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LĒMUMS 

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU 

 

Rīgā 2017. gada 20. decembrī 

 

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja 

Sanita Osipova, tiesneši Gunārs Kusiņš un Aldis Laviņš, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto pieteikumu par lietas 

ierosināšanu (pieteikums Nr. 196/2017), kuru iesniedzis [..] (turpmāk – 

Pieteikuma iesniedzējs), 

konstatēja: 

1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu 

atzīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturto daļu (turpmāk – 

apstrīdētā norma) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – 

Satversme) 1. pantam, 92. panta pirmajam teikumam, kā arī 106. panta pirmajam 

teikumam. 

 

2. Apstrīdētā norma nosaka prasības personām, kas ir tiesīgas saņemt 

Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar 

Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm. 

 

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, 

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

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai; 
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2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu; 

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.
3
 panta prasībām; 

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu; 

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu 

izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, 

par kuru lēmusi kolēģija. 

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu 

Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā 

sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma 

apmierināšanai. 

 

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

izskata lietas par likuma atbilstību Satversmei. Līdz ar to pieteikumā ietvertais 

prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

5. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktam un 

19.
2
 panta pirmajai daļai persona pieteikumu Satversmes tiesā var iesniegt vienīgi 

tai Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā. Turklāt šā likuma 

19.
2
 panta sestās daļas 1. punkts prasa pamatot, ka ir aizskartas pieteikuma 

iesniedzējam Satversmē noteiktās pamattiesības. 

Satversmes tiesa ir vairākkārt norādījusi, ka konstitucionālā sūdzība ir 

individuāls tiesību aizsardzības līdzeklis. Jēdziens „aizskar” ietverts Satversmes 

tiesas likumā ar mērķi norobežot konstitucionālo sūdzību no actio popularis jeb 

sūdzības vispārības labā (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2016. gada 

23. novembra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2016-02-01 

7. punktu). Personas pamattiesību aizskārums Satversmes tiesas likuma izpratnē 

ir saprotams tādējādi, ka apstrīdētā norma rada nelabvēlīgas sekas tieši pašam 

pieteikuma iesniedzējam (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada 

18. februāra sprieduma lietā Nr. 2009-74-01 12. punktu). 

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka Pieteikuma 

iesniedzējs ir (nosaukums) (turpmāk – komercsabiedrība) vienīgais dalībnieks un 

valdes priekšsēdētājs. Komercsabiedrība ir lūgusi Aizsardzības ministriju 
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izsniegt tai speciālo atļauju (licenci) starpniecības darījumu veikšanai ar Eiropas 

Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm. Aizsardzības 

ministrija, pamatojoties uz apstrīdēto normu, atteikusies izsniegt speciālo atļauju 

(licenci). 

Tādējādi apstrīdētā norma ir piemērota komercsabiedrībai un, iespējams, 

tā varētu aizskart komercsabiedrības, nevis Pieteikuma iesniedzēja pamattiesības. 

Pieteikumā nav sniegts pamatojums tam, kādā veidā apstrīdētā norma aizskar 

tieši Pieteikuma iesniedzējam kā fiziskai personai Satversmē noteiktās 

pamattiesības. 

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.
2
 panta 

pirmajā daļā un sestās daļas 1. punktā noteiktajām prasībām. 

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 

20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 2. kolēģija 

nolēma: 

atteikties ierosināt lietu pēc pieteikuma (pieteikums Nr. 196/2017), kuru 

iesniedzis [..]. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Satversmes tiesas 2. kolēģijas priekšsēdētāja S. Osipova 

 

 


