstiprinātu biedrību pārstāvēt grupas intereses. Konstitucionālā 
tiesa atzina, ka prasība, lai grupas intereses pārstāvošā biedrība būtu īpaši 
apstiprināta, diskriminē citu Eiropas Savienības dalībvalstu biedrības, 
kurām šāda apstiprinājuma nav (spriedums Nr. 41/2016).

3. Tiesības uz īpašumu
Konstitūcijas 16. pants nosaka: “Īpašumu nevienam nedrīkst atņemt, 

izņemot gadījumus, kad īpašums tiek piespiedu kārtā atsavināts sabiedrības 
interesēs likumā noteiktajos gadījumos un veidā un par iepriekš samaksātu 
taisnīgu kompensāciju.” Beļģijas Konstitūcija min vienīgi tiesības uz īpašumu 
un šo tiesību atņemšanu, tādējādi ierobežojot konstitucionālo aizsardzību pret 
piespiedu atsavināšanu un attiecinot to vienīgi uz nekustamo īpašumu.

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā 
protokola 1. panta robežas ir plašākas. Pirmais protokols vispārīgi skar gan 
kustamā un nekustamā, gan materiālā un nemateriālā īpašuma, gan lietu un 
personisko tiesību aizsardzību. Tas nosaka ne vien īpašumtiesību ierobežojumus, 
bet arī īpašuma izmantošanas kontroli. Izmantojot iepriekš minēto kombinācijas 
tehniku, Konstitucionālā tiesa Pirmo protokolu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūru ir iekļāvusi savā judikatūrā, pamatojoties uz to, ka aizsargājamās 
tiesības ir līdzīgas un abi regulējumi veido vienotu veselumu. Tādējādi tiesību 
uz īpašumu aizsardzība ir būtiski paplašināta.

Konstitucionālā tiesa spēra vēl vienu soli tālāk, no šiem diviem 
“nedalāmajiem” regulējumiem izsecinot vienlīdzības principu attiecībā uz 
sabiedrisko apgrūtinājumu pildīšanu, no kā izriet tiesības uz kompensāciju 
arī citos, ne tikai īpašuma piespiedu atsavināšanas, gadījumos. Pilsoņu 
vienlīdzības princips attiecībā uz sabiedrisko apgrūtinājumu neļauj valsts 
varas intstitūcijām bez kompensācijas uzlikt apgrūtinājumus, kas pārsniedz 
tādu līmeni, kas indivīdam būtu jāpacieš vispārēju interešu vārdā. No šā principa 
izriet: ja apgrūtinājums pats par sevi ir likumīgs, bet tas rada nesamērīgas un 
nelabvēlīgas sekas, piemēram, ārkārtēju sociālu vai nodarbinātības risku nelielai 
fizisko vai juridisko personu grupai, tad šīs sekas nedrīkst atstāt vienīgi jau tā 
cietušo personu ziņā, bet tās ir “jāpārdala” visai sabiedrībai vienlīdzīgi. Minētās 
tiesības uz kompensāciju tikušas atzītas šādās situācijās:
– likumīgi izdotas būvatļaujas turētājs, kuram nepieder lietu tiesības uz 

būvlaukumu, kurā noteikts būvniecības aizliegums saskaņā ar normatīvo 
regulējumu, nevar saņemt kompensāciju par izdevumiem, kas viņam 

radušies, vēloties izmantot būvlaukumu saviem mērķiem (spriedums 
Nr. 55/2012);

– kompensācijas shēmas neesamība no aizsardzības rīkojuma izrietoša 
būvniecības aizlieguma gadījumā (spriedums Nr. 12/2014);

– tādu arheoloģisku objektu, vēsturisku celtņu, pilsētas vai lauku vides 
objektu turētāji, kuriem ticis izdots mantojuma aizsardzības rīkojums, nav 
tiesīgi saņemt kompensāciju, ja nekustamā īpašuma vērtība samazinās kā 
tiešs objekta galīgā aizsardzības rīkojuma noteikumu rezultāts (spriedums 
Nr. 132/2015).
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Šķetinot mītu par tiesu aktīvismu dialogā ar 
nacionālajām tiesām: Strasbūras pieredze

Dāmas un kungi!
Man ir liels prieks būt Rīgā un piedalīties konferencē par konstitucionālo 

tiesu aktīvismu demokrātiskā valstī. Es vēlētos apsveikt konferences rīkotājus – 
Latvijas Konstitucionālo tiesu un Venēcijas Komisiju – par šo iniciatīvu un jo 
īpaši par izvēlēto tematu, kurš tiks iztirzāts turpmākajās divās dienās. Esmu 
pagodināts uzstāties ar pamatreferātu līdzās savam draugam un kolēģim, 
Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājam Konrādam Lenārtsam (Koenraad 
Lenaerts). Esmu priecīgs būt šeit kopā ar viņu, jo, kā zināms, nesen atstāju 
Eiropas Cilvēktiesību tiesu, lai pievienotos Eiropas Savienības Vispārējai tiesai 
Luksemburgā.

Konferences temats raisa fundamentālus jautājumus par varu, varas 
īstenošanu, atbildību un leģitimitāti.

Jāpieņem kā pašsaprotams, ka, īstenojot valsts varu, valsts institūcijām ir 
zināma brīvība. Tomēr valsts varas dalīšanas princips, kuru ievēro visas Eiropas 
valstis, iet roku rokā ar visu valsts institūciju padotību tiesiskuma principam. 
Brīvi īstenojamajai varai (neatkarīgi no tā, vai tā izriet no tradīcijām, prakses 
vai pozitīvajām tiesībām) jāpaliek robežās, kuras noteic tiesību normas – 
nacionālās vai starptautiskās. Kā uzsvēruši konferences rīkotāji, ir svarīgi 
ievērot Eiropas tiesu un nacionālo (konstitucionālo) tiesu kompetenci, kā arī 
sekmēt konstruktīvu dialogu starp nacionālajām un pārnacionālajām tiesām.

Referātā es vēlētos dalīties ar savu Strasbūras pieredzi. Kad biju Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs, man bija gods satikt daudzus ievērojamus 
konstitucionālo tiesu tiesnešus, no kuriem vairāki patlaban ir šeit. Es vienmēr 

Dīns Špīlmans (Dean Spielmann)
Bijušais Eiropas  

Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs

iestājos gan par institucionālu, gan neformālu dialogu starp tiesām, kā arī centos 
pārliecināt sarunas dalībniekus:
– ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa nav pārlieku aktīva tiesa, kura pārkāpj 

kompetences robežas;
– ka patiesībā diskurss par “aktīvismu un pašierobežošanos” varētu būt 

pārpratums un ka mēs visi savos nolēmumos sekmējam vienas un tās 
pašas vērtības.
Vērtību sekmēšana iet roku rokā ar savstarpēju cieņu. Šī cieņa tiek panākta, 

pieļaujot, ja tas ir iespējams, rīcības brīvību (margin of appreciation), kas reizēm 
tiek noskaidrota, veicot rūpīgu izvērtējumu par to, vai kādā jautājumā nepastāv 
konsenss. Šī rīcības brīvība, protams, vienmēr jāizmanto atbilstoši samērīguma 
principam. Turklāt izšķiroša nozīme ir dialogam. Kā piemēru var minēt neseno 
jurisprudences dialogu, kas risinājās, vismaz daļēji gaidot Eiropas Cilvēka 
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 
16. protokola spēkā stāšanos. Turklāt jauna veida dialogs starp tiesām varētu 
tikt aizsākts līdz ar Eiropas Padomes Ministru komitejas aktīvāku lomu.

I. Rīcības brīvība

Jūs nepārsteigs, ja es, raugoties no Konvencijas skatpunkta, atsaukšos 
uz rīcības brīvību. Tā, īsumā, ir Eiropas Cilvēktiesību tiesas atzīta nacionālo 
institūciju brīvības zona cilvēktiesību ievērošanā un īstenošanā. Par šo brīvību 
ir daudz runāts un rakstīts – tā varētu būt visvairāk komentētā Eiropas 
cilvēktiesību iezīme. Lai gan minētā doktrīna ir tiesnešu radīta, drīz vien tā 
tiks ietverta arī pašas Konvencijas tekstā. Proti, Konvencijas preambula tiks 
papildināta ar šādu teikumu:

“Apstiprinot, ka Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm atbilstoši 
subsidiaritātes principam ir galvenā atbildība par Konvencijā un tās protokolos 
paredzēto tiesību un brīvību nodrošināšanu un ka tām šajā jomā piemīt rīcības 
brīvība, kuru kontrolē šajā Konvencijā nostiprinātā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
pārraugošā jurisdikcija [..].”

Skaidrojošajā ziņojumā pašas valstis norādījušas, ka šī grozījuma mērķis 
bijis panākt saskaņu ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru. Tādējādi 
Konvencijas 15. protokols nemodificē rīcības brīvības konceptu, bet gan sasaista 
to ar subsidiaritātes principu. Tas ir Konvencijā paredzētā tiesu dialoga kodols. 
Savās runās un rakstos rīcības brīvību esmu raksturojis nevis kā piekāpšanos, par 
kādu to dažkārt varētu uzskatīt, bet gan kā pamudinājumu nacionālajām tiesām 
pilnībā īstenot savu Konvencijā paredzēto lomu. Tas nozīmē izmantot Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūrā attīstītos principus un metodoloģiju (it īpaši 
samērīgumu) saņemto lietu izskatīšanā. Tā ir dialoga forma, kura mīt Konvencijā 
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paredzēto tiesību nodrošināšanas sirdī. Proti, vispirms nacionālo tiesu tiesneši 
analizē cilvēktiesību jautājumus, piemērojot attiecīgos tiesību principus. Pēc tam 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa izvērtē minēto analīzi, to apstiprinot vai labojot. Šī 
decentralizācija, kuras pamatā ir nacionālo tiesu sniegtais vērtējums, var tikt 
uzskatīta par Konvencijas sistēmas arvien pieaugošo spēku.

Pirms brīža es pieminēju robežas, kuras rīcības brīvības īstenošanā 
jāievēro tiesiskai valstij. Tiesiskuma princips atspoguļojas arī Konvencijas 
preambulā un caurauž visas Konvencijas normas. Tādējādi frāzē “margin of 
appreciation” jāuzsver vārds “margin” jeb “robeža”. Tas norāda uz jomu, kurā 
nacionālajām institūcijām ir zināma rīcības vai izvēles brīvība. Robeža, kā 
zināms, var būt šaura vai plaša atkarībā no dažādiem faktoriem. Taču pat tad, 
ja tā ir plaša, tā tik un tā paliek robeža – tā neplešas bezgalīgi. Kā bieži vien 
atzinusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, robeža konkrētā lietā vienmēr tiek pakļauta 
Eiropas uzraudzībai. Īsāk sakot, Konvencija nepiešķir nacionālajām institūcijām 
tiesības rīkoties nepārraudzītām.

Tur, kur pieļaujama rīcības brīvība, Eiropas Cilvēktiesību tiesa atturas no 
lietas apstākļu “totālas” pārbaudes un akceptē nacionālo institūciju izvēlēto 
vērtējumu vai lēmumu, ciktāl tas nepārsniedz noteikto robežu. Pati Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa noteic, kur konkrētajā lietā ir minētā robeža.

Juridiskajā literatūrā izvirzīti dažādi rīcības brīvības doktrīnas skaidrojumi:
– tā esot Eiropas Cilvēktiesību tiesas subsidiārās jurisdikcijas dabisks 

produkts;
– tā paužot cieņu plurālismam un valstu suverenitātei (Valdoks [Waldock] 

to skaidro kā līdzekli, ar kuru Strasbūra salāgo cilvēktiesību starptautisko 
aizsardzību ar demokrātisku valstu suverēno varu);

– tā vēstot, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa apzinoties savas institucionālās 
kapacitātes robežas, proti, ka tā nevar iztirzāt ikvienu lietu visās detaļās;

– tiesa un jo īpaši starptautiskā tiesa neesot vislabākais forums sarežģītu 
sociāli ekonomisku jautājumu izšķiršanai;

– Eiropas Cilvēktiesību tiesa esot pārāk attālināta, lai spriestu par jutīgām 
lietām.
Visi minētie skaidrojumi ir pareizi.
Būtiski, ka daļu no atbildības par Konvencijā paredzēto tiesību aizsardzību 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa piešķir nacionālajām tiesām, tādējādi sekmējot 
veselīgu subsidiaritāti un veicinot Konvencijas režīma efektivitāti.

Taču ko šajā gadījumā nozīmē subsidiaritāte? Subsidiārs – iepretim kam? 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas ieskatā – iepretim cilvēktiesību aizsardzībai 
nacionālajās sistēmās.

Sākotnējais novērtējums ir kompetentās nacionālās institūcijas ziņā, un 
šajā novērtējumā tai ir rīcības brīvība. Taču tālāk seko Eiropas pārraudzība – 
galīgais novērtējums ir Eiropas Cilvēktiesību tiesas ziņā.

Galvenie principi ir skaidri:
– rīcības brīvība tiek ierobežota, ja lieta saistīta ar sevišķi nozīmīgiem 

indivīda pastāvēšanas vai identitātes jautājumiem;
– rīcības brīvība ir lielāka, ja starp Eiropas valstīm nav vienprātības vai nu 

par vērtējamās intereses nozīmīgumu, vai arī par šīs intereses aizsardzības 
veidiem – it īpaši gadījumos, kuri saistīti ar jutīgiem morāles vai ētikas 
jautājumiem;

– rīcības brīvība parasti ir liela, ja valstij jāpanāk līdzsvars starp pretnostatītām 
privātajām un publiskajām interesēm.
Papildus jāuzsver arī rīcības brīvības (margin of appreciation) procesuālais 

aspekts. Tas ir ietverts vārdā “novērtējums” (appreciation). Kompetentajai 
nacionālajai institūcijai, kura var būt tiesa, parlaments vai valsts pārvaldes 
iestāde, ir jāizvērtē tiesības un intereses.

Tātad šāds izvērtējums tiek sagaidīts arī no tiesām. Atgādināšu, ka 
Konvencija ir daļa no dalībvalstu nacionālajām tiesībām – tā nav ārēju tiesību 
kopums. Konvencijas sistēmā nacionālajam tiesnesim ir izšķiroša loma, jo viņam, 
aizsargājot cilvēktiesības, ir iespēja rīkoties ātrāk un izmantot visu juridisko 
rīku klāstu. Izmantojot Eiropas Cilvēktiesību tiesas izstrādāto metodoloģiju, 
nacionālā tiesa var panākt, ka Strasbūra atzīst jautājuma atrašanos rīcības 
brīvības robežās. Ieskatam aplūkošu piemēru no sprieduma lietā “Von Hannover 
v. Germany (No. 2)”. Pieteicēja, kurai nav nepieciešama iepazīstināšana, 
atkārtoti vērsās Strasbūrā saistībā ar fotogrāfiju publicēšanu Vācijas slavenību 
žurnālos. Eiropas Cilvēktiesību tiesa izvērtēja veidu, kā nacionālās tiesas bija 
izskatījušas pieteicējas sūdzības. Tiesas secinājumus ir vērts citēt pilnībā:

“124. Tiesa konstatē, ka nacionālās tiesas atbilstoši savai judikatūrai ir 
rūpīgi līdzsvarojušas izdevniecību tiesības uz vārda brīvību iepretim pieteicēju 
tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Tiesas ir piešķīrušas lielu vērību 
jautājumam, vai fotogrāfijām kopsakarā ar saistītajiem rakstiem ir bijusi 
nozīme vispārēju interesi izraisošās debatēs. Tāpat tās ir vērtējušas fotogrāfiju 
uzņemšanas apstākļus.

125. Tiesa arī konstatē, ka nacionālās tiesas ir tieši atsaukušās uz Tiesas 
judikatūru. Federālā Vispārējās jurisdikcijas tiesa pēc sprieduma “Von 
Hannover” lietā bija mainījusi savu nostāju, savukārt Federālā Konstitucionālā 
tiesa šo nostāju ne tikai apstiprināja, bet arī sniedza izvērstu Tiesas judikatūras 
analīzi, atbildot uz pieteicēju iebildumiem par to, ka Federālā Vispārējās 
jurisdikcijas tiesa neesot ievērojusi Konvenciju un minēto judikatūru.
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126. Ņemot vērā šos apstākļus, kā arī rīcības brīvību, kuru nacionālās tiesas 
baudīja pretnostatīto interešu līdzsvarošanā, Tiesa atzīst, ka minētās tiesas ir 
ievērojušas no Konvencijas 8. panta izrietošos pozitīvos pienākumus. Tādējādi 
šis pants nav pārkāpts.”

Iepriekš teiktais attiecas ne tikai uz tiesām. No Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūras skaidri izriet, ka rīcības brīvībai ir nozīme arī likumdošanā.

Kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa secināja lietā par ieslodzīto vēlēšanu 
tiesībām “Hirst (No. 2)”, nav pierādījumu, ka Apvienotās Karalistes parlaments 
jelkad būtu svēris pretnostatītās intereses vai izvērtējis, cik samērīgi ir pilnībā 
aizliegt ieslodzītajiem vēlēt. Ir bijuši tikai netieši apsvērumi, bet nekādu debašu 
pēc būtības par aizlieguma turpmāko pastāvēšanu, ņemot vērā mūsdienu sodu 
politiku un šībrīža cilvēktiesību standartus. Šāda izvērtējuma trūkums tika 
vērtēts par sliktu atbildētājai valstij. Tāpēc, neskatoties uz plašo rīcības brīvību, 
minētais aizliegums tika atzīts par tādu, kas atrodas ārpus šīs brīvības robežām.

Turpretim, vērtējot situāciju Itālijā, Eiropas Cilvēktiesību tiesa saskatīja 
pierādījumus likumdevēja interesei pielāgot vēlēšanu tiesību aizliegumu 
atbilstoši konkrētās lietas apstākļiem – tostarp noziedzīgā nodarījuma 
smagumam un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja rīcībai. Tā ir lieta “Scoppola 
(No. 3)”, kurā Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka lēmums par vēlēšanu tiesību 
liegšanu var tikt pieņemts tiesas procesā (kā tas notiek dažās valstīs).

Taču likumdevējs var uzņemties pienācīga līdzsvara noteikšanu arī pats. 
Ja tas rūpīgi izsver būtiskos cilvēktiesību aspektus un cenšas saprātīgi salāgot 
indivīda tiesības ar sabiedrības interesēm, Eiropas Cilvēktiesību tiesa parasti 
akceptē panākto līdzsvaru (sk., piemēram, lietu “Animal Defenders v. the United 
Kingdom”).

Eiropas Cilvēktiesību tiesa rūpīgi analizēja likumdošanas procesu arī 
tādās nesenās lietās kā “S.A.S. v. France” saistībā ar aizliegumu nēsāt seju 
aizsedzošus lakatus un “Lambert and Others v. France” saistībā ar atteikšanos 
no dzīvību uzturošas medicīniskās aprūpes. Abās lietās Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa bija gandarīta par likumdošanas procesa kvalitāti, piešķirot nacionālajām 
institūcijām rīcības brīvību.

Tātad ir nepieciešama līdzsvarošana. Varētu teikt, ka Konvencija pieprasa 
ne tikai “likuma kvalitāti”, bet arī zināmu “likumdošanas procesa kvalitāti”. 
Proti, minētais process jānodrošina ar pienācīgu informāciju un tās iztirzāšanu.

Atgriezīšos pie apstākļiem, kas noteic rīcības brīvības robežu.
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka pretnostatītu Konvencijā 

paredzēto tiesību līdzsvarošanā rīcības brīvība parasti ir liela. Kā piemēru var 
minēt “Odièvre” lietu par bioloģiskās mātes tiesībām saglabāt savu anonimitāti 
iepretim pieteicēja tiesībām zināt savu izcelsmi.

Taču ne vienmēr tas tā ir. Nesenajā lietā “X v. Austria”, kurā pieteicēji 
sūdzējās par divu vecāku adopcijas aizliegumu viendzimuma pāriem, valdība 
citstarp uzsvēra, ka rīcības brīvībai jābūt lielai, jo adopcija ir saistīta ar visu 
tajā iesaistīto personu interešu rūpīgu līdzsvarošanu. Taču Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa šo nostāju neatbalstīja. Tā norādīja, ka gadījumos, kad atšķirīgā attieksme 
balstīta uz seksuālo orientāciju, rīcības brīvība ir neliela, tāpēc valstij sava 
nostāja jāspēj pamatot ar sevišķi labiem argumentiem (probatio diabolica?).

Turpretim plaša rīcības brīvība ir gadījumos, kas saistīti ar sociālo un 
ekonomisko politiku, ieskatam minot tādas jomas kā sociālo nodrošinājumu 
(“Stec v. UK”, “Carson v. UK”) un, piemēram, īpašuma tiesības (“Jahn v. 
Germany” – kontekstā ar izņēmuma apstākļiem Vācijas apvienošanās dēļ).

Tādos gadījumos Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārraudzība nav tik izteikta, 
taču robežas tik un tā paliek robežas.

II. Konsenss

Tagad pievērsīšos konsensa lomai. Rīcības brīvības koncepts ir cieši 
saistīts ar fundamentālu interpretācijas principu, proti, ka Konvencija ir dzīvs 
instruments. Pastāv apgriezta proporcionalitāte starp valstij piemītošo rīcības 
brīvību no vienas puses un ar salīdzinošo vai starptautisko tiesību palīdzību 
noskaidrojamo konsensa pakāpi no otras puses. Šis jautājums nav viennozīmīgs, 
taču es uzskatu, ka atsaukšanās uz konsensu leģitimē Eiropas Cilvēktiesību 
tiesu piešķirt Konvencijai jaunu skanējumu, kā arī sekmē šī jaunā skanējuma 
pārņemšanu nacionālajā sistēmā.

Ir daudz spriedumu, kuros Eiropas Cilvēktiesību tiesa attīstījusi Konvencijas 
izpratni atbilstoši standartiem, kurus valstis jau piemēro un kuri atspoguļojas 
starptautiskajos instrumentos. Taču tāpat ir arī daudz spriedumu, kuros šāda 
konsensa trūkums ir atturējis Eiropas Cilvēktiesību tiesu no Konvencijas 
pilnveidošanas.

Tomēr te nav stingru un skaidru noteikumu. Spēcīga konsensa trūkums 
Eiropā saistībā ar dzimuma maiņas atzīšanu automātiski neatturēja Eiropas 
Cilvēktiesību tiesu no sprieduma par labu Kristīnei Gudvinai (Christine 
Goodwin) 2002. gadā. Tiesa nepievērsa tik lielu uzmanību pierādījumu trūkumam 
par Eiropas kopējo nostāju, bet atsaucās uz skaidriem un neapstrīdamiem 
pierādījumiem par arvien pastāvošu starptautisku tendenci transseksuālisma 
juridiskās atzīšanas un sociālās pieņemšanas virzienā.

Tāpat arī spriedumā lietā “Hirst (No. 2)” Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
atzīmēja, ka Eiropas vienotas nostājas neesībai par ieslodzīto tiesībām vēlēt 
pašai par sevi nav izšķirošas nozīmes.
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Turpretim acīmredzami spēcīgo Eiropas konsensu par aborta pieļaujamību 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa lietā “A.B.C. v. Ireland” neatzina par tādu, kas 
izšķiroši samazina nacionālo institūciju rīcības brīvību. Tā norādīja, ka, tā kā 
lietā “Vo v. France” netika konstatēts Eiropas konsenss par embrija raksturu 
un statusu, valstīm šajā jomā ir liela rīcības brīvība. Tāda pati brīvība ir arī 
gadījumos, kad jālīdzsvaro nedzimuša bērna un viņa mātes tiesības.

Šo argumentāciju noraidīja tiesnešu mazākums, proti, seši tiesneši. Viņi 
uzskatīja, ka šī argumentācija atkāpjas no Eiropas Cilvēktiesību tiesas iedibinātās 
metodoloģijas. Viņuprāt, Eiropā bija spēcīgs konsenss par pieļāvīgāku režīmu 
nekā to, kādu pieļauj Īrijas konstitūcija. Viņi norādīja: “Mēs uzskatām, ka šī 
ir viena no retajām reizēm, kad Eiropas Cilvēktiesību tiesa šādu konsensu 
neuzskata par iemeslu attiecīgās valsts lielās rīcības brīvības samazināšanai.”

III. Samērīgums

Noskaidrojuši rīcības brīvības aprises, tālāk varam pievērsties samērīguma 
principa ietekmei. Tas varētu būt vissvarīgākais – un, iespējams, izšķirošais – 
faktors rīcības brīvības izmantošanā. Būdams cieši saistīts ar efektīvas tiesību 
aizsardzības principu, samērīguma princips veido visspēcīgāko aizsardzību pret 
rīcības brīvības doktrīnas pārmērīgu izmantošanu. Neievērojot samērīgumu, 
valsts var zaudēt tiesības uz rīcības brīvības “baudīšanu”. Citiem vārdiem sakot, 
minētā brīvība var tikt atzīta par nepiemērotu, jo samērīguma neievērošana ir 
pārāk būtisks pārkāpums. Piemēram, “Axel Springer” lietā, kurā spriedums 
taisīts vienā datumā ar spriedumu “Von Hannover (No. 2)” lietā, tika konstatēts 
pieteicējas izdevējsabiedrības tiesību uz vārda brīvību pārkāpums. Tiesnešu 
vairākums uzskatīja, ka nacionālās tiesas nav ievērojušas samērīgumu starp 
pieteicējas tiesībām un to ierobežojumu. Tādējādi Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
atzina samērīguma trūkumu par “spēcīgu argumentu”, kas attaisno nacionālo 
tiesu viedokļa aizstāšanu ar savējo.

IV. Dialogs

a) Tiesu dialogs
Manuprāt, tiesu dialogs ir izšķiroši svarīgs Konvencijas sistēmas būtībai. 

Tas ir izšķirošs arī visaptverošajam priekšstatam par to, ka cilvēktiesību 
aizsardzībai jābūt efektīvai – šo priekšstatu es piedēvēju ne tikai Konvencijas 
autoriem, bet arī nākamo paaudžu juristiem, kuri līdz pat šai dienai aizsargā 
Konvencijā paredzētās tiesības.

Aplūkojot jaunāko Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru lietās, kas 
saistītas ar rīcības brīvību, var novērot tiesas pašierobežošanās tendenci. Proti, ja 

nacionālās augstāko instanču tiesas ir izvērtējušas lietas apstākļus Konvencijas 
normu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras gaismā, tiesa pašierobežojas. 
Piemēram, jau pieminētajā “Von Hannover (No. 2)” lietā, kurā bija jālīdzsvaro 
preses brīvība un tiesības uz privāto dzīvi, Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka 
tai “būtu nepieciešami spēcīgi argumenti, lai nacionālo tiesu viedokli aizstātu 
ar savējo”.

Minēšu vēl vienu tiesu dialoga piemēru, kurš saistīts ar Vācijas Federālo 
Konstitucionālo tiesu. Tās priekšsēdētājs Andreass Foskūle (Andreas Voßkuhle) 
pirms pāris gadiem izklāstīja šo piemēru Eiropas Cilvēktiesību tiesas darba gada 
atklāšanas konferencē. Toreiz viņš atklāja mums ļoti tēlainu modeli, kas ilustrē 
nacionālo tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas savstarpējās attiecības. Proti, 
šīs attiecības ir kā mobilis, kas sastāv no dažādiem kustīgā līdzsvarā esošiem 
elementiem, savienotiem ar saitēm, kuras nedrīkst samezglot.

Tātad šis piemērs bija saistīts ar Vācijas krimināltiesību normām par ārkārtīgi 
bīstamu personu preventīvo apcietināšanu. Tas bija jautājums, kuru Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa bija risinājusi 2009. gadā lietā “M v. Germany”. Pieteicējs 
pēc piecu gadu ieslodzījuma izciešanas atradās preventīvajā apcietinājumā 
vēl 10 gadus (kas tolaik Vācijā bija maksimālais termiņš). Pieteicējs sūdzējās, 
ka apcietinājums viņam piemērots atbilstoši noteikumiem, kas tika pieņemti 
vairākus gadus pēc viņa notiesāšanas. Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa viņa 
konstitucionālo sūdzību noraidīja, secinot, ka likuma atpakaļvērstais spēks atbilst 
Konstitūcijai un ka sūdzības iesniedzēja konkrētajā gadījumā tas nav nesamērīgs.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa konstatēja, ka tikušas pārkāptas gan Konvencijas 
5. pantā paredzētās tiesības uz brīvību, gan 7. pantā paredzētais smagāka soda 
atpakaļvērstā spēka aizliegums. Ņemot to vērā, Konstitucionālā tiesa savu 
nostāju mainīja. Atsaucoties uz spriedumu lietā “M v. Germany”, tā 2011. gada 
spriedumā nolēma, ka attiecīgās tiesību normas neatbilst konstitūcijai. Tādējādi 
šis piemērs parāda, ka Konvencija tiek uzskatīta par svarīgu vadlīniju attiecīgo 
konstitūcijas normu interpretācijā.

Strasbūras tiesai atkal bija iespēja izteikties par minēto jautājumu 
2012. gadā “Kronfeldner” lietā. Tā norādīja:

“Ir apsveicama Federālās Konstitucionālās tiesas pieeja, interpretējot 
Pamatlikuma normas citstarp Konvencijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūras gaismā, tādējādi atklājot savu ieguldījumu pamattiesību aizsardzībā 
ne tikai nacionālajā, bet arī Eiropas līmenī. [..] Ar savu spriedumu Federālā 
Konstitucionālā tiesa piemēroja Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras 
atziņas savos [..] spriedumos par preventīvo apcietinājumu nacionālajā tiesību 
sistēmā. Tā sniedza skaidras vadlīnijas nacionālajām tiesām un likumdevējam, 
ņemot vērā, ka vairākas Krimināllikuma normas par preventīvo apcietinājumu 
tika atzītas par neatbilstošām Pamatlikumam, kurš citstarp tika interpretēts 
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Konvencijas gaismā. Tādējādi Konstitucionālās tiesas spriedums atspoguļo 
un apliecina dalībvalstu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas kopīgo atbildību par 
Konvencijā paredzēto tiesību nodrošināšanu.”

Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis iemieso ārējās pārraudzības principu. 
Tomēr jāņem vērā arī kritika, kura bieži vien tiek vērsta pret Konvenciju – tā 
esot “ārēja iejaukšanās” nacionālajos jautājumos. Kādēļ gan esot nepieciešama 
iejaukšanās vienas vai otras demokrātiskas valsts noteiktajā kārtībā un 
izdarītajās izvēlēs? Tādēļ es uzsveru ārējās pārraudzības attaisnojamību. Tai, 
protams, jābalstās uz pilnīgu informāciju, un tai jābūt arī objektīvai. Turklāt 
ārējā pārraudzība ir kolektīva, un no tās izriet kopīgie principi un standarti, 
kuri veido to, ko dēvē par Eiropas cilvēktiesību ius commune.

Es tikko aprakstīju starp Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešiem un viņu 
nacionālā līmeņa kolēģiem notiekošā dialoga šībrīža praksi. Kas gaidāms nākotnē?

b) Dalīšanās ar informāciju
Vispirms jāpiemin jaunā Strasbūras iniciatīva – Augstāko tiesu tīkls. 

Ideja par šādu tīklu izskanēja Briseles starpvaldību konferencē. Tā saistīta ar 
jautājumu, kas bieži izskan dialogā starp nacionālajiem un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas tiesnešiem: kā panākt, lai nacionālais tiesnesis būtu pilnībā informēts par 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru? Kā zināms, minētās judikatūras apjoms 
ir iespaidīgs, turklāt tas arvien pieaug. Nacionālajām tiesām, kurām jāizskata 
lietas saskaņā ar Konvenciju, ir praktiska nepieciešamība pēc palīdzības 
piemērojamo Strasbūras precedentu apzināšanā.

Tātad pirmais Augstāko tiesu tīkla mērķis ir ļaut tiesām bez liekām 
formalitātēm konsultēties tieši ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas Sekretariātu.

Otrs mērķis ir atvieglot Strasbūras tiesas darbu. Salīdzinošās tiesības ir 
daļa no Eiropas Cilvēktiesību tiesas metodoloģijas, un tās tiek izmantotas, lai 
noteiktu Eiropā pastāvošā konsensa līmeni par noteiktiem jautājumiem. Tas 
nav viegls uzdevums, tāpēc tiek gaidīts, ka Strasbūras tiesa ar tīkla palīdzību 
no citām tiesām iegūs nozīmīgu un uzticamu informāciju.

Kopš 2015. gada 5. oktobra, kad tika publiskota iecere par Augstāko tiesu 
tīklu, Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir noslēgusi ļoti veiksmīgu tīkla izmēģināšanas 
posmu ar Francijas Kasācijas tiesu un Valsts padomi.

Ņemot vērā izmēģināšanas posma laikā iegūtos secinājumus, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa veido informācijas tehnoloģiju platformu ar pielāgotiem 
parametriem, lai tādējādi spētu uzturēt tīklu. Iecerēti arī citi sagatavošanās 
darbi (noteikumu izstrāde u.tml.).

Tajā pašā laikā un jo īpaši kopš Eiropas Cilvēktiesību tiesas darba gada 
atklāšanas konferences 2016. gada janvārī vēlmi pievienoties tīklam izteikusi 
21 tiesa no 16 valstīm.

Kad būs pabeigts sagatavošanās posms, šīs tiesas (līdzās divām Francijas 
tiesām) būs pirmās, kuras pievienosies tīklam – un tas notiks jau tuvākajos 
mēnešos.

Visbeidzot termina “augstākās tiesas” definīcija vēl nav pieņemta, jo 
sastopama liela tiesisko sistēmu daudzveidība. Interesi par pievienošanos tīklam 
paudušas arī vairākas konstitucionālās tiesas (Ungārijas, Spānijas un Turcijas 
tiesas).

Eiropas Cilvēktiesību tiesa uztur saikni arī ar Venēcijas Komisijas forumu. 
Līdz ar to konstitucionālās tiesas var sazināties ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu, 
izmantojot arī šo forumu.

c) Institucionalizētais dialogs
Vēl viens būtisks aspekts, raugoties nākotnē, ir Konvencijas 16. protokols. 

Tas ir Konvencijas papildu protokols, kura sniegtās iespējas nedrīkst 
novērtēt par zemu. Īsumā, tas izveido konsultatīvu procedūru, dodot iespēju 
augstākajām nacionālajām tiesām lūgt padomu Eiropas Cilvēktiesību tiesai 
par principiāliem Konvencijas interpretācijas vai piemērošanas jautājumiem. 
Ideja par konsultatīvu jurisdikciju starptautiskajās tiesībās nav nekas jauns. Tā 
ir nozīmīga Starptautiskās tiesas dimensija. Tā ir arī daļa no sistēmas, kuru 
izmanto Amerikas Cilvēktiesību tiesa. Nākotnē – un es ceru, ka pavisam drīzā 
nākotnē – tā būs arī daļa no Konvencijas sistēmas. Es protokolā saskatu lielas 
iespējas pilnveidot Konvencijas piemērošanu nacionālajā līmenī. Raugoties 
praktiski, tas var samazināt parasti gados mērāmo laiku no lietas saņemšanas 
Strasbūras tiesā līdz tās nolēmumam. Vēl vairāk – es redzu protokolu kā 
subsidiaritātes sekmēšanas rīku, kurš nodrošina pienācīgu Konvencijā paredzēto 
tiesību tiešu īstenošanu nacionālajā tiesiskajā kārtībā. Es redzu šo procedūru 
kā dialogu starp tiesām, kuras pārstāv dažādus Konvencijas sistēmas atzarus. 
Manuprāt, tas aizpildīs ievērojamu robu Konvencijas mašinērijā, iedibinot 
tiešu mijiedarbību starp nacionālajiem un starptautiskajiem tiesnešiem. Es to 
neuzskatu tikai par papildinājumu, bet gan par iespēju Eiropas Cilvēktiesību 
tiesai darboties jaunā dimensijā, lai izpildītu uzdevumus, kurus tai uzticējusi 
Konvencija. Līdz šim protokolu ratificējušas sešas valstis. Lai protokols varētu 
stāties spēkā, nepieciešamas desmit ratifikācijas. Tādējādi esmu pārliecināts, 
ka šis jaunais mehānisms tiks iedzīvināts jau pavisam drīz.

V. Spriedumu izpilde

Jāpiemin vēl viens veids, kā izpaužas vai, precīzāk, varētu izpausties tiesu 
dialogs. Arī šis veids izriet no Strasbūras tiesas diskusijām ar nacionālajām 
tiesām. Tas saistīts ar situāciju, kad nacionālajām tiesām jāizpilda Strasbūras 
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tiesas spriedums, mainot savu judikatūru vai tiesu praksi. Kā nacionālajām 
tiesām rīkoties, ja Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums ir neskaidrs vai 
neviennozīmīgs? Konvencija šādam gadījumam piedāvā procesuālu risinājumu, 
lai gan līdz šim tas nav ticis izmēģināts. Proti, tā ir Konvencijas 46. panta 
3. punktā paredzētā procedūra. Tā ļauj Eiropas Padomes Ministru komitejai 
uzdot jautājumu Eiropas Cilvēktiesību tiesai par sprieduma interpretāciju. Šī 
no Konvencijas 14. protokola izrietošā noteikuma mērķis ir vienkāršs. Proti, 
reizēm Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma dažādas interpretācijas apgrūtina 
Ministru komitejas spēju īstenot pārraudzības funkciju, kura ir ļoti svarīga. 
Protams, ja Eiropas Cilvēktiesību tiesai ir jāizskata cita līdzīga lieta, tā var 
izteikties arī par iepriekšējā sprieduma izpildes efektivitāti. Tas nav neparasti – 
var tikt minēti daudzi piemēri. Taču vai Konvencijas 46. panta 3. punktā paredzētā 
procedūra varētu kalpot ne tikai Ministru komitejai, bet arī nacionālajam 
tiesnesim? Vai tiesnesis, izmantojot Ministru komitejas starpniecību, varētu 
komunicēt ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu nolūkā sekmēt sprieduma efektīvu 
izpildi? Šī ideja var šķist inovatīva, taču tā nekādā gadījumā nav neiedomājama. 
Manuprāt, tai vajadzētu pelnīt ievērību notiekošajās starpvaldību diskusijās par 
Konvencijas sistēmas nākotni.

Secinājumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesa dažkārt tiek raksturota kā pārlieku aktīva tiesa, 
kura nemitīgi iziet ārpus Konvencijas teksta robežām. Šāds uzskats nav ne vairāk 
kā karikatūra. Patiesi, Konvencija tiek interpretēta dinamiski, lai nodrošinātu 
labāku indivīda aizsardzību. Taču tas tiek darīts, izmantojot iedibinātu 
metodoloģiju, kura ir pazīstama Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras 
zinātājiem. Kā pareizi atzinis Francijas Valsts padomes priekšsēdētāja 
vietnieks Žans-Marks Sovē (Jean-Marc Sauvé), nacionālajām tiesām kā daļai 
no Konvencijas sistēmas rīcības brīvības īstenošanā nepieciešams divu līmeņu 
skatījums – līdzās nacionālajam skatījumam jābūt arī Eiropas skatījumam, 
kura pamatā ir Eiropas standarti un konsenss. Tā ir joma, kurā Konvencijas 
sistēma vēl var tikt pilnveidota. Tā ir joma, kurā var tikt uzlabota cilvēktiesību 
īstenošanas efektivitāte. Lai to panāktu, būtiska loma ir tiesu dialogam manis 
iepriekš aprakstītajā izpratnē.

Konvencija ir ne tikai dzīvs, bet arī nobriestošs instruments. Kā nākotnes 
ideāls varētu būt tas, ka visu valstu nacionālās institūcijas aug savas lomas 
īstenošanā. Īstenojot minēto lomu, padziļinās dialogs starp nacionālajām 
institūcijām un Eiropas Cilvēktiesību tiesu un līdz ar to arī uzlabojas 
cilvēktiesību aizsardzības kvalitāte. Lai gan šoreiz es koncentrējos uz tiesu 
dialogu, tas nenozīmē, ka dialogs ar citām nacionālajām institūcijām – it īpaši 

ar likumdevēju – būtu mazāk svarīgs. Man neatliek laika sīkāk iztirzāt šo 
fenomenu, kurš iedzīvina Eiropas cilvēktiesību principus dalībvalstu tiesiskajās 
sistēmās.

Desmit gadus strādājot Strasbūrā, daudzviet Eiropā novēroju būtiskas 
pārmaiņas saistībā ar veidu, kā Konvencija tiek uzlūkota un piemērota nacionālajā 
līmenī. Raugoties no Strasbūras skatpunkta, pārmaiņas ir bijušas ievērojamas. 
Neskatoties uz strīdīgajiem jautājumiem, uzskatu, ka galvenā tendence ir 
subsidiaritātes palielināšana – tādā nozīmē, kā izklāstīju savā referātā. Kā 
Eiropas tiesnesis es dabiski tiecos raudzīties uz saviem kolēģiem nacionālajā 
līmenī, lai vērtētu viņu iesaisti Eiropas tiesībās. Cilvēktiesību aizsardzība ir 
mūsu kopīgais mērķis Eiropas Padomes Eiropā un Eiropas Savienības Eiropā. 
It īpaši mums, tiesnešiem, tas ir mūsu kopīgais uzdevums. To īstenojot, starp 
mums ir vajadzīgs dialogs – precizējošs un pamudinošs. Ar šī dialoga esošajiem 
un iespējamajiem līdzekļiem var tikt uzlabota Konvencijas ievērošana.

Manuprāt, tiesu dialogs ir atslēga – turklāt zelta atslēga – uz vēlamo nākotni 
cilvēktiesību aizsardzības jomā Eiropā. Dialogs rada savstarpējās uzticēšanās 
gaisotni. Tas palīdz mums atšķetināt mītus par tiesu aktīvismu. Ja sadarbība 
starp Eiropas nacionālajām un pārnacionālajām tiesām būs izdevusies, ierastais 
dalījums “aktīvisms un pašierobežošanās” visbeidzot vairs nebūs aktuāls.

Paldies!
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Eiropas konstitucionālo tiesu 
aktīvisms: vai tas tiešām pastāv?

1. Kā zināms, jēdzienu “tiesu aktīvisms” pirmo reizi lietoja Artūrs 
Šlesingers (Arthur Schlesinger Jr.) rakstā amerikāņu žurnālam “Fortune” 
1947. gadā. Raksts bija 14 lappušu garš, un tas bija lasāms starp viskija un 
skūšanās losjonu reklāmām. Tā nosaukums bija “Augstākā tiesa: 1947”.

Šķiet, raksta autors Artūrs Šlesingers negribēja radīt vai definēt jaunu 
konceptuālu rīku, ko vēlāk izmantotu zinātnieki, vērtējot tiesas nolēmumu 
noteiktību, kvalitāti vai taisnīgumu. Žurnāls bija domāts plašai sabiedrībai, nevis 
akadēmiķiem. Raksta “Augstākā tiesa: 1947” autora mērķis bija tikai aprakstīt 
vienu brīdi ASV Augstākās tiesas vēsturē – 1947. gadu –, raksturojot tās deviņu 
tiesnešu rīcību. Šajā raksturojumā Šlesingers iedalīja visus Augstākās tiesas 
tiesnešus divās kategorijās atkarībā no viņu rīcības, spriežot tiesu: pirmkārt, 
tiesas pašierobežošanās čempionos, un, otrkārt, tiesu aktīvistos.

Acīmredzami, ka jēdziens “tiesu aktīvists” vai “tiesu aktīvisms” par spīti tā 
sākotnējai izcelsmei bijis lemts milzu veiksmei. Šis jēdziens ne tikai ir nonācis 
specifisku akadēmisko debašu apritē (tādējādi pieprasot precīzāku definīciju, 
ko patiesībā tas nozīmē), bet arī atceļojis no Amerikas uz Eiropu un mūsdienās 
tiek plaši lietots tiesību zinātnieku vidū šajā Atlantijas okeāna pusē. Šī jēdziena 
veiksmes pierādījums, ja mums tāds vajadzīgs, ir šeit, šajā konferencē. Šodien 
mēs Rīgā runājam par tiesu aktīvismu sešas dekādes pēc Šlesingera raksta 
publicēšanas. 

2. Pēc manām domām, veiksmes iemesli ir ļoti skaidri. 

Prof. Dr. Marija Lučija Amarala 
 (Maria Lúcia Amaral) 

Portugāles Republikas Konstitucionālās tiesas 
priekšsēdētāja vietniece

Lai gan jēdzienu “tiesu aktīvisms” plašāk sāka lietot tikai divdesmitā 
gadsimta vidū, acīmredzami problēma, kas ar to tika apzīmēta, pastāvēja jau 
daudz senāk, vismaz valstīs ar angloamerikāņu juridisko kultūru. 

Lai formulētu problēmu visvienkāršākajā veidā, es teiktu, ka tā meklējama 
šādā jautājumā: kā definēt precīzas tiesu varas un citu valsts varas atzaru 
robežas?

Eiropas juridiskās kultūras specifiskajā kontekstā jeb, pareizāk sakot, 
kontinentālās Eiropas tiesību tradīcijas kontekstā šīs problēmas esamība kļuva 
īpaši acīmredzama divdesmitā gadsimta otrajā pusē dažādos “pārvaldības” 
līmeņos. Eiropas Kopienu tiesa, piemēram, sešdesmitajos gados taisīja vairākus 
nolēmumus, kuros interpretēja Eiropas līgumus, izšķirošā veidā sekmējot 
Eiropas kopienu integrāciju. Ja mēs pieņemam, ka dalībvalstis, kas tolaik 
izveidoja šīs kopienas – sešas suverēnas, nacionālas valstis –, tobrīd nebija 
spējīgas vai noskaņotas politiskā līmenī stiprināt pārnacionālo sadarbību, tad 
varam teikt, ka zināmā mērā Eiropas tiesa rīkojās “tiesu aktīvisma” garā, jo tā 
izmantoja juridiskus argumentus, juridisku procesu un juridiskus nolēmumus, 
lai izdarītu to, ko politiskā vara ar savām specifiskajām procedūrām noteiktajā 
vēstures posmā nevarēja izdarīt.

Runājot par pilnīgi citu līmeni, mēs varam teikt, ka administratīvās 
tiesas – kur tādas pastāv – var uzskatīt par “aktīvistēm”, kad to veiktā tiesību 
normu interpretācija sašaurina rīcības brīvību, kuru šīs normas piešķir valsts 
pārvaldei. Arī šajā gadījumā tiesu vara iejaucas sfērā, kas pieder citam valsts 
varas atzaram.

Visbeidzot arī konstitucionālās tiesas var uzskatīt par “aktīvistēm”, kad tās 
interpretē konstitūciju veidā, kas sašaurina demokrātiskā likumdevēja politisko 
lēmumu jomu. Šajā gadījumā fenomens ir tas pats, jo tiesu vara pārsniedz tās 
“dabisko” sfēru, izlemjot jautājumus, kas principā būtu jāizlemj kādam citam, 
nevis tiesām.

Tas viss ir zināms. 
Mans mērķis, atgādinot šīs zināmās idejas, ir šāds.
Es koncentrēšos uz “tiesu aktīvisma” problēmu (kā es to esmu definējusi) 

konstitucionālo tiesu kontekstā. 
Šajā sakarā esmu noformulējusi trīs jautājumus:

1) vai tiesu aktīvisms šajā specifiskajā sfērā ir vēlama parādība; 
2) ja nē, kādi ir līdzekļi, lai no tā izvairītos; 
3) visbeidzot: vai šie līdzekļi ir vienādi Eiropā un citur jeb, citiem vārdiem, 

vai attiecībā uz Eiropas konstitucionālajām tiesām pastāv īpašas problēmas, 
kad mēs runājam par to aktīvismu negatīvā nozīmē. 

3. Vai konstitucionālo tiesu aktīvisms ir vēlama vai nevēlama parādība? 
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Es uzskatu, ka, runājot par konstitucionālo tiesu aktīvismu, mums jābūt 
pilnīgi skaidram, ko ar to domājam. Konkrētas konstitūcijas interpretācija 
ir jebkuras konstitucionālās tiesas īpašais uzdevums. Un mēs zinām, ka šo 
uzdevumu nevar pienācīgi izpildīt, ja mēs šādam nolūkam neizmantojam īpašas 
hermeneitiskās metodes. Kā norādījis ASV Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Māršals (Marshall) vairāk nekā pirms divsimt gadiem, mēs nekad nedrīkstam 
aizmirst, ka tā ir Konstitūcija, kuru mēs iztulkojam. 

Tas ir iemesls, kāpēc konstitucionālā tiesa nevar būt tiesa, kas izlemj sekli un 
šauri. Šis izteiciens pieder Kasam Sansteinam (Cass Sunstein). Tiesas spriešana 
konstitucionālo tiesību jautājumos prasa ne tikai zināmu vīziju par konstitūcijas 
kā nolēmumu pamata ietekmi un spēku, bet arī stingru pārliecību par tās 
leģitimitāti. Uz šiem diviem pamatiem var tikt veidota saskaņota konstitucionālās 
tiesas prakse. Tādēļ nevienu konstitucionālo tiesu, kuras nolēmumi tiek balstīti 
uz minētajiem pamatiem, nevar vainot aktīvismā nievājošā nozīmē. Atteikšanās 
konstitucionālo tiesību jautājumus izlemt sekli un šauri ir ceļš, kas jāiet katrai 
konstitucionālajai tiesai, ja tā vēlas nodrošināt konstitucionālo taisnīgumu. Par 
apliecinājumu tam kalpo ļoti labi zināmais Vācijas Federālās Konstitucionālās 
tiesas nolēmums, kas taisīts drīz pēc tās izveidošanas. Kad Vācijas Federālā 
Konstitucionālā tiesa 1957. gadā slavenajā Luta (Luth) lietā atzina, ka Bonnas 
Pamatlikumā nostiprinātajām pamattiesībām ir objektīva vērtība un tāpēc tās 
ir juridiski saistošas arī privātajā sfērā (attiecībās, lietās), tā nerīkojās ārpus 
savas kompetences robežām. Tiesa vienkārši iztulkoja konstitūciju, kura 
tai bija jāpiemēro, paturot prātā tās leģitimitāti kā konstitucionālās kārtības 
pamatvērtību. Tādējādi, lai gan Luta doktrīna neizrietēja tieši no konstitūcijas 
teksta, tiesa, kas to definēja, nerīkojās kā “aktīviste”. Tā vienkārši rīkojās kā 
konstitucionālā tiesa, atsakoties izlemt sekli un šauri.

4. Konstitucionālo tiesu īstenotais tiesu aktīvisms ir pavisam kas cits. 
Tas novērojams gadījumos, kad tiesa konstitūcijas interpretācijas procesā 
atklāj tās normām tādu saturu, kas atbilst nevis konstitucionālās kārtības 
pamatvērtībām, bet vienīgi noteiktai sabiedrības “ frakcijai” vai grupai. Tas 
tad arī ir konstitucionālās tiesas aktīvisms. 

Tas nozīmē, ka tiesas veiktā konstitūcijas interpretācija ir tāda, kurai varētu 
sekot vienīgi noteikta politiskās sabiedrības daļa vai grupa, nevis šī sabiedrība 
kopumā. Tāpēc minētā interpretācija rada šķelšanos valsts plurālo politisko 
spēku vidū. Tā vietā, lai veicinātu plurālas tiesiskas valsts (Verfassungsstaat) 
vienotību, tiek sekmēta šķelšanās, ar tiesas nolēmuma palīdzību īstenojot 
politiku, kura var tikt izlemta vienīgi ar vairākuma procedūrām, kā to paredz 
demokrātijas procesuālie pamatnoteikumi.

Saprotot jēdzienu “aktīvisms” šādā specifiskā dimensijā, tam ne tikai var 
būt, bet arī ir visnievājošākā nozīme. Šāds aktīvisms liecina par konstitucionālas 
valsts pagrimšanu, jo tas nozīmē, ka konstitucionālās tiesas tiesneši, stājušies 
demokrātiski ievēlētā parlamenta vairākuma vietā, grib uzspiest savu viedokli 
ar juridisku nolēmumu starpniecību. Tas nozīmē demokrātiskas pilsoņu 
vienlīdzības iznīcināšanu. Tas arī nozīmē, ka tiesiskas valsts vietā būtu tāda 
tiesiskā kārtība (kas nav politiska vienība), kuru vada un regulē ar tiesas 
nolēmumiem.

5. Kā izvairīties no minētās pagrimšanas? 
Parasti pagrimšanas risks rodas tad, kad tiesai jāizlemj vissarežģītākie 

vai pretrunīgākie jautājumi. Parasti tie ir politiski jautājumi – plašā jēdziena 
“politisks” nozīmē. Vienmēr ir risks, ka tiesa, izšķirot šos jautājumus, nepareizi 
interpretē konstitūciju, atrodot tās normām tādu nozīmi, kura nav nekas cits kā 
noteiktas sabiedrības daļas griba.

Tomēr Eiropas konstitucionālās tiesas nevar izmantot politiskā jautājuma 
doktrīnu kā pienācīgu līdzekli pret savu aktīvismu.

Eiropas konstitucionālo tiesu leģitimitāte balstās konstitūciju tekstā. Tā ir 
tādas sistēmas leģitimitāte, kuru konstituējošā vara (pouvoir Constituant) radīja 
plānoti un racionāli. Ārpus šīs sistēmas tiesa nevar darboties; un nav paredzēts, 
ka tiesa varētu atteikties no savas kompetences, kvalificējot kādu jautājumu kā 
“politisku” vai kā tādu, kas jāizšķir politiskajai varai vienai pašai.

Visi jautājumi, kas nonāk konstitucionālajā tiesā, saskaņā ar kontinentālās 
Eiropas tiesību tradīciju ir jāizšķir, ja vien pieteikuma iesniedzējs izvēlējies īsto 
procesu savu tiesību aizsardzībai.

Vienīgais risinājums, kā izvairīties no tiesiskas valsts pagrimšanas, balstās 
metodē, kurai jāseko, izskatot lietu.

Konstitucionālajai tiesvedībai ir vajadzīgs savs Saviņji (Savigny).  
Eiropas publisko tiesību zinātne ir spēlējusi šo lomu pēdējos piecdesmit 

gadus. Par šo jautājumu es varētu runāt daudz, bet ļaujiet man beigt, uzsverot 
tikai vienu galveno ideju: kad tiesā risināmā problēma neietver pamattiesību 
aizskārumu un tāpēc tā jāatrisina, piemērojot vispārējos tiesību principus, kā, 
piemēram, vienlīdzību, samērīgumu vai tiesisko noteiktību, konstitucionālās 
tiesas veiktās pārbaudes intensitātei vienmēr jāpaliek minimālā līmenī.


