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Konstitucionālā kontrole:  
no idejas līdz šodienai

Ietekme uz Latvijas  
tiesiskās sistēmas attīstību 

Prejudiciālie jautājumi

Satversmes tiesas kolēģija

Tiesnešu atsevišķās domas

Satversmes tiesa kā tiesību aizsardzības līdzeklis  
normatīvā akta nepilnības gadījumā



REDAKCIJAS SLEJA

UZ PRIEKŠU SKATOTIES
Dina Gailīte

Tieši šonedēļ, 9. decembrī, mūsu valsts konstitucionālās kontroles 
orgāns – Latvijas Republikas Satversmes tiesa – atzīmē 20 gadu jubileju. 
Tieši šajā “dzimšanas dienā” 1996. gadā tiesneša zvērestu deva tie jaunieceltie 
Satversmes tiesas locekļi, kas iepriekš nebija bijuši tiesneša amatā: Romāns 
Apsītis, Ilma Čepāne, Aivars Endziņš un Anita Ušacka. Kopā ar viņiem 
pirmajā Satversmes tiesas sastāvā iekļāvās Andrejs Lepse un Ilze Skultāne, kas 
nāca no vispārējo tiesu tiesnešu vidus. 

Tādējādi darbu sāka institūcija, par kuras nepieciešamību tika domāts jau 
valsts neatkarības pirmajā posmā, kaut arī ieceres neguva valdošo politisko 
spēku atbalstu, un par kuras “svaru”, vietu un lomu Latvijas valsts iekārtā 
1996. gadā daudziem (iespējams, pat pašiem Satversmes tiesas tiesnešiem) 
bija visai aptuvens priekšstats un priekšnojautas. Pēc 20 gadu darba par 
Satversmes tiesas nepieciešamību – vismaz tiesībnieku vidū – šaubu nav. 
Daudzos spriedumos un sarežģītās situācijās tiesa ir pierādījusi sevi ne vien 
kā drošu tiesiskas un demokrātiskas valsts balstu, bet arī spējusi iemantot 
sabiedrības un citu varas zaru cieņu savas patstāvības un noteiktības dēļ.

Taču, svinot šo gadadienu, Satversmes tiesas tiesneši, lielai svētku eiforijai 
droši vien nevar ļauties, jo, jādomā, rēķinās ar nākotnes uzdevumiem, kas 
var atkal un atkal prasīt pierādīt tiesas spēju pildīt savus uzdevumus. Diemžēl 
pēdējo gadu starptautiskie militārie konflikti, finanšu krīzes, migrācijas 
viļņi u.c. pārbaudījumi rāda, ka gadu desmitus par stabilu uzskatītā 
demokrātiskā iekārta daudzās Eiropas un pasaules valstīs izrādījusies viegli 
ievainojama. Populisma un ekstrēmu politisko uzskatu triumfa apstākļos 
apdraudējuma situācijā pēkšņi nonākušas pat tādas demokrātiskas valsts 
pamatvērtības kā tiesu varas neatkarība, cilvēktiesības, preses brīvība utt.

Tiesnese prof. Sanita Osipova šajā “Jurista Vārdā” trāpīgi norāda, ka 
Satversmes tiesas uzdevums ir reaģēt brīžos, kad pats suverēns kļūdās un 
pārkāpj tiesiskuma, Satversmes un Latvijas starptautisko saistību robežas. 
Varam tikai cerēt, ka šīs kļūdas tuvākajā laikā nebūs dramatiski lielas. Visādā 
ziņā Satversmes tiesai jābūt gatavai parādīt pareizo ceļu visos gadījumos.

Šai sakarā varam arī ar zināmu nožēlu atskatīties uz Latvijas Republikas 
neatkarības pirmo posmu, kad vācbaltu juristi un politiķi (P. Šīmanis, 
H. Štegmanis) rosināja diskusijas par “valsts tiesas” izveidi, tobrīd citās 
Eiropas valstīs populāro ideju implementējot arī Latvijā. Diemžēl politiskais 
vairākums to nesadzirdēja. Protams, būtu ļoti pārdroši secināt, ka šāda 
institūcija būtu spējusi pasargāt demokrātisko iekārtu Latvijā, taču pavisam 
izslēgt arī nevar.

Šis “Jurista Vārds” ir pilnībā veltīts Satversmes tiesas jubilejai un tapis 
ciešā sadarbībā ar tiesu un tās darbiniekiem. Līdzās Satversmes tiesas 
vēstures un nozīmes apskatam pie lasītājiem dodas vairākas publikācijas par 
atsevišķiem praktiskiem tiesas darbības aspektiem un institūtiem. Tādējādi 
žurnāls piedāvā vērst skatu gan atpakaļ, gan uz priekšu – lai palielinātu 
Latvijas juridiskās sabiedrības izpratni par konstitucionālās kontroles 
mehānismu Latvijā, kā arī veicinātu pēc iespējas plašāku un pareizāku 
tā izmantošanu, kopīgiem spēkiem nepārtraukti nostiprinot Latviju kā 
demokrātisku un tiesisku valsti.
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2016. GADA CEPEJ ZIŅOJUMS  
PAR TIESLIETU SISTĒMAS DARBĪBU

Tieslietu padome novembra beigās publiskojusi 
pārskatu par Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu 
efektivizācijas komisijas (CEPEJ) oktobrī publicēto 
Ziņojumu Nr. 23 par tieslietu sistēmas darbību 
45 Eiropas valstīs un vienā CEPEJ novērotāja valstī 
(Izraēlā). 2016. gada izdevums tapis, izmantojot 
2014. gada datus.

CEPEJ Ziņojumi iznāk reizi divos gados. Tajos apkopots 
plašs datu un statistikas apjoms, lai raksturotu tieslietu 
sistēmu attīstības tendences (tiesu budžets un organizācija, 
tiesvedību termiņi, tiesnešu un prokuroru skaits u.c.).

Šā gada Ziņojums atspoguļo kopējo tieslietu sistēmām 
atvēlētā budžeta pieaugumu, tomēr secināts, ka dažās 
ekonomikas krīzes smagāk skartajās valstīs vēl joprojām 
saglabāti finanšu samazinājumi (Spānija, Grieķija, Īrija, 
Portugāle). Citas valstis (Latvija, Lietuva, Rumānija un 
Slovēnija) ir uzsākušas vai turpina atgūties no krīzes, 
palielinot budžetu.

Vienlaikus tiesu klienti maksā arvien vairāk, lai 
finansētu tieslietu sistēmu. Vairāk nekā ceturtdaļā valstu 
tas notiek nodokļu un nodevu veidā, sedzot vairāk nekā 
20 % tieslietu sistēmas izmaksu (Latvijā – 22 %). Nodokļu 
maksātājs nav vienīgais, kas uztur sistēmu, jo tiesas 
klientam ir jāveic arī savs finanšu ieguldījums (izņēmumi 
Francija un Luksemburga, kurās ir bezmaksas pieeja tiesai, 
kā arī Austrija, kurā tieslietu sistēmu pilnībā finansē tās 
klienti). Ja aplūko konkrētākus datus par tiesu sistēmas 
pašfinansēšanos, tad Latvijā tiesu klienti sedz 33 % izmaksu, 
Igaunijā – 36 %, bet Lietuvā – 12 %.

Kopumā valstīs ir stabils tiesnešu skaits: vidēji 
21 tiesnesis uz 100 000 iedzīvotājiem. Tomēr tiek atzīmēts, 
ka Centrālajā un Austrumeiropā ir vidēji vairāk tiesnešu nekā 
Rietumeiropā. Šajās valstīs pārsvarā pastāv tikai profesionālo 
tiesnešu korpuss, nepastāvot piesēdētāju institūtam (kas ir 
būtiska iezīme anglosakšu tiesību sistēmā un Ziemeļeiropā).

Lielu publicitāti Eiropas tieslietu medijos parasti gūst dati 
par vīriešu un sieviešu proporciju tiesneša amatā. Augstākais 
un zemākais sieviešu tiesnešu īpatsvars Eiropā: Slovēnija – 
78 %, Latvija – 77 %, Rumānija – 74 %, Armēnija – 23 %, 
Ziemeļīrija un Skotija – 23 %, Azerbaidžāna – 11 %.

Jaunākajā ziņojumā tiek secināts, ka pastāv tendence 
palielināties tiesās saņemto krimināllietu skaitam.

Prokuratūras institucionālais regulējums, īpaši attiecībā 
uz izpildvaru, dažādās valstīs ir atšķirīgs. Konstatēts, ka 
lielākais darba apjoms prokuroriem ir Francijā, Austrijā, Īrijā 
un Itālijā. Īpaši atzīmēts, ka Centrālajā un Austrumeiropā ir 
izteikti liels prokuroru skaits attiecībā pret salīdzinoši mazu 
lietu skaitu (Ukrainā, Krievijā, Bulgārijā, Ungārijā, Latvijā, 
Lietuvā, Moldovā, Melnkalnē, Slovākijā un Polijā).

Pastāv ļoti dažāda tiesu teritoriju organizācija, un 
2014. gadā 28 valstis bija norādījušas, ka tiek veikta tiesu 
reforma, lai paaugstinātu tiesu darba efektivitāti: attīstītu 
jaunās tehnoloģijas, pielāgotos demogrāfijas izmaiņām 
un uzlabotu tiesu ēku un īpašumu pārvaldību. Kopumā 
Eiropā samazinās tiesu skaits, palielinoties to lielumam un 
specializācijai.

12 valstīs tiesu skaits ir zems: mazāk nekā viena tiesa uz 
100 000 iedzīvotājiem, pusē valstu ir mazāk nekā 1,4 pirmās 
instances tiesu uz 100 000 iedzīvotājiem. Tikai divās valstīs 
tiesu skaits ir būtiski lielāks: 5 – Portugālē, 6,5 – Krievijā. 
Tomēr šie rādītāji jāskata kontekstā ar ģeogrāfisko tiesu ēku 
izvietojumu konkrētā teritorijā, kā arī ar tiesu lielumu. Dažas 
valstis ir izvēlējušās koncentrēt tiesu sistēmu un uzturēt 
mazu skaitu lielās tiesas, kamēr citas izvēlas mazāku tiesu 
pārklājumu valsts teritorijā. Jāatzīmē, ka atsevišķās valstīs 
vienā ēkā ir apvienotas vairākas tiesas (juridiskās vienības) – 
Austrijā, Francijā, Krievijā. Citās valstīs viena tiesa (juridiskā 
vienība) atrodas vairākās adresēs – tā tas ir Bosnijā un 
Hercogovinā, Horvātijā, Igaunijā, Somijā, Latvijā, Šveicē. 
Īpašs piemērs ir Īrija, kurā ir četras pirmās instances tiesas, 
kas izvietotas vairāk nekā 90 dažādās vietās.

Ziņojumā norādīts, ka tiesu reformas ne vienmēr 
sniedz plānotos ietaupījumus, kā arī ne vienmēr tiek 
veiktas, pilnībā konsultējoties ar tiesu pārstāvjiem. 
Reformas vienmēr ir īpašs izaicinājums tiesu pārklājuma 
nodrošināšanai un klientu pieejas tiesai nodrošināšanai.

Kopumā Eiropā tiek veicināta alternatīvo strīdu 
risināšanas metožu izmantošana. Ziņojumā ierosināts 
pievērst lielāku uzmanību tam, kā tas ietekmē tiesu vispārējo 
noslodzi, kā arī līdzekļiem, lai finansētu šos pasākumus.

Šogad Ziņojumam pievienots jauns tematiskais apskats 
par informācijas tehnoloģiju (IT) izmantošanu tiesās.

Latvija šajā apskatā minēta kā viena no valstīm, kurās 
IT sistēma kopumā ir ļoti labi attīstīta un ieviestas vairākas 
novitātes: pilotprojektu ietvaros uzsākta pieteikumu 
iesniegšana e-pastā (līdzās Čehijai, Somijai un Serbijai), kā arī 
personas ar zemiem ienākumiem var tiešsaistē pieteikt valsts 
nodrošināto juridisko palīdzību tiesas izdevumu segšanai 
(tādas iespējas ir ceturtdaļā dalībvalstu: Austrijā, Igaunijā, 
Somijā, Vācijā, Ungārijā, Norvēģijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, 
Turcijā un Ukrainā). Tomēr Ziņojuma autori vērš uzmanību 
uz to, ka augsta IT sistēmu attīstība nenodrošina tiešu saikni 
ar tiesu efektivitātes paaugstināšanos: tas ir būtisks, bet ne 
noteicošais faktors. Atzīmēts, ka daudzās valstīs (tostarp 
Latvijā) IT faktiskais nodrošinājums tiesās gan nenozīmē, ka 
tas sistemātiski būtu noregulēts arī procesuālajos likumos. 
Konstatēts, ka daudzās Eiropas valstīs arvien aktīvāk tiek 
attīstītas tiešsaistes procedūras, lai uzturētu lietu materiālus, 
arī izskatītu atsevišķu kategoriju lietas.

Visi CEPEJ ziņojumi un pārskati pieejami angļu valodā 
mājaslapā: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/
default_en.asp.

Tieslietu padome
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Gadskārtējā civilprocesa 
jautājumiem veltītā konference

Tieslietu ministrija 2. novembrī 
rīkoja gadskārtējo konferenci par 
aktuālajiem civilprocesa jautājumiem, 
kas pulcēja tiesību zinātniekus un 
praktiķus. Konferences mērķis – 
sniegt ieskatu aktuālajos civilprocesa 
problēmjautājumos un rast jaunas 
idejas civilprocesa efektivizēšanai.

Konferenci atklāja un ieskatu 
jaunākajos un topošajos Civilprocesa 
likuma grozījumos sniedza Tieslietu 
ministrijas valsts sekretāra vietniece 
tiesību politikas jautājumos Laila 
Medina. Problēmjautājumus izklāstīja 
un iespējamajos risinājumus meklēja 
Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes mācībspēki, tiesneši, 
advokāti, juristi, kuru ikdienas darbs 
ir saistīts ar Civilprocesa likuma 
jautājumiem.

Lekciju par Eiropas Tiesību 
institūta un UNIDROIT projektu 
“Vienotie civilprocesa principi Eiropā” 
nolasīja Eiropas Tiesību institūta 
pārstāvis, Zagrebas Universitātes 
profesors Alans Uzelacs (Alan 
Uzelac). Konferences noslēguma 
uzstājās Saeimas Juridiskās komisijas 
priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.

Šīgada konference tika rīkota 
sadarbībā ar Tiesu administrāciju 
un Latvijas Universitātes Juridisko 
fakultāti Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Tiks izveidota Rīgas pilsētas 
Pārdaugavas tiesa

Apvienojot Rīgas pilsētas 
Zemgales priekšpilsētas un Rīgas 
pilsētas Kurzemes rajona tiesas, no 
2017. gada 1. februāra tiks izveidota 
Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa.

Jaunizveidotajai tiesai būs divas 
atrašanās vietas – līdzšinējo abu 
tiesu adresēs. Pieņemtais lēmums 
skar tiesas organizatoriskā līmenī. 
Uzsākto lietu izskatīšanu turpinās tie 
paši tiesneši, dokumentus tiesai būs 
iespējams iesniegt jebkurā no Rīgas 
pilsētas Pārdaugavas tiesas atrašanās 
vietām.

Apvienojot Rīgas pilsētas 
Zemgales priekšpilsētas tiesu ar 
Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu, 
samazināsies noslodzes atšķirības 
starp šo tiesu tiesnešiem un būs 
iespējamas plašākas specializācijas 
iespējas. Minētajās tiesās ir samērā 
neliels tiesnešu un tiesu darbinieku 

skaits salīdzinoši arī citām Rīgas 
tiesām, turklāt tās atrodas samērā 
tuvu viena otrai.

No 2017. gada 1. februāra Latvijā 
darbosies 26 vispārējās jurisdikcijas 
tiesas. Pirms tiesu darbības teritorijas 
reformas uzsākšanas Latvijā darbojās 
34 vispārējās jurisdikcijas tiesas. Tiesu 
darbības teritoriju reformas pabeigšana 
tiek plānota līdz 2018. gada beigām.

Rīgā pulcējas tiesu ekspertīžu 
iestāžu eksperti

Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu 
asociācijas (ENFSI) padome un ENFSI 
ekspertu darba grupu vadītāji no 
30. novembra līdz 2. decembrim rīkoja 
gadskārtējo sanāksmi Rīgā.

Sanāksmi organizēja Valsts 
tiesu ekspertīžu birojs, kas ir ENFSI 
biedrs kopš 1997. gada. Valsts 
tiesu ekspertīžu biroja eksperti ir 
pilntiesīgi biedri ENFSI kvalitātes un 
kompetences koordinēšanas darba 
grupā un vienpadsmit citās ekspertu 
darba grupās.

Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu 
asociācija ir vadošā tiesu ekspertīžu 
organizācija Eiropā, kas pašlaik 
apvieno 66 tiesu ekspertīžu iestādes 
un laboratorijas no 36 valstīm.

Pieejamas mediatoru  
bezmaksas konsultācijas

Lai veicinātu mediācijas 
izmantošanu tiesvedībā esošajās 
civillietās, Tieslietu ministrija 
sadarbībā ar Sertificētu mediatoru 
padomi 28. novembrī sāka 
pilotprojektu arī Rīgas pilsētas 
Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Ikvienam, kas nonācis līdz 
civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, būs 
iespēja saņemt sertificēta mediatora 
bezmaksas konsultāciju (līdz vienai 
stundai), kuras laikā personas tiks 
iepazīstinātas ar mediācijas procesa 
būtību, norisi un noteikumiem, kā arī 
tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu 
risināt mediācijas ceļā.

Tiesas ieteiktā sertificēta 
mediatora bezmaksas konsultācijas ir 
pieejamas Rīgas rajona tiesas telpās 
(Lomonosova ielā 10, Rīgā), Rīgas 
rajona tiesā Siguldā (Šveices ielā 27, 
Siguldā), Rīgas rajona tiesas tiesu 
namā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica 
prospektā 1A, Jūrmalā), Jelgavas tiesā 
(Dambju ielā 12, Jelgavā), Valmieras 
rajona tiesā (Garā ielā 5, Valmierā).

Kopumā šogad sertificēti 
mediatori snieguši vairāk nekā 300 
konsultācijas. No tām aptuveni 67 % 
saistītas ar ģimenes strīdiem, bet 
9,9 % – ar komercstrīdiem. Uzsākti 
vairāk nekā 80 mediācijas procesi. No 
pabeigtajiem procesiem vairāk nekā 
50 % noslēgušies ar pušu vienošanos, 
bet 20 % – ar daļēju vienošanos.

Mediācija ir brīvprātīgs un 
strukturēts sadarbības process, kas 
vērsts uz konflikta atrisināšanu. 
Mediācijas process ļauj strīda pusēm 
izprast savas patiesās vajadzības un 
intereses, kā rezultātā ir iespējams 
sasniegt rezultātu, kurā abas 
puses var panākt savu interešu un 
vajadzību apmierinājumu. Šāds 
rezultāts ne vienmēr ir panākams 
tiesājoties, kur strīda risinājuma 
iespējas ir atkarīgas no pušu 
pieteiktajām prasībām.

Uzņēmēju sūtītā nauda  
nonāk krāpnieku kontā

Valsts policija 29. novembrī 
paziņoja, ka sākta pārbaude 
par naudas līdzekļu izkrāpšanu, 
noziedzniekiem pārtverot uzņēmēju 
sūtītos e-pastus.

Kā norāda Valsts policija, 
atkārtoti uzņēmējdarbības vidē 
novērojami gadījumi, kad krāpnieki 
pārtver uzņēmēju sūtītos e-pastus, 
kur norādīts rēķins un maksājuma 
rekvizīti, tostarp konta numurs.

Krāpnieki, pārtverot šādu e-pastu, 
izmaina uzņēmēju norādīto konta 
numuru uz savu konta numuru. 
Rezultātā uzņēmēja sūtītā nauda 
sadarbības partnerim nonāk 
krāpnieku rokās.

Valsts policija informē, ka nesen 
par šādu krāpniecības upuri kļuva 
vēl divi Latvijā strādājoši uzņēmēji, 
kuri katrs zaudēja ap 20 000 eiro. 
Cietušie, nepārliecinoties par rekvizītu 
precizitāti, pārskaitīja konkrēto 
naudas summu uz krāpnieku bankas 
kontu. Iepriekš Valts policija ziņoja 
par uzņēmumu, kas šādas shēmas dēļ 
zaudēja 78 000 eiro.

Uzņēmumu komercsarakstes 
laikā krāpnieki pārtvēra uzņēmumu 
sūtītos e-pastus ar pavadzīmēm un 
rēķiniem, izmainīja rēķinos norādītos 
maksājuma rekvizītus pret savu 
bankas kontu, atstājot sadarbības 
partneru firmas nosaukumu.

Ziņu avoti:
Tieslietu ministrija, LETA

ZIŅAS
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KAS IR 
SATVERSME

Satversmes tiesas nolēmumos paustos uzskatus, tiesas pozīciju citu konstitucionālo orgānu vidū, 
prestižu un autoritāti sabiedrībā nosaka tās sastāvs – Satversmes tiesas tiesneši.
Kopš dibināšanas Latvijas Republikas Satversmes tiesā darbojušies: Dr. iur. Aivars Endziņš,  
Dr. iur. Romāns Apsītis, Dr. iur. Ilma Čepāne, Dr. iur. Anita Ušacka, Ilze Skultāne, Andrejs Lepse,  
Juris Jelāgins, Aija Branta, Gunārs Kūtris, Dr. iur. Kristīne Krūma, Viktors Skudra, Vineta Muižniece. 
Pašlaik Satversmes tiesas sastāvu veido: Aldis Laviņš (priekšsēdētājs), Dr. iur. Uldis Ķinis 
(priekšsēdētājs vietnieks), Dr. iur. Kaspars Balodis, Dr. iur. Sanita Osipova, Gunārs Kusiņš,  
Dr. iur. Ineta Ziemele un Dr. iur. Daiga Rezevska.
Tiesa parasti “runā” tikai ar savu nolēmumu starpniecību, un, izņemot gadījumus, kad spriedumam 
pievienotas atsevišķās domas, tas ir tiesnešu kopīgs skatījums uz tiesiskas problēmas risinājumu, kur 
katra individuālā tiesneša “balsi” ir grūti saskatīt. Tāpēc, lai ļautu tuvāk iepazīt šā brīža Satversmes 
tiesas tiesnešu uzskatus, šajā tiesas līdzšinējiem 20 gadiem veltītajā “Jurista Vārdā” publicējam viņu 
atbildes uz principiāliem jautājumiem – kas ir Satversme, kāda ir konstitucionālās tiesas nozīme 
demokrātiskā un tiesiskā valstī, vai godīgums un taisnīgums var nonākt pretrunā, u.c.

ALDIS LAVIŅŠ,  
Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Kas ir Satversme?
Satversme vispirms ir apliecinājums Latvijas 

tautas gribai pēc savas valsts. Vienlaikus Satversme 
ir Latvijas tautas atzīto vērtību, kā arī valsts iekārtas 
pamatnoteikumu un pamatprincipu kopums, kas veido 
Latvijas valsts konstitucionālo ietvaru.

Lai arī Satversme pieņemta pirms 94 gadiem, tā 
nav novecojusi. Tās lakonisms sniedz iespēju piemērot 
Satversmi atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām 
un izpratnei par demokrātisku un tiesisku valsti. 
Tāpēc Satversme ir “dzīva” un tā attīstās līdzi laikam. 
Lai tas sekmīgi īstenotos, liela nozīme ir Satversmes 
tiesas tiesnešiem, viņu personībām, profesionālajām 
zināšanām un izpratnei par sabiedrībā notiekošajiem 
procesiem.

Kāda ir konstitucionālās tiesas nozīme demokrātiskā 
un tiesiskā valstī?

Satversmes tiesai, īstenojot Satversmes piešķirto 
konstitucionālās kontroles funkciju, ir uzdevums 
aizsargāt Latvijas valstiskumu, konstitucionālās 
vērtības un ikviena cilvēka pamattiesības.

Ar savu darbu Satversmes tiesa ietekmē gan 
likumdošanas kvalitāti, gan sabiedrības tiesisko apziņu, 

gan arī ekonomisko attīstību valstī. Turklāt jau ar 
pirmajiem nolēmumiem Satversmes tiesa apliecināja, 
ka tā ir arī tiesiskās domas virzītāja valstī.

Vai godīgums un taisnīgums var nonākt pretrunā?
Mana iekšējā pārliecība teic, ka taisnīgums un 

godīgums nedrīkstētu nonākt pretrunā. Ja kādu 
intelektuālo vingrinājumu rezultātā var uzkonstruēt 
situāciju, kurā ir pretstatītas minētās sabiedrības 
vērtības, tad tajā, visticamāk, ir kaut kas mākslīgs un 
ne līdz galam patiess.

Jūsu gandarījums un vilšanās, darbojoties 
Satversmes tiesas tiesneša amatā.

Gandarījumu sniedz labi padarīts darbs – lai arī 
spraigas, bet mērķtiecīgas un auglīgas diskusijas, 
kā arī nolēmumi, kuros esam snieguši artavu mūsu 
konstitucionālo vērtību aizsardzībā. Tāpat liels 
gandarījums ir par veiksmīgi izveidoto starptautisko 
sadarbību gan ar Vācijas Federālo Konstitucionālo 
tiesu, gan arī ar Čehijas, Beļģijas, Lietuvas u.c. valstu 
kolēģiem. Gandarījumu sniedz arī idejas un plāni, kā 
starptautisko sadarbību izvērst vēl plašāk.

Vilšanās ir bijušas, taču tās lai paliek pie manis.

Kurš (un kāpēc) ir nozīmīgākais ST spriedums, kura 
sagatavošanā esat piedalījies?

Aldis Laviņš Uldis Ķinis Kaspars Balodis
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Minēšu divus nolēmumus. Pirmais ir spriedums 
lietā par Latvijas valsts karoga novietošanu pie 
ēkām svētku un atceres dienās. Tajā ir atzīts, ka 
valsts simbolu lietošana stiprina valstiskuma apziņu. 
Savukārt mūsu iedzīvotājos mītošā valstiskuma 
apziņa dara garīgi stipru demokrātisko valsts iekārtu. 
Tāpēc šajā spriedumā ir ietverts dziļāks vēstījums – 
ja domājam par valsti ilgtermiņā, ir jāveicina tādi 
procesi, kuri Latvijas iedzīvotājos rada, uztur un attīsta 
valstisko apziņu.

Kā otru norādīšu nolēmumu lietā par obligātās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limitiem, 

kompensējot nemantisko kaitējumu. Garīgās sāpes 
un ciešanas par tuva cilvēka bojāeju ir grūti izmērīt 
naudā, taču apdrošināšanas kompānijai noteiktais 
pienākums atlīdzināt nemantisko kaitējumu personai, 
kuras tuvinieks gājis bojā ceļu satiksmes negadījumā, 
150 eiro apmērā ir acīmredzams piemērs vērtību 
sistēmas kļūdainai izpratnei. Lai arī ar apdrošināšanas 
jomu saistītie jautājumi ir sarežģīti un kompleksi 
risināmi, tomēr šis tiesiskais regulējums bija piemērs, 
kurā netika pausta cieņpilna attieksme pret cilvēka 
dzīvības vērtību kā tādu.

Asoc. prof. Dr. iur. ULDIS ĶINIS,  
Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Kas ir Satversme?
Visvienkāršākā atbilde būtu teikt, ka tas ir 

mūsu valsts pamatlikums, un noskaitīt definīciju 
no kādas grāmatas. Nesen klausījos Hārvardas 
un Jēlas universitātes profesoru lasījumus par 
konstitucionālajām tiesībām, un man ļoti patika kāda 
lektora teiktais par ASV Konstitūciju, proti, tie ir tikai 
8000 vārdu, kas izmainīja pasauli.

Es tiešām neesmu skaitījis, cik vārdu ir Satversmē, 
taču tas ir dokuments, kas izmainīja Latviju, jo tā 
autori bija valsts attīstības vizionāri. To pierāda jau 
tas vien, ka Satversme ir vienīgā konstitūcija, kuru 
atjaunoja Baltijas valstīs. Tajā veikti tikai atsevišķi 
grozījumi un pievienota 8. nodaļa, kas nosaka 
personu pamattiesības. Kaut arī sabiedrība kopš mūsu 
valstiskās neatkarības atjaunošanas ir pārdzīvojusi 
gan sasniegumus, gan satricinājumus, tomēr tas 
nav spējis satricināt mūsu valsts pamatlikumu – 
Satversmi. Tas nozīmē, ka Satversme nav tikai 
juristu, bet visas tautas pamatlikums, kas nodrošina 
sabalansētu valsts attīstību un personu pamattiesības 
un brīvības.

Kāda ir konstitucionālās tiesas nozīme demokrātiskā 
un tiesiskā valstī?

Šeit atkal var atbildēt daudzšķautņaini un arī 
vienā vārdā, proti, – milzīga. Satversmes tiesa ir 
instruments, kuru valsts ir radījusi, lai aizsargātu un 
iedzīvinātu Satversmi. Taču tas, kādā veidā notiks šī 
Satversmes iedzīvināšana, var būtiski ietekmēt visas 
valsts attīstību. Tāpēc ļoti liela nozīme ir tiesnešiem, 
kas tiek ievēlēti Satversmes tiesā, tam, vai viņi ir 
tiesību praktiķi, teorētiķi, konservatīvāku uzskatu 
vai liberālākas pieejas piekritēji. Nereti pat viena 
tiesneša balss var pagriezt tiesas darba rezultātu – 
nolēmumu – pilnīgi pretējā virzienā, jo Satversmes 
tiesa ir koleģiāla institūcija. Tomēr vispirms tā ir 
iestāde ar savu kolektīvu. Tāpēc Satversmes tiesas 
darbs lielā mērā ir atkarīgs no tā, kāda kolektīvā 
ir saskaņa, kas vada kolektīvu, kādas ir kolēģu 
savstarpējās attiecības. Šī kolektīva mikroklimats 
ir brīnišķīgs. Tas arī lielā mērā noteic tiesas darba 
rezultātu.

Vai godīgums un taisnīgums var nonākt pretrunā?
Godīgums ir mana un kolēģu attieksme pret darbu. 

Man pat prātā nav ienākusi doma, ka kāds no mums 
varētu rīkoties negodīgi. Taču taisnīgums jau ir cits 
jautājums. Ja tiesā ir septiņi tiesneši un četri balso par 
nolēmumu, savukārt trīs pret, tad tas pilnīgi skaidri 
parāda, ka saduras divi pretrunīgi viedokļi par veidu, 
kā panākt taisnīgu, tiesisku risinājumu konkrētajā 
konstitucionālajā procesā.

Sanita Osipova Gunārs Kusiņš Ineta Ziemele Daiga Rezevska
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Jūsu gandarījums un vilšanās, darbojoties 
Satversmes tiesas tiesneša amatā.

Vispirms es, protams, esmu ļoti pateicīgs Augstākās 
tiesas plēnumam, kas man uzticēja šo godpilno un 
atbildīgo pienākumu un deva iespēju man turpināt 
savu tiesneša karjeru Satversmes tiesas tiesneša 
amatā. Protams, tas ir gandarījums, ka tu vari ar 
savu ieguldījumu piedalīties Latvijas tiesību sistēmas 
attīstībā, jo Satversmes tiesas nolēmumi lielā mērā 
ietekmē šo attīstību. Gandarījums ir par to, ka strādāju 
kopā ar visaugstākās raudzes profesionāļiem.

Vai to, ka kolēģi nenobalso par manu sagatavotā 
nolēmuma projekta variantu varētu uzskatīt par 
vilšanos? Domāju, ka ne. Tā ir jebkuras (nacionālas, 

starptautiskas) koleģiālas tiesu institūcijas būtība, ka 
nolēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Tātad 
man nav vilšanās, bet tikai gandarījums.

Kurš (un kāpēc) ir nozīmīgākais Satversmes tiesas 
spriedums, kura sagatavošanā esat piedalījies?

Droši vien, ja jānosauc viena lieta, tad tā varētu 
būt “SEN” subsidētās elektroenerģijas lieta, kuru 
es gatavoju kopā ar savu palīgu Mg. iur. Rihardu 
Veinbergu. Šī lieta izveidoja Satversmes tiesas 
metodoloģiju par to, kā tiesa vērtē valsts rīcību, 
ieviešot jaunu nodokli. Šeit ļoti svarīgi bija nodalīt 
robežas, kādās Satversmes tiesa var vērtēt valsts rīcību. 
Manuprāt, ar šo spriedumu tas mums izdevās.

Prof. Dr. iur. KASPARS BALODIS,  
Satversmes tiesas tiesnesis

Kas ir Satversme?
Satversme ir mūsu valsts pamatlikums. Man 

ir ļoti liels prieks par to, ka Saeima 2014. gadā 
papildināja Satversmi ar veiksmīgi formulētu ievadu, 
Satversmes tekstā tieši nosaucot Latvijas valsts vērtības, 
uzdevumus un mērķus.

Kāda ir konstitucionālās tiesas nozīme demokrātiskā 
un tiesiskā valstī?

Konstitucionālā tiesa labo likumdevēja un citu 
tiesību normu izdevēju kļūdas.

Vai godīgums un taisnīgums var nonākt pretrunā?
Lai atbildētu uz šo jautājumu, būtu jāraksta 

tiesībfilozofisks apcerējums. Godīgums ir morāli 
ētiska kategorija. Tiesību normām tiesiskā valstī jābūt 
taisnīgām. Taisnīga tiesiskā iekārta sekmē godīgumu 
cilvēku sabiedrībā.

Jūsu gandarījums un vilšanās, darbojoties 
Satversmes tiesas tiesneša amatā.

Gandarījums ir pamatīgs, turpretī vilšanās nav. 
Satversmes tiesas tiesnesis nedrīkstētu pat pieļaut 
domu par vilšanos savā darbā. Ja darbs Satversmes 
tiesā kādam no tiesnešiem radītu vilšanos, tad es 
ieteiktu viņam savlaicīgi izmantot Satversmes tiesas 
likuma 8. panta otrajā daļā sniegto iespēju un atstāt 
amatu pēc paša vēlēšanās.

Kurš (un kāpēc) ir nozīmīgākais ST spriedums,  
kura sagatavošanā esat piedalījies?

Nozīmīgi ir visi Satversmes tiesas spriedumi. 
Arī tādi spriedumi, kuriem neesmu piekritis, bet 
pievienojis tiem savas atsevišķās domas. Viens no 
pēdējo gadu ievērības cienīgākajiem spriedumiem, 
manuprāt, ir 2015. gada decembrī pieņemtais 
spriedums lietā par to, vai Satversmei atbilst valsts 
amatpersonas statusa noteikšana maksātnespējas 
procesa administratoriem.

Prof. Dr. iur. SANITA OSIPOVA,  
Satversmes tiesas tiesnese

Kas ir Satversme?
“Sākums un gals”. Runājot jurista Raiņa vārdiem, 

Satversme ir mūsu dzīves “sākums”, jo iekļauj pašus 
pamatus par to, kas mēs esam, kā esam vienojušies 
kopā dzīvot un ko mēs novērtējam. “Gals” – tāpēc, ka, 
gan izdodot saistošus noteikumus jebkurā līmenī, gan 
piemērojot normas, gan vienkārši dzīvojot Latvijā, 
Satversme nosaka ierobežojumus, kas liek apstāties. 
Nosaka “gala“ robežu, cik tālu mēs drīkstam iet...

Kāda ir konstitucionālās tiesas nozīme demokrātiskā 
un tiesiskā valstī?

“Vēl cīņa nau galā un nebeigsies, tev, Lāčplēši, 
Spīdola palīgā ies” (Rainis. “Uguns un nakts”).

Likumdevēja deputātiem nav izglītības cenza, jo 
viņi ir tautas priekšstāvji, kas pilnvaroti lemt par sevi, 
t.i., Latvijas tautu. Viņi ir tādi, kāda ir tauta, – dažādi. 
Viņu virsuzdevums ir tautas apziņā dzīvojošās vērtības, 
vajadzības un intereses legalizēt, padarīt vispārsaistošas. 
Taču ne viss, ko šobrīd grib tauta, ir tiesisks un atbilsts 
Latvijas Satversmei un/vai starptautiskajām saistībām. 
Tāpēc tajās retajās reizēs, kad tauta un tās pilnvarotie 
atkāpjas no tiesiskuma, nāk talkā konstitucionālā tiesa, 
kuras tiesnešiem savukārt ir ļoti augsti cenzi – gan 
izglītības, gan profesionālās pieredzes ziņā.

Tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava, arī tiesiska 
valsts ir ideāls, uz kuru tiecas valsts. Tikai 
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demokrātijā var iedibināt tiesisku valsti, un tikai 
tiesiskā valstī var pastāvēt demokrātija. Satversmes 
tiesa ir viens no instrumentiem, kas veidoti ar mērķi 
nodrošināt tiesību virsvadību. Pēdējo simts gadu 
laikā nav izdomāts neviens jauns instruments, ar ko 
nodrošināt tiesību virsvadību, jo gan administratīvā 
justīcija, gan ombuds, gan konstitucionālā justīcija 
ir XIX gs. ideju iemiesojums, kurus mēs joprojām 
tālākveidojam.

Vai godīgums un taisnīgums var nonākt pretrunā?
Jā, var! Godīgums ir morāla iekšēja sajūta, kas 

saistīta ar goda izjūtu: cieņu, pašcieņu, sirdsapziņu. 
Arī taisnīgums no vienas puses ir sirdsapziņas 
jautājums, taču vienlaikus tiesību sistēma dod 
viennozīmīgus un skaidrus norādījumus, kā katrā 
konkrētā gadījumā sasniegt taisnīgumu, turklāt 
objektīvu un neitrālu taisnīgumu. To vajadzētu 
nodrošināt tām prasībām, kas iestrādātas procesos un 
tiesnešu ētikā, lai nodrošinātu objektīvu un neitrālu 
tiesnesi.

Jūsu gandarījums un vilšanās, darbojoties 
Satversmes tiesas tiesneša amatā.

Gandarījums: atšķirībā no profesora darba 
tiesneša amatā ir iespējams ātrāk baudīt darba augļus. 

Satversmes tiesas sprieduma rezolutīvā daļa ir likums. 
Profesors sava darba augļus gan zinātnē, gan skolojot 
jaunos juristus tik ātri neredz, bet reizēm vispār 
nesasniedz. Ieguldītais darbs profesoram ne vienmēr 
nes augļus.

Vilšanās – akadēmiskā darbā man bija iespēja 
dzīvot ideju un jābūtības pasaulē, “ar rozā brillēm” un 
stāstīt studentiem, kā būtu jābūt, pašai ticot, ka drīz 
pie mums arī tā būs. Taču kā tiesnese es ieraudzīju 
dzīvi Latvijā tādu, kāda tā ir... Es domāju, ka mana 
dzimtene ir pelnījusi kaut ko labāku nekā esošā 
tiesību realitāte.

Kurš (un kāpēc) ir nozīmīgākais Satversmes tiesas 
spriedums, kura sagatavošanā esat piedalījusies?

Katrs spriedums, pie kura strādājam, ir 
nozīmīgākais, un es pilnībā uz to koncentrējos. 
Šobrīd par svarīgāko es uzskatu lietu Nr. 2016-06-01,  
kuras publiska izskatīšana tiks uzsākta 
13. decembrī, – par “Par likuma “Par valsts 
noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās 
un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 
96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam”. 
Valsts noslēpums un tiesiska valsts / aizsargāties 
spējīga demokrātija ir ļoti interesanta tēma.

GUNĀRS KUSIŅŠ,  
Satversmes tiesas tiesnesis

Kas ir Satversme?
Esmu novērojis, ka izpratne par to, kas Latvijā 

ir Satversme, ir visnotaļ atšķirīga. Dažkārt mūsu 
Satversmi uztver, ja tā var teikt, vienkāršoti sausi  
un juridiski formāli. Es uz mūsu Satversmes  
pašreizējo tekstu raugos arī kā uz dokumentu, kurā 
laika gaitā apkopojusies un uzkrājusies Latvijas tautā 
pastāvošā izpratne par sev vēlamās valsts iekārtas 
veidu, valsts pienākumiem un cilvēku attiecībām.  
Šī izpratne atspoguļojās Satversmes sākotnējā tekstā, 
savukārt pašreizējais teksts atspoguļo šodienas  
izpratni, un, laikam ejot, šī izpratne neapšaubāmi 
paplašināsies.

Kāda ir konstitucionālo tiesu loma demokrātiskā un 
tiesiskā valstī?

Ne visas valstis izvēlas veidot konstitucionālās tiesas 
kā atsevišķas institūcijas ar specifisku kompetenci. 
Tas atkarīgs no attiecīgās valsts tradīcijām. Valstis, 
kas izvēlas atsevišķas konstitucionālās tiesas kā 
atsevišķa konstitucionāla orgāna izveidi, manuprāt, ir 
nonākušas līdz atziņai, ka tas ir efektīvs instruments, 
kā konkrētajā valstī nostiprināties demokrātiskas un 
tiesiskas valsts ideāliem.

Vai godīgums un taisnīgums var nonākt pretrunā?
Kaut kur esmu lasījis, ka katrs spriež par cita 

godīgumu pēc sava godīguma. Manā izpratnē, bez 
godīguma nonākt pie taisnīguma nav iespējams.

Jūsu gandarījums un vilšanās, darbojoties 
Satversmes tiesas tiesneša amatā.

Man ir gandarījums par ikvienu Satversmes tiesas 
nolēmumu, kurā tiek sniegts būtisks pienesums 
Satversmes vai kāda cita akta izpratnes jomā. Situācijas, 
kuras varētu definēt kā vilšanos, ir ļoti retas. Tādas 
rodas, piemēram, saņemot pieteikumu, kura iesniedzēji 
nav sapratuši Satversmes tiesas kompetenci vai 
nokavējuši konstitucionālās sūdzības iesniegšanas 
termiņu. Tad nācies secināt, ka vēl nav īstenojušās visas 
ieceres par cilvēkiem saprotamu sistēmu. Ceru, ka šis 
“Jurista Vārda” numurs palīdzēs mazināt šādu vilšanās 
iespēju.

Kurš (un kāpēc) ir nozīmīgākais Satversmes tiesas 
spriedums, kura sagatavošanā esat piedalījies?

Visi Satversmes tiesas spriedumi ir tapuši koleģiālās 
diskusijās, un tādā nozīmē ikviens Satversmes tiesas 
spriedums ir kolektīva darba rezultāts. Satversmes 
tiesas tiesneša amatā esmu tikai nepilnus trīs gadus un 
negribētu no visiem nolēmumiem izcelt kādu vienu 
spriedumu.
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Prof. Dr.iur. INETA ZIEMELE,  
Satversmes tiesas tiesnese

Kas ir Satversme? 
Satversme verbalizē mūsu konstitucionālo 

identitāti, kas mūs nošķir no citām tautām. Tā 
nodrošina saikni starp paaudzēm un ir Latvijas tautas 
konstitucionālās nepārtrauktības garants. Tā noteikti ir 
spēcīgs pamats zem kājām nākotnes izaicinājumiem.  

Kāda ir konstitucionālās tiesas nozīme demokrātiskā 
un tiesiskā valstī?

Fundamentāla! Nekas neliecina par to, ka šī nozīme 
tuvākajā laikā mazinātos. Tieši otrādi.  

Vai godīgums un taisnīgums var nonākt pretrunā?
Manuprāt, uz šo jautājumu var atbildēt tad, ja 

vienojas par taisnīguma definīciju. Definīcijas ir 
dažādas, viedokļi ir dažādi. Tiesiskā valstī taisnīguma 
nodrošināšanas atbildība gulstas uz noteiktā veidā 
izveidotām procedūrām, kuras atbilst vairākiem 
principiem. Tiesiskā valstī cilvēki pēc taisnīguma iet 
pie taisnīgas tiesas, bet par tiesas spriedumu vienmēr 
būs vismaz divi pretēji viedokļi. Savukārt cilvēcisko 

attiecību līmenī godīgums un taisnīgums ir lielas 
vērtības, kuras vairumā gadījumu nenonāk savstarpējā 
pretrunā, tomēr dzīves pieredze rāda, ka pretrunas 
nevar izslēgt.  

Jūsu gandarījums un vilšanās, darbojoties 
Satversmes tiesas tiesneša amatā.

Gandarījums jau tagad ir par atsevišķiem 
spriedumiem, bet šeit vēl ir daudz darāmā. Vilšanās 
ir saistīta ar situāciju kopumā valstī tieši jautājumos 
par pasākumiem, kas būtu īstenojami tiesiskuma 
stiprināšanā. 

Kurš (un kāpēc) ir nozīmīgākais ST spriedums, kura 
sagatavošanā esat piedalījusies?

Lai arī no pasaules tiesību domas viedokļa 
spriedums valsts karoga lietā nav revolucionārs, tomēr 
tas noteikti ir nozīmīgs Latvijas tiesību teorētiķu 
un filozofu darbam, kā arī praksei, jo tas noteikti ir 
stimuls tādai tiesību normu izpratnei, kas ir orientēta 
uz labprātīgu konkrētai sabiedrībai svarīgu pienākumu 
ievērošanu bez sankcijas draudiem. Nešaubīgi, 
spriedums ir par vērtībām un to, kā tām būtu 
“jādarbojas mūsu sabiedrībā”.

Prof. Dr.iur. DAIGA REZEVSKA,  
Satversmes tiesas tiesnese

Kas ir Satversme? Kas ir Satversme?
Satversme kā ārējais normatīvais tiesību akts ir 

nacionālās tiesību sistēmas augstākā juridiskā spēka 
rakstītā tiesību norma. Tomēr Satversme ir kas daudz 
vairāk. Satversme ir Latvijas suverēna formulētās un 
pasludinātās pamatnormas – demokrātiska tiesiska 
valsts – konkretizācija, kas pamatojas uz un satur 
suverēna vērtības un no pamatnormas atvasinātos 
vispārējos tiesību principus.

Kāda ir konstitucionālās tiesas nozīme demokrātiskā 
un tiesiskā valstī?

Saskaņā ar vienu no demokrātiskas tiesiskas valsts 
pamatnormas atvasināto vispārējo tiesību principu – 
varas dalīšanas principu – tā mūsdienu konkretizācijā 
konstitucionālā tiesa piedalās varas atzaru savstarpējā 
līdzsvara nodrošināšanā. Tā kontrolē, vai un kā 
likumdevējs ir spējis “pierakstīt” tiesību normas, kas 
regulē savstarpējās attiecības starp suverēna locekļiem, 
proti, vai un kā likumdevēja pieņemtās tiesību normas 
atbilst Satversmē atspoguļotajām suverēna vērtībām, 
vispārējiem tiesību principiem un pārējām tiesību 
normām.

Vai godīgums un taisnīgums var nonākt pretrunā?
Nē. Taisnīgums ir tad, ja (1) ir nodrošināta saskaņa 

un līdzsvars, (2) ir panākta vienlīdzība starp personām, 
kas atrodas uz viena līmeņa, un (3) labumi tiek sadalīti 
proporcionāli pēc personu nopelniem. Godīgs tiesnesis 

katrā lietā meklēs rezultātu, kas atbilst šim jau seno 
grieķu formulētajam taisnīguma jēdzienam. Ja, izlasot 
tiesas nolēmumu, katrs saprātīgs cilvēks atrod, ka ir 
izpildīts katrs no iepriekš uzskaitītajiem kritējiem, tad 
taisnīgums ir sasniegts.

Jūsu gandarījums un vilšanās, darbojoties 
Satversmes tiesas tiesneša amatā.

Mans gandarījums ir tas, ka visa mana iepriekšējā 
profesionālā dzīve, manas studijas, zinātne, praktiskā 
pieredze ir kalpojusi tam un ļauj man likt lietā savas 
zināšanas Latvijas tautas labā demokrātiskas un 
tiesiskas valsts turpinātā nostiprināšanā un attīstībā.

Pagaidām vēl neesmu vīlusies, darbojoties 
Satversmes tiesas tiesneša amatā, tomēr Satversmes 
tiesas tiesneša statusa jautājumu risināšana Latvijā ir 
nekavējoši veicams pasākums.

Kurš (un kāpēc) ir nozīmīgākais Satversmes tiesas 
spriedums, kura sagatavošanā esat piedalījusies?

Pirmais, 1997. gada 7. maijā pasludinātais 
Satversmes tiesas spriedums. Tajā pirmo reizi 
neatkarību atguvušās Latvijas tiesiskajā sistēmā tiesas 
nolēmuma argumentācijā tika izmantoti nerakstīti 
tiesību avoti – vispārējie tiesību principi. Tas paātrināja 
Latvijas tiesiskās sistēmas transformāciju kontinentālās 
Eiropas tiesību saimes virzienā, nostiprināja dabisko 
tiesību izpratnes kā valdošās tiesību izpratnes lomu 
un veicināja juridisko metožu izpratnes attīstību un 
izmantošanu tiesību normu piemērotāju darbā.

Foto: no Satversmes tiesas arhīva
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SATVERSMES TIESAS 
ATZIŅAS: ZELTA FONDS
• Latvijas valsts tika izveidota kā nacionāla valsts, 
pašnoteicoties latviešu tautai tās apdzīvotajās 
teritorijās – Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē.1

• Latvijas valsts balstās uz tādām pamatvērtībām, 
kas citstarp ietver pamattiesības un pamatbrīvības, 
demokrātiju, valsts un tautas suverenitāti, varas 
dalīšanu un likuma varu. Šīs vērtības valstij ir 
pienākums garantēt.2

• Latvijā ir tiesiska demokrātiska iekārta, kas atzīst 
demokrātiskas un tiesiskas valsts principus.3

• Latvija ir sociāli atbildīga valsts, proti, tāda valsts, 
kas likumdošanā, pārvaldē un tiesas spriešanā cenšas 
iespējami plaši īstenot sociālo taisnīgumu.4

• Likumdevējam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums 
izstrādāt un pieņemt regulējumu, kas izšķir nozīmīgus 
valsts un sabiedriskās dzīves jautājumus.5

• Demokrātiskas un tiesiskas valsts likumu galvenais 
mērķis ir taisnīguma nodrošināšana. Tam ir pakārtoti 
citi mērķi. Par taisnīgu nevar tikt uzskatīts tāds likums, 
kas nesamērīgi ierobežo personas pamattiesības.6

• Likumdevējs ir tiesīgs ieviest tādus pamattiesību 
ierobežojumus, kādus tas uzskata par nepieciešamiem, 
lietderīgiem un samērīgiem demokrātiskā sabiedrībā.7

• Ikviena personas pamattiesību ierobežojuma 
pamatā ir jābūt apstākļiem un argumentiem, kādēļ tas 
vajadzīgs. Tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu 
interešu – leģitīma mērķa – labad.8

• Samērīguma princips prasa ievērot saprātīgu līdzsvaru 
starp sabiedrības un personas interesēm, ja publiskā 
vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses.9

• Tiesiskā valstī tiesības ne tikai jādeklarē, bet arī ir 
jānodrošina to praktiska īstenošana.10

• Valstij ir jānodrošina efektīva aizsardzība ikvienai 
personai, kuras tiesības vai likumiskās intereses ir 
aizskartas.11

• Viens no demokrātiskas valsts galvenajiem 
principiem ir varas dalīšanas princips, no kura 
savukārt izriet tiesu varas kontrole pār likumdevēja un 
izpildu varu. Ārpus tiesu varas kontroles nevar palikt 
neviena no tiesību normām vai izpildvaras darbībām, 
ja tās aizskar kādas personas intereses.12

• Tiesu varas uzdevums ir gādāt, lai, spriežot tiesu, 
tiktu garantēta Satversmes normu, likumu un citu 
normatīvo aktu īstenošana, vispārējo tiesību principu 
ievērošana, kā arī aizsargātas cilvēka tiesības un 
brīvības.13

Satversmes tiesa 1997. gadā (no kreisās): R. Apsītis, I. Čepāne, I. Skultāne,  
A. Endziņš, A. Ušacka, A. Lepse                 Foto: A. Blumbergs, Latvijas Vēstnesis

Tiesa 2005. gadā: G. Kūtris, R. Apsītis, A. Lepse, A. Endziņš,  
A. Branta, I. Čepāne, J. Jelāgins                Foto: LETA
 

2007. gada 31. janvārī zvērestu Valsts prezidentei V. Vīķei-Freibergai 
(centrā) dod tiesneši V. Skudra un K. Balodis (otrais un trešais no 
kreisās). Ceremonijā piedalās tiesas priekšsēdētājs A. Endziņš (pirmais 
no kreisās, pēdējā pilnvaru diena) un tiesneši (no labās) J. Jelāgins,  
U. Ķinis, A. Branta, R. Apsītis un G. Kūtris              Foto: Gatis Dieziņš, LETA

2007. gada 23. maijā Valsts prezidentei V. Vīķei-Freibergai (centrā) 
zvērestu dod tiesnese K. Krūma (otrajā rindā trešā no labās), klātesot 
tiesnešiem J. Jelāginam, K. Balodim, A. Brantai, V. Skudram, U. Ķinim un 
tiesas priekšsēdētājam G. Kūtrim (pirmajā rindā)       Foto: Agnese Gulbe, LETA
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Valsts prezidents 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saeimas deputāti 56 1 2 0 1 3 3 2 4 3 3 5 2 3 1 3 3 8 3 3 3
Ministru kabinets 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ģenerālprokuratūra 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Tiesībsargs / VCB 25 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 1 4 1 2 3 3 0 2 0 0
Valsts kontrole 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pašvaldības 28 1 0 0 1 0 0 0 1 12 5 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2
Tiesas 55 3 4 4 5 6 4 8 4 2 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0
Juridiskās personas 70 5 3 23 6 6 6 8 2 4 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0
Fiziskās personas 357 14 15 8 7 10 6 54 105 26 12 34 17 11 14 14 10 0 0 0 0
Kopā ierosinātas 601 24 25 36 21 26 21 75 117 48 26 43 25 26 23 21 17 8 7 6 6
Pasludināti spriedumi 278 9 16 16 18 13 27 28 19 16 16 13 16 13 16 17 7 5 4 7 2
Pasludināti spriedumi iepriekšējā  
gadā ierosinātām lietām   8 10 11 14 9 22 16 11 7 9 7 8 7 7 9 2 1 0 2 0

Šajā gadā pasludināti spriedumi 
šogad ierosinātām lietām   1 6 5 4 4 5 12 8 9 7 6 8 6 9 8 5 4 4 5 2

Pasludināti spriedumi šajā gadā 
ierosinātām lietām   1 14 15 15 18 14 34 24 20 14 15 15 14 16 15 14 6 5 5 4

Izbeigta tiesvedība 90 6 3 1 4 9 8 15 11 4 8 2 8 1 3 2 1 1 1 1 1
Izbeigta tiesvedība iepriekšējā 
gadā ierosinātām lietām   5 3 1 2 4 6 8 7 1 3 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0

Šajā gadā izbeigta tiesvedība 
šogad ierosinātām lietām   1 0 0 2 5 2 7 4 3 5 2 3 1 2 2 1 0 1 1 1

Izbeigta tiesvedība šajā gadā 
ierosinātām lietām   1 5 3 3 7 6 13 12 10 6 5 3 6 2 3 1 0 2 1 1

Pievienotas citai lietai   1 6 18 3 1 1 28 81 18 6 23 7 6 5 3 2 2 0 0 1
Atrodas sagatavošanā   15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodotas izskatīšanai   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gatavo spriedumu   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SATVERSMES TIESAS LIETAS: STATISTIKA

• Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas 
valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības 
interesēs.14

• Tiesu varai jābauda sabiedrības uzticēšanās, lai tā 
varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus.15

• Tiesu varai organiski jāiekļaujas sabiedrībā, un ir 
nepieciešams, lai sabiedrība to pieņemtu (akceptētu) 
un respektētu.16

• Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās 
kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas 
pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk 
tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei 
vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām 
(aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli 
nozīmīgos jautājumos.17

• Satversmes tiesa, izvērtējot likumu atbilstību 
Satversmei, īsteno konstitūcijas virsvadības principu, 
tādējādi nodrošinot konstitucionālo taisnīgumu. 
Nedz Satversme, nedz Satversmes tiesas likums nedod 
Satversmes tiesai tiesības atteikties izvērtēt kāda likuma 
vai citas tiesību normas atbilstību Satversmei, tāpat 
kā nevienam nedod tiesības liegt tiesai īstenot savu 
funkciju vai ierobežot tiesu tās funkcijas īstenošanā.18

• Parlamentārā demokrātija pamatojas uz tautas 
uzticēšanos; uzticēšanās nav iespējama bez 
caurskatāmības, kura ļauj sekot, kas politiski notiek.19

• Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā 
nodrošina demokrātijas leģitimitāti un efektivitāti.20

• Tiesiskā valstī Satversmes galvenais uzdevums ir 
nodrošināt to, ka demokrātiski izveidotām institūcijām 
piešķirtā valsts vara kļūst saistoša tikai tad, kad tā 
izteikta tiesību veidā.21

• Likums un tiesības ir saistošas ikvienai valsts varas 
institūcijai, arī pašam likumdevējam.22

• Ārējos normatīvos aktus var izdot, tikai ievērojot 
Satversmi un vispārējos tiesību principus.23

• Nepieciešamība aizsargāt valsts valodu un nostiprināt 
tās lietošanu ir cieši saistīta ar Latvijas valsts 
demokrātisko iekārtu.24

• Viens no Latvijas valsts uzdevumiem ir veicināt 
Latvijas sabiedrības labklājību.25

• Valstij ir jāsasniedz taisnīgs līdzsvars starp 
sabiedrības un privātpersonas interesēm.26

• Cilvēktiesību izmantošana nedrīkst tikt vērsta pret 
demokrātiju.27

• Demokrātiskā valstī līdzās imperatīviem līdzekļiem 
jārada arī vispārīga rakstura priekšnoteikumi 
labprātīgai pilsonisko pienākumu izpildei, kas primāri 
balstās nevis bailēs no soda, bet gan valstiskajā apziņā 
un attiecīgi izpaužas indivīda rīcībā un uzvedībā.28
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• Satversmes saturu veido arī vispārējie tiesību principi.29

• Interpretējot Satversmi un Latvijas starptautiskās 
saistības, ir jāmeklē tāda interpretācija, kas nodrošina 
to harmoniju, bet nevis pretnostatījumu.30

• Ikvienam tiesību piemērotājam Satversme ir 
jāpiemēro tieši un nepastarpināti.31

• Atbilstoši tiesiskas valsts principam tiesību 
piemērotājs ir padots likumam un tiesībām, tāpēc tas 
drīkst savus secinājumus balstīt tikai uz juridiskiem, 
bet ne tiesībpolitiskiem argumentiem.32

• Ja tiesību piemērotājs likuma nepilnību nevar 
novērst tiesību sistēmas ietvaros, tad šāda nepilnība ir 
jānovērš likumdevējam, balstoties uz tiesībpolitiskiem 
apsvērumiem.33

Apkopojis: Dr. iur. Gatis Bārdiņš,  
Satversmes tiesas padomnieks

1  Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra sprieduma lietā Nr. 2007-10-0102 
40.3. punkts.
2  Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2008-35-01 17. punkts.
3  Satversmes tiesas 2014. gada 12. februāra sprieduma lietā Nr. 2013-05-01 15. punkts.
4  Satversmes tiesas 2006. gada 2. novembra sprieduma lietā Nr. 2006-07-01 18. punkts.
5  Satversmes tiesas 2014. gada 24. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2013-12-01 21.1. punkts.
6  Satversmes tiesas 2007. gada 11. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2006-28-01 20.1. punkts.
7  Satversmes tiesas 2003. gada 5. marta sprieduma lietā Nr. 2002-18-01 secinājumu 
daļas 5.2.1. punkts.
8  Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 
secinājumu daļas 16. punkts.
9  Satversmes tiesas 2006. gada 14. marta sprieduma lietā Nr. 2005-18-01 14. punkts.
10  Satversmes tiesas 2003. gada 27. jūnija sprieduma lietā Nr. 2003-04-01 secinājumu 
daļas 6. punkts.
11  Satversmes tiesas 2006. gada 14. marta sprieduma lietā Nr. 2005-18-01 10. punkts.
12  Satversmes tiesas 1999. gada 9. jūlija sprieduma lietā Nr. 04-03 (99) secinājumu 
daļas 1. punkts.
13  Satversmes tiesas 2010. gada 13. oktobra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā 
Nr. 2010-09-01 10. punkts.
14  Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2015-06-01 
11.1. punkts.
15  Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2015-06-01 
16.2. punkts.
16  Satversmes tiesas 2010. gada 18. janvāra sprieduma lietā Nr. 2009-11-01 
10.3. punkts.
17  Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2008-35-01 11.2. punkts.
18  Satversmes tiesas 2010. gada 18. janvāra sprieduma lietā Nr. 2009-11-01 5. punkts.
19  Satversmes tiesas 2002. gada 22. februāra sprieduma lietā Nr. 2001-06-03 
5.1. punkts.
20  Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 
secinājumu daļas 7. punkts.
21  Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-12-0103 
17. punkts.
22  Satversmes tiesas 1999. gada 1. oktobra sprieduma lietā Nr. 03-05 (99) 1. punkts.
23  Satversmes tiesas 2011. gada 11. janvāra sprieduma lietā Nr. 2010-40-03 6. punkts.
24  Satversmes tiesas 2001. gada 21. decembra sprieduma lietā Nr. 2001-04-0103 
3.2. punkts.
25  Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr. 2015-01-01 15.1. punkts.
26  Satversmes tiesas 2009. gada 7. oktobra sprieduma lietā Nr. 2009-05-01 
10.1. punkts.
27  Satversmes tiesas 2000. gada 30. augusta sprieduma lietā Nr. 2000-03-01 
secinājumu daļas 6. punkts.
28  Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr. 2015-01-01 16.6. punkts.
29  Satversmes tiesas 2011. gada 11. janvāra sprieduma lietā Nr. 2010-40-03 
10.2. punkts.
30  Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 
secinājumu daļas 5. punkts.
31  Satversmes tiesas 2013. gada 18. decembra sprieduma lietā Nr. 2013-06-01 
15.2. punkts.
32  Satversmes tiesas 2015. gada 2. marta lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā 
Nr. 2014-16-01 12. punkts.
33  Satversmes tiesas 2015. gada 2. marta lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā 
Nr. 2014-16-01 12. punkts.

2010. gada 28. jūnijā Valsts prezidentam V. Zatleram (centrā) 
tiesneša zvērestu dod V. Muižniece (otrā no kreisās), klātesot tiesas 
priekšsēdētājam G. Kūtrim (no kreisās) un tiesnešiem K. Krūmai,  
A. Brantai, V. Skudram un K. Balodim                   Foto: Ieva Čīka, LETA

2015. gada 8. janvārī Valsts prezidentam A. Bērziņam (centrā) tiesneša  
zvērestu dod I. Ziemele (ceturtā no kreisās), klātesot tiesas priekšsēdētājam 
A. Laviņam (trešais no kreisās) un tiesnešiem (no kreisās) U. Ķinim,  
S. Osipovai, K. Krūmai, K. Balodim un G. Kusiņam                Foto: Ieva Čīka, LETA

Satversmes tiesas priekšsēdētāji, tiesas 20. darba gadu ievadot  
(no kreisās): A. Endziņš (priekšsēdētāja vietas izpildītājs 1996–2000, 
priekšsēdētājs 2000–2007), A. Laviņš (kopš 2014), A. Branta (2014),  
G. Kūtris (2007–2014)     Foto: no ST arhīva

Satversmes tiesa 2016. gadā (no kreisās): tiesneši G. Kusiņš, I. Ziemele, 
D. Rezevska, A. Laviņš (priekšsēdētājs), U. Ķinis (priekšsēdētāja 
vietnieks), S. Osipova, K. Balodis                         Foto: Toms Norde
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SATVERSMES TIESA 
DIVDESMIT GADOS:  
NO IDEJAS LĪDZ 
ŠODIENAI

Mg. iur. Alla Spale,  
Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja

Šogad aprit divdesmit gadi, kopš Latvijā tika 
izveidota un savu darbību uzsāka Satversmes tiesa. 
Tās izveidošana līdz šim ir bijis lielākais jauninājums 
Latvijas parlamentārās demokrātijas institucionālajā 
iekārtā.1

Latvijā ideja par konstitucionālās kontroles 
nepieciešamību tika ieskicēta un apspriesta jau 
starpkaru periodā, diskutējot par iespēju pārbaudīt 
Saeimas un Ministru kabineta pieņemto lēmumu 
atbilstību Satversmei.2 Tomēr atsevišķa konstitucionālā 
tiesa tika izveidota tikai pēc Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas. Tieši ar Satversmes tiesas 
izveidošanu ideja par konstitucionālās kontroles 
nepieciešamību pārtapa konkrētā institucionālajā 
risinājumā.

Šajā rakstā3 tiks aplūkota Satversmes tiesas 
izveidošana un tās darbības attīstība, uzsverot 
konstitucionālās kontroles institucionālo ģenēzi 
Latvijā. Tas ļaus vēlreiz4 – pēc vairāk nekā divdesmit 
gadiem – atskatīties uz Satversmes tiesas izveidošanas 
procesu, aplūkot tās darbības posmus, kā arī akcentēt 
būtiskākās tiesas prakses atziņas.

1. Konstitucionālās kontroles idejas iedzīvināšana 
Latvijā – Satversmes tiesas izveidošana

Politiskie un tiesiskie procesi pagājušā gadsimta 
astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā 
radīja iespēju Latvijā sākt diskusiju par konstitucionālās 
kontroles institūta izveidošanu.5 Pirmais konstitucionāla 

līmeņa tiesību akts, kurā bija paredzēta konstitucionālās 
tiesas izveidošana, ir 1990. gada 4. maijā pieņemtā 
LPSR Augstākās padomes deklarācija “Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tās 6. panta 
otrais teikums noteica, ka strīdus gadījumos jautājumus 
par likumdošanas aktu piemērošanu izšķir Latvijas 
Republikas Konstitucionālā tiesa.6 Viens no minētās 
deklarācijas autoriem Egils Levits 1991. gada vasarā 
rakstīja: “Tagad kļūst skaidrs, cik ļoti nepieciešama – 
jau pārejas periodā! – ir konstitucionālā tiesa; tā būtu 
pēdējā instance, kas, pamatojoties uz juridiskām normu 
interpretācijas metodēm, strīdus gadījumos (un to 
katrā ziņā būs daudz) noteiktu, vai kāds valsts pārvaldes 
rīkojums saskan ar likumu, likums ar pamatlikumu utt.”7 
Tomēr šīs idejas iedzīvināšanai bija nepieciešams ilgāks 
laika posms.8

1992. gada decembrī Augstākās padomes 
pieņemtajā likumā “Par tiesu varu” tika paredzēts 
izveidot Konstitucionālās uzraudzības tiesu palātu 
Augstākās tiesas sastāvā – līdzīgi kā tas šobrīd ir 
Igaunijā. Tomēr šīs normas tā arī palika “tikai uz 
papīra”.9 Politiskā un tiesiskā doma atteicās no 
idejas konstitucionālās uzraudzības tiesības piešķirt 
Augstākajai tiesai un uzsāka darbu pie Satversmes 
tiesas izveidošanas koncepcijas.10

1993. gada 6. jūlijā uz savu pirmo sēdi sanāca 
5. Saeima. Tās izveidotā valdība iestājās par Satversmes 
tiesas kā neatkarīgas institūcijas izveidi un uzsāka 
Satversmes tiesas likuma projekta izstrādi. Tieslietu 
ministrija izstrādāja likumprojektu, kuru Ministru 
kabinets akceptēja 1994. gada februārī, bet iesniedza 
Saeimā 1994. gada martā. 1994. gada jūnijā Saeima 
pieņēma grozījumus likumā “Par tiesu varu”, paredzot 
izveidot neatkarīgu Satversmes tiesu, kuras darbību 
regulē Satversmes tiesas likums.11

Pirms Satversmes tiesas likuma pieņemšanas bija 
jāgroza Satversme, lai nostiprinātu Satversmes tiesas 
konstitucionālo statusu, jānosaka tās kompetence un 
neatkarības garantijas. Turklāt grozījumi Satversmes 
tekstā bija nepieciešami, lai pārdalītu līdz šim 
noteikto valsts varas orgānu kompetenci Satversmē.12 
1995. gada maijā Saeimas Juridiskā komisija iesniedza 
attiecīgu likumprojektu. Tomēr Satversmes grozīšanas 
process ieilga. Satversmes tiesas likuma projekts 
un likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas 
Satversmē” 5. Saeimā tika pieņemti pirmajā un otrajā 
lasījumā, kā arī sagatavoti trešajam lasījumam, taču 
pieņemšana trešajā lasījumā kavējās.13 Kā norādījis 
Satversmes tiesas pirmais priekšsēdētājs Aivars 
Endziņš, dažu politisko spēku organizētās obstrukcijas 
rezultātā vairākkārtējie mēģinājumi pieņemt 
grozījumus Satversmē un nostiprināt Satversmes 
tiesas konstitucionālo statusu cieta neveiksmi, jo 
nebija iespējams Saeimas sēdē nodrošināt kvorumu – 
divas trešdaļas no Saeimas deputātu skaita. Turklāt 
tuvojās 6. Saeimas, vēlēšanas un politiķi cerēja, ka 
pēc tām politisko spēku samērs Saeimā mainīsies.14 

Foto: Toms Norde
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Visbeidzot, 6. Saeimas Juridiskā 
komisija pārstrādāja minētos 
likumprojektus un 1996. gada 
janvārī iesniedza tos izskatīšanai. 
Tātad abi likumprojekti 6. Saeimā 
tika skatīti no jauna.

Apspriežot Satversmes 
85. panta redakciju Saeimā, 
deputāts un Satversmes grozījumu 
likumprojekta referents A. Endziņš 
norādīja uz nepieciešamību 
Satversmes tiesas statusu nostiprināt 
Satversmē un piešķirt tai tiesības 
atzīt par spēkā neesošiem likumus.15 
No diskusijām Saeimā secināms, 
ka tā bija būtiska izšķiršanās par 
Eiropas konstitucionālās kontroles 
modeļa izveidošanu.16

1996. gada 5. jūnijā Saeima 
izteica Satversmes 85. pantu 
jaunā redakcijā: “Latvijā pastāv 
Satversmes tiesa, kas likumā 
noteiktās kompetences ietvaros 
izskata lietas par likumu atbilstību 
Satversmei, kā arī citas ar likumu 
tās kompetencē nodotās lietas. 
Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par 
spēkā neesošiem likumus un citus 
aktus vai to daļas. Satversmes tiesas 
tiesnešus uz likumā noteikto laiku 
apstiprina Saeima, aizklāti balsojot, 
ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļa 
balsu vairākumu.”17 Vienlaikus 
tika pieņemts arī Satversmes tiesas 
likums.18

Tādējādi Latvijā tika izveidota 
konstitucionālās kontroles 
institūcija – Satversmes tiesa, 
kas īstenoja tikai abstrakto 
konstitucionālo kontroli, jo 
Satversmes tiesas likums sākotnēji 
neparedzēja konkrētās kontroles 
iespējamību. Satversmes tiesai tika 
piešķirta līdz šim iepriekš atsevišķi 
nenošķirta funkcija – izvērtēt 
tiesību normu atbilstību augstāka 
juridiska spēka normām un 
neatbilstības gadījumā apstrīdētās 
normas atzīt par spēkā neesošām, 
līdztekus tam juridiski saistoši 
iztulkojot Satversmi.19 Satversmes 
tiesai bija jāiekļaujas jau esošā valsts 
varu realizējošo institūciju sistēmā, 
tāpēc tās izveidošana tika raksturota 
kā “savdabīgs eksperiments” un 
“riskants solis”.20

1996
05.06.1996.  
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.).
09.12.1996.  
Tiesneša zvērestu dod un amatā stājas Aivars Endziņš, Romāns Apsītis, Anita Ušacka un Ilma 
Čepāne. Amatā stājas tiesneši Andrejs Lepse un Ilze Skultāne. Satversmes tiesas izveidošanas 
diena.
11.12.1996.  
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., vada tiesu līdz 31.01.2007.).

21.04.1997. 
Pieņemts un stājas spēkā Satversmes tiesas reglaments, kas noteic Satversmes tiesas 
struktūru un darba organizāciju.
28.04.1997. 
Satversmes tiesa izskata pirmo lietu [Nr. 04-01 (97)].
07.05.1997. 
Satversmes tiesa pasludina pirmo spriedumu [lietā Nr. 04-01 (97) par elektroenerģijas 
iepirkuma cenu]. Tiesa atsaucas uz vispārējiem tiesību principiem.
13.06.1997. 
Satversmes tiesa pirmo reizi izbeidz tiesvedību [lieta Nr. 04-03 (97)].
03.07.1997. 
Starptautisks seminārs “Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas darbību”, kuru organizē 
Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas 
komisija) sadarbībā ar ASV starptautiskās attīstības aģentūru.
24.09.1997. 
Stājas spēkā pirmie Satversmes tiesas likuma grozījumi, paplašinot to subjektu loku, kuriem 
ir tiesības vērsties Satversmes tiesā.

30.04.1998. 
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.
06.11.1998. 
Stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, kas papildina to ar VIII nodaļu “Cilvēka 
pamattiesības”.

05.03.1999. 
Valsts prezidents Guntis Ulmanis atklāj jauno Satversmes tiesas ēku Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.
17.–20.05.1999. 
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).
01.10.1999. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 03-05 (99) par Telekomunikāciju tarifu padomi. Tiesa 
pirmo reizi atsaucas uz valsts varas dalīšanas principu.

25.–26.02.2000. 
Starptautisks seminārs par Satversmes tiesas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi 
Satversmes tiesas likumā”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija 
“Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija). 
24.03.2000. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 04-07 (99) par elektroenerģijas iepirkuma cenu. Tiesa 
pirmo reizi atsaucas uz samērīguma principu.
08.06.2000. 
Tiesneša zvērestu dod 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.).
30.08.2000. 
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.
22.–23.09.2000. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu I konference 
“Konstitucionālā jurisdikcija Lietuvā un Latvijā” (Cēsīs, Latvijā).
20.–21.10.2000. 
Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XII kongresa sagatavošanās sēde, kurā Satversmes 
tiesa apstiprināta par Eiropas konstitucionālo tiesu konferences locekli (Briselē, Beļģijā).

01.01.2001. 
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.
30.01.2001. 
Pieņemts un stājas spēkā jauns Satversmes tiesas reglaments.
12.06.2001. 
Pirmā Satversmes tiesas sēde, izskatot lietu rakstveida procesā (lieta Nr. 2001-01-01).
18.07.2001. 
Ierosināta pirmā lieta pēc konstitucionālās sūdzības (lieta Nr. 2001-04-0103 par personvārdu 
atainošanu personas dokumentos). 

1997

1998

1999

2000

2001
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2. Satversmes tiesas darbības posmi
Satversmes tiesas piecpadsmitajā gadadienā tās 

darbība tika aplūkota trīs posmos.21 Tāpēc šodien, 
atskatoties uz Satversmes tiesas darbību divdesmit 
gadu tvērumā un analizējot pēdējo piecu gadu 
periodu, būtu jānoskaidro, vai turpinās Satversmes 
tiesas darbības trešais periods, vai tomēr ir aizsācies un 
rit tās darbības ceturtais periods.

Pirmajos desmit pastāvēšanas gados Satversmes 
tiesas darbībā izšķirami divi posmi: 1) no 1996. gada 
decembra līdz 2001. gadam; 2) no 2001. gada līdz 
2009. gadam.22 Jau 2010. gadā tika norādīts uz 
trešo posmu Satversmes tiesas darbā, kas aizsākās 
2009. gada pirmajā pusē un iezīmēja gan kvantitatīvas, 
gan kvalitatīvas pārmaiņas, kas bija saistītas ar 
ekonomisko krīzi Eiropā.23 Savukārt Satversmes 
tiesas divdesmitajai gadadienai veltītajā konferencē 
tika iezīmēts ceturtais posms, kas Satversmes tiesas 
darbībā aizsācies 2014. gadā pēc ekonomiskās krīzes 
pārvarēšanas. Šajā posmā Satversmes tiesa turpina 
savas prakses attīstību, līdzīgi kā pārējās Eiropas 
konstitucionālās tiesas, strādājot globalizācijas 
ietekmes un Eiropas integrācijas apstākļos.24

Tādējādi šobrīd Satversmes tiesas darbību var 
iedalīt četros posmos – katru no tiem raksturo noteikts 
laika periods un Satversmes tiesas darbības īpatnības 
tā ietvaros.

2.1. Pirmais posms (1996–2000)
Satversmes tiesas darbības pirmais posms aptver 

laiku no 1996. gada, kad izveidoja Satversmes tiesu, 
līdz 2001. gadam, kad stājās spēkā būtiski grozījumi 
Satversmes tiesas likumā, tostarp tika ieviests 
konstitucionālās sūdzības institūts.25 Šis bija laiks, kad 
Satversmes tiesa izveidojās kā patstāvīga institūcija 
un amatā tika apstiprināti pirmie Satversmes tiesas 
tiesneši.

Satversmes tiesas tiesnešu izvēle un apstiprināšana 
bija sarežģīts un laikietilpīgs process. Lai apstiprinātu 
visus septiņus tiesnešus, Saeimai bija nepieciešami 
gandrīz četri gadi. To, cik grūti izvēlēties atbilstošus 
kandidātus Satversmes tiesas tiesneša amatam, parādīja 
jau pirmais balsojums. Nepieciešamo balsu skaitu 
ieguva tikai abi Ministru kabineta izvirzītie kandidāti 
un viens no sešiem deputātu izvirzītajiem kandidātiem. 
Savukārt Augstākās tiesas plēnumam nācās savus 
kandidātus virzīt atkārtoti.26 Pēc vairākiem balsojumiem 
Saeima apstiprināja sešus Satversmes tiesas tiesnešus: 
A. Endziņu, Romānu Apsīti, Ilmu Čepāni, Andreju 
Lepsi, Ilzi Skultāni un Anitu Ušacku. Par Satversmes 
tiesas dzimšanas dienu uzskatāms 1996. gada 
9. decembris, kad tie četri no apstiprinātajiem 
Satversmes tiesas tiesnešiem, kuri iepriekš nebija 
tiesneša amatā, nodeva tiesneša zvērestu.27

Par Satversmes tiesas darbavietu kļuva pagaidu 
telpas Basteja bulvārī 14, kur pirms tam atradās 
Ministru prezidenta biedra birojs. Nelielam birojam 
piemērotās telpas tomēr nebija atbilstošas tiesas 

vajadzībām.28 Uz savām pastāvīgajām telpām Jura 
Alunāna ielā 1 Satversmes tiesa pārcēlās 1999. gada 
sākumā.29

Satversmes tiesas pirmā sēde notika 1996. gada 
11. decembrī. Šajā sēdē par Satversmes tiesas 
priekšsēdētāja vietas izpildītāju ievēlēja A. Endziņu 
un Satversmes tiesas pirmais tiesas sastāvs uzsāka 
savu darbu. Satversmes tiesas septītais tiesnesis – Juris 
Jelāgins – tika apstiprināts amatā tikai 2000. gada 
11. maijā. Tiesneša zvērestu viņš nodeva 2000. gada 
8. jūnijā, un šajā dienā Satversmes tiesa, kas beidzot 
bija pilnīgi izveidota, ievēlēja30 par Satversmes tiesas 
priekšsēdētāju A. Endziņu un par Satversmes tiesas 
priekšsēdētāja vietnieku – R. Apsīti.31

Satversmes tiesa savu pirmo lietu32 izskatīja 
1997. gada 28. aprīlī. Lieta tika ierosināta pēc 
pieteikuma, kuru iesniedza trīsdesmit pieci 6. Saeimas 
deputāti. Ar šīs lietas izskatīšanu tika aizsākts Latvijai 
jauns tiesvedības procesa veids – Satversmes tiesas 
process.

Satversmes tiesas likuma pārejas noteikumi 
paredzēja atsevišķa normatīva akta – Satversmes 
tiesas procesa likuma – izstrādi, kas reglamentētu 
procesuālo kārtību Satversmes tiesā. Satversmes tiesas 
likuma pārejas noteikumu 1. punkts noteica: “Līdz 
Satversmes tiesas procesa likuma spēkā stāšanās 
dienai lietu izskatīšanas procesuālo kārtību regulē šis 
likums un Satversmes tiesas reglaments.” Uzreiz pēc 
Satversmes tiesas izveidošanas tika uzsākts darbs pie 
tiesas reglamenta izstrādes. Lai izstrādātu modernu, 
bet vienlaikus arī Satversmes tiesas procesa īpatnībām 
atbilstošu lietu izskatīšanas kārtību, citastarp tika 
analizēti dažādu valstu konstitucionālo tiesu procesu 
reglamentējošie normatīvie akti.33 Satversmes tiesas 
pirmais reglaments tika pieņemts 1997. gada 21. aprīlī. 
Tomēr 2000. gada 30. novembrī pieņemtie Satversmes 
tiesas likuma grozījumi vairs neparedzēja Satversmes 
tiesas procesa likumu, tādējādi atstājot Satversmes 
tiesas procesuālās kārtības noteikšanu Satversmes 
tiesas likuma un Satversmes tiesas reglamenta ziņā. 34

Tolaik Satversmes tiesas kompetencē bija lietas 
par: 1) likumu un Latvijas parakstīto vai noslēgto 
starptautisko līgumu atbilstību Satversmei; 2) Latvijas 
nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas 
noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri 
nav pretrunā ar Satversmi; 3) Saeimas lēmumu, 
Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru 
kabineta un Ministru prezidenta aktu un citu 
Saeimas apstiprināto, iecelto vai vēlēto institūciju 
vai amatpersonu izdoto normatīvo aktu atbilstību 
Satversmei un citiem likumiem; 4) Ministru kabinetam 
pakļauto institūciju vai amatpersonu izdoto normatīvo 
aktu atbilstību Satversmei, citiem likumiem un 
Ministru kabineta noteikumiem; 5) pašvaldības 
domes (padomes) izdoto saistošo noteikumu, kā arī 
citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, citiem 
likumiem un Ministru kabineta noteikumiem; 6) kā 
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04.–06.10.2001. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu II konference 
“Aktuālās Konstitucionālo tiesu lietas” (Viļņā, Lietuvā).
30.10.2001. 
Izdots pirmais Satversmes tiesas spriedumu krājums.
10.11.2001. 
Satversmes tiesas 5. gadadienai veltīta starptautiska konference “Pamattiesību aizsardzība 
Konstitucionālajā tiesā”, ko organizēja Satversmes tiesa un Vācijas Fonds internacionālajai 
juridiskajai sadarbībai.
21.12.2001. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2001-04-0103 par personvārdu rakstību. Tiesa uzsver 
valsts valodas konstitucionālo statusu.

13.–17.05.2002. 
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).
06.–07.09.2002. 
Starptautisks seminārs “Tiesas pieteikums Satversmes tiesā”, kuru organizē Satversmes tiesa, 
Vācijas fonds internacionālajai juridiskajai sadarbībai un Latvijas Tiesnešu mācību centrs.
23.09.2002. 
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.
10.–12.10.2002. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu III konference 
“Personu vienlīdzības princips konstitucionālo tiesu tiesvedībā” (Tukumā, Latvijā).

25.03.2003. 
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.

06.02.2004. 
Tiesneša zvērestu dod un amatā stājas Gunārs Kūtris.
25.03.2004. 
Amatā stājas tiesnese Aija Branta.
19.04.2004. 
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš apbalvots ar Itālijas valsts otrās šķiras ordeni 
Grande Ufficiale.
26.–28.05.2004. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu IV konference 
“Konstitucionālo tiesu loma Eiropas Savienības dalības kontekstā” (Palangā, Lietuvā).
07.07.2004. 
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.

13.05.2005. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2004-18-0106 par mazākumtautību skolām. Tiesa 
atzīst, ka likumdevējs var paredzēt personu pienākumu izglītību valsts un pašvaldību 
izglītības iestādēs iegūt valsts valodā.
13.–19.05.2005. 
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIII kongresā 
“Cilvēktiesību ierobežojumu kritēriji konstitucionālo tiesu praksē” (Nikosijā, Kiprā).
16.–18.06.2005. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu V konference 
“Tiesiskas valsts princips un tiesības uz taisnīgu tiesu” (Bīriņos, Latvijā).
02.12.2005. 
Satversmes tiesas konference “Satversmes tiesas spriedumu interpretācijas problēmas”.
16.12.2005. 
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.

06.06.2006. 
Gunāru Kūtri ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja 
vietnieka amata pienākumus pildījis līdz 31.01.2007., kad ievēlēts par Satversmes tiesas 
priekšsēdētāju).
27.–29.09.2006. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VI konference 
“Personas sociālās tiesības konstitucionālo tiesu jurisprudencē” (Dubiņģos, Lietuvā).
16.–18.10.2006. 
Polijas Republikas Konstitucionālā tribunāla vizīte Satversmes tiesā, darba tēma 
“Konstitucionālās tiesas spriedumu izpilde”.
7.–10.12.2006. 
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.
08.12.2006. 
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.

arī tāda rīkojuma atbilstību 
likumam, ar kuru Ministru 
kabineta pilnvarotais ministrs 
ir apturējis pašvaldības domes 
pieņemto lēmumu. Satversmes 
tiesas kompetencē ietilpa arī 
Ministru kabineta administratīvo 
aktu izskatīšana, kas tikai vēlāk tika 
nodota administratīvajām tiesām.

Satversmes tiesas pirmajā 
darbības posmā nedz personai, 
nedz arī tiesām nebija tiesību 
iesniegt pieteikumu Satversmes 
tiesā. 1997. gada 11. septembrī 
Satversmes tiesas likums tika 
grozīts, nedaudz paplašinot to 
personu loku, kam ir tiesības 
vērsties Satversmes tiesā. Atbilstoši 
minētajām izmaiņām pieteikumu 
par lietas ierosināšanu Satversmes 
tiesā bija tiesīgs iesniegt Valsts 
prezidents, Saeima, ne mazāk 
kā divdesmit Saeimas deputāti, 
Ministru kabinets, Augstākās 
tiesas plēnums, ģenerālprokurors, 
Valsts kontroles padome, Valsts 
cilvēktiesību birojs, pašvaldības 
dome (padome) un Ministru 
kabineta pilnvarotais ministrs.35 
Diemžēl minētie subjekti visai 
pasīvi izmantoja savas tiesības, 
tāpēc Satversmes tiesā saņemto 
pieteikumu, ierosināto lietu un līdz 
ar to arī pasludināto spriedumu 
skaits bija neliels.36 Tika ierosinātas 
vidēji sešas lietas un pasludināti 
pieci spriedumi gadā. Lielākā daļa 
no Satversmes tiesā izskatāmajām 
lietām bija par Ministru kabineta 
un tam pakļauto institūciju izdoto 
aktu atbilstību augstāka juridiskā 
spēka tiesību normām, nevis lietas 
par likumu atbilstību Satversmei.37 
Visas lietas tika izskatītas 
tiesas sēdēs ar lietas dalībnieku 
piedalīšanos, jo rakstveida process 
vēl nebija ieviests.

Tomēr šajā laika periodā 
Satversmes tiesa pasludināja 
vairākus spriedumus, kas pierādīja 
Satversmes tiesas spēju gan risināt 
konstitucionāli principiālus strīdus, 
gan izšķirt politiski sensitīvas 
lietas. Piemēram, jau savā pirmajā 
spriedumā Satversmes tiesa 
atsaucās uz vispārējiem tiesību 
principiem.38 Savukārt spriedumā 

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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lietā Nr. 2000-03-01 jeb tā sauktajā VDK lietā 
Satversmes tiesa noformulēja nostādni par Satversmes 
interpretāciju kopsakarā ar starptautisko cilvēktiesību 
normām un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses atziņu 
izmantošanu Satversmes normu interpretācijā.39

Satversmes tiesas pirmie spriedumi un pati 
Satversmes tiesa izpelnījās politiķu kritiku. Tika 
apdraudēta arī Satversmes tiesas neatkarība, mēģinot 
izdarīt spiedienu uz Satversmes tiesas priekšsēdētāja 
vietas izpildītāju saistībā ar tā saukto Valsts nekustamā 
īpašuma aģentūras lietu.40 Vēlāk pat tieslietu ministrs 
V. Birkavs un Ministru prezidents A. Šķēle nāca klajā 
ar izteikumiem par Satversmes tiesas likvidāciju.41 
Šajā izšķirošajā brīdī sabiedrība un prese ļoti aktīvi 
aizstāvēja Satversmes tiesu.42 Satversmes tiesa 
nepakļāvās spiedienam un gan toreiz, gan turpmāk, 
pieņemot objektīvus un taisnīgus spriedumus, 
pierādīja sevi kā neatkarīgu tiesu varas institūciju.

Kopš savas darbības pirmsākumiem Satversmes 
tiesa ir aktīvi sadarbojusies ar dažādu Eiropas valstu 
konstitucionālajām tiesām un augstākajām tiesām, kā 
arī ar Eiropas Padomes komisiju “Demokrātija caur 
tiesībām” (turpmāk – Venēcijas komisiju). Tomēr par 
svarīgāko notikumu šajā posmā jāuzskata Satversmes 
tiesas uzņemšana par pilntiesīgu locekli Eiropas 
konstitucionālo tiesu konferencē,43 kas nozīmēja 
starptautisku Satversmes tiesas darbības novērtējumu 
un apliecināja, ka Satversmes tiesa ir pilntiesīga 
atrasties citu valstu konstitucionālo tiesu saimē.

Vienlaikus šajā posmā tika rūpīgi apsvērts 
jautājums par Satversmes tiesas kompetences 
paplašināšanu un konkrētās normu kontroles 
ieviešanu. Kopīgi ar Venēcijas komisijas ekspertiem 
tika sagatavoti grozījumi Satversmes tiesas likumā, kas 
ieviesa būtiskas izmaiņas Satversmes tiesas darbībā.

2.2. Otrais posms (2001–2009)
Satversmes tiesas darbības otro posmu raksturo 

laika periods no 2001. gada, kad stājās spēkā būtiski 
grozījumi Satversmes tiesas likumā, līdz 2009. gadam.

Ar minētajiem grozījumiem vispirms tika precizēta 
Satversmes tiesas kompetence, paredzot, ka Satversmes 
tiesa izskata lietas par: 1) likumu atbilstību Satversmei; 
2) Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko 
līgumu (arī līdz attiecīgo līgumu apstiprināšanai 
Saeimā) atbilstību Satversmei; 3) citu normatīvo 
aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka 
tiesību normām (aktiem); 4) citu Saeimas, Ministru 
kabineta, Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja 
un Ministru prezidenta aktu, izņemot administratīvos 
aktus, atbilstību likumam; 5) tāda rīkojuma atbilstību 
likumam, ar kuru Ministru kabineta pilnvarotais 
ministrs ir apturējis pašvaldības domes (padomes) 
pieņemto lēmumu; 6) Latvijas nacionālo tiesību normu 
atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem 
līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi.44

Būtiski tika paplašināts konstitucionālās kontroles 
subjektu loks, paredzot gan personas konstitucionālo 

sūdzību, gan tiesas pieteikumu Satversmes tiesā. 
Izmaiņas skāra arī Satversmes tiesas procesa 
noteikumus. Tika noraidīta ideja veidot atsevišķu 
Satversmes tiesas procesa likumu, konstitucionālās 
tiesvedības noteikumus atstājot Satversmes tiesas 
likuma un Satversmes tiesas reglamenta ziņā. 
Satversmes tiesas process tika papildināts ar iespēju 
lietas izskatīt rakstveida procesā. Lai nodrošinātu tiesas 
procesuālo noteikumu atbilstību likuma prasībām, 
Satversmes tiesa izstrādāja un 2001. gada 30. janvārī 
pieņēma jaunu Satversmes tiesas reglamentu.45

Satversmes tiesas tiesnešu pirmais sastāvs darbu 
turpināja līdz 2004. gadam, kad aizsākas pakāpeniska 
tā nomaiņa: 2004. gadā par tiesnešiem kļuva Gunārs 
Kūtris un Aija Branta, 2007. gadā – Uldis Ķinis, 
Kaspars Balodis, Viktors Skudra un Kristīne Krūma. 
Par Satversmes tiesas priekšsēdētaju 2007. gada 
31. janvārī tika ievēlēts G. Kūtris, un darbu sāka 
Satversmes tiesas otrais sastāvs.

2001. gada sākumā Satversmes tiesas procesā 
darbu uzsāka jauna Satversmes tiesas organizatoriskā 
vienība – Satversmes tiesas kolēģija, kuras kompetencē 
ir izskatīt pieteikumus par lietas ierosināšanu. 
2001. gada vasarā tika ierosināta pirmā lieta pēc 
konstitucionālās sūdzības.46 Satversmes tiesa sāka 
izskatīt lietas arī rakstveida procesā.47

Otrajā tiesas darbības posmā absolūtais vairākums 
lietu tika ierosinātas pēc konstitucionālajām sūdzībām. 
Pieteikumus sāka iesniegt arī tiesas. Pieaugot lietu 
skaitam, Satversmes tiesa pakāpeniski, no lietas uz 
lietu, izstrādāja doktrīnu par vairāku Satversmes 
normu saturu, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu 
Satversmes 8. nodaļas “Cilvēka pamattiesības” 
interpretācijā un attīstot pamattiesību ierobežojuma 
konstitucionalitātes pārbaudes metodoloģiju. 
Uzmanība tika pievērsta arī nozīmīgiem Satversmes 
tiesas procesa jautājumiem. Lielākā daļa lietu tika 
izskatītas rakstveida procesā. Šajā darbības posmā 
Satversmes tiesā tika ierosinātas no 21 līdz 48 lietām 
gadā un pasludināti vidēji 13 līdz 17 spriedumi.48

Lai arī pārsvarā Satversmes tiesā dominē lietas, 
kurās tiek vērtēti pamattiesību izrobežojumi, tomēr 
netrūkst arī citu konstitucionalitātes jautājumu, kas 
skar valsts konstitucionālos pamatus. Piemēram, 
jau 2001. gadā Satversmes tiesa norādīja uz latviešu 
valodas saistību ar pamatnācijas pastāvēšanu un 
attīstību, atzīstot, ka latviešu valodas kā valsts valodas 
lietošanas jomas sašaurinājums valsts teritorijā 
uzskatāms arī par valsts demokrātiskās iekārtas 
apdraudējumu.49 Savukārt 2007. gadā spriedumā lietā 
Nr. 2007-10-0102 jeb tā sauktajā Robežlīguma lietā50 
Satversmes tiesa izvērsti formulēja Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas deklarācijā nostiprināto 
Latvijas valstiskuma nepārtrauktības principu un tās 
svarīgo lomu Latvijas konstitucionālajās tiesībās. Šis 
ir viens no spriedumiem, kurā Satversmes tiesa ar 
tiesiskiem argumentiem risināja jautājumus, kurus 
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1996 05.01.2007. 
Amatā stājas tiesnesis Uldis Ķinis.

31.01.2007. 
Tiesneša zvērestu dod 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).

23.05.2007. 
Tiesneša zvērestu dod un amatā stājas Kristīne Krūma.

07.09.2007. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VII konference “Ultra vires 
princips konstitucionālās tiesas praksē” (Ventspilī, Latvijā).

29.11.2007. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2007-10-0102 par Latvijas un Krievijas robežlīgumu. 
Tiesa nostiprina Latvijas Republikas valstiskuma kontinuitātes doktrīnu.

07.12.2007. 
Satversmes tiesas konference “Lietas ierosināšana Satversmes tiesā”.

17.01.2008. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2007-11-03 par Rīgas teritorijas plānojumu. Tiesa 
norāda, ka nacionālie tiesību akti ir interpretējami, citstarp izmantojot Eiropas Kopienu tiesas 
(šobrīd – Eiropas Savienības Tiesa) sniegto interpretāciju.

07.03.2008. 
Juri Jelāginu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja vietnieka 
amata pienākumus pildījis līdz 22.06.2010., kad izbeidzas viņa tiesneša pilnvaras).

14.03.2008. 
Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā, kas citstarp noteic Satversmes tiesas 
lēmumā par tiesvedības izbeigšanu ietvertās tiesību normu interpretācijas saistošo 
raksturu.

03.–05.06.2008. 
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIV kongresā “Tiesiskā 
regulējuma trūkumi: problēmas un risinājumi konstitucionālo tiesu praksē” (Viļņā, Lietuvā).

20.10.2008. 
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.

04.–06.12.2008. 
Starptautiska konference “Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļai “Cilvēka pamattiesības” 
desmit gadi: aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas”, kuru organizē Satversmes tiesa.

21.–27.01.2009. 
Satversmes tiesa piedalās Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences I kongresā 
“Konstitucionālās justīcijas ietekme uz sabiedrību un vispasaules tiesu prakses attīstība 
cilvēktiesību jomā” (Keiptaunā, Dienvidāfrikā).

07.04.2009. 
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.

26.08.2009. 
Ierosināta pirmā lieta pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera pieteikuma (lieta Nr. 2009-77-01 
par Publisko iepirkumu likuma regulējumu).

13.–14.04.2009. 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētāja Žana Pola Kostas, tiesneses Inetas Ziemeles un 
Tiesas sekretariāta vadītāja vietnieka Maikla O’Boila vizīte Latvijas Republikā (organizē 
Satversmes tiesa).

13.06.2009. 
Armēnijas Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Konstitucionālās 
tiesvedības aktuālie jautājumi”.

02.–04.09.2009. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VIII konference 
“Konstitucionālie vides aizsardzības aspekti Konstitucionālās tiesas jurisprudencē” 
(Druskinikos, Lietuvā).

06.11.2009. 
Starptautiska konference “Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības iesniedzējs”, kuru 
organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” 
(Venēcijas komisija).

21.12.2009. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2009-43-01 par pensiju samazināšanu. Tiesa atzīst, 
ka likumdevējam arī finanšu lejupslīdes apstākļos ir saistošas personu pamattiesības, īpaši 
sociālo tiesību jomā. 

2009 
Satversmes tiesa gada laikā izskata 475 pieteikumus un ierosina 117 lietas (tas ir līdz šim 
lielākais pieteikumu un lietu skaits gadā).

politiķi nespēja un nevēlējās 
atrisināt paši (politiķiem sava 
lēmuma attaisnošanai bija 
nepieciešams Satversmes tiesas 
viedoklis – spriedums).51 Savukārt 
2009. gada sākumā Satversmes 
tiesa lietā Nr. 2008-35-01 vērtēja 
Lisabonas līguma atbilstību 
Satversmei un norādīja, ka 
Latvijas turpmākā 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.52 Šis ir arī laiks, kad 
aizsākās Satversmes tiesas un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas dialogs 
un tā nozīme abu tiesu praksē.

2.3. Trešais posms (2009–2013)
Satversmes tiesas darbības 

trešais posms aizsākās 2009. gada 
pirmajā pusē, iezīmējot pārmaiņas 
Satversmes tiesas darbībā, un 
turpinājās līdz pat 2013. gada 
nogalei.

2009. gada 10. decembrī tika 
pieņemts likums “Grozījumi 
Satversmes tiesas likumā”, ar 
kuru tika izvirzītas jaunas 
prasības Satversmes tiesas 
tiesneša amata kandidātiem, kā 
arī pilnveidota Satversmes tiesas 
darba organizācija. Papildinot 
līdzšinējās prasības, likuma 
grozījumi paredzēja, ka tiesneša 
amata kandidātam jābūt vismaz 
40 gadus vecam un ar nevainojumu 
reputāciju. Tika precizētas arī uz 
pretendentu izglītību attiecināmās 
prasības – nepieciešama ne tikai 
augstākā juridiskā izglītība, bet 
arī maģistra vai doktora grāds. 
Turklāt pretendentam jābūt 
vismaz 10 gadus ilgam darba 
stāžam juridiskajā specialitātē vai 
zinātniski pedagoģiskajā darbā 
tieslietu specialitātē pēc attiecīgā 
līmeņa izglītības iegūšanas. 
Likuma jaunā redakcija noteica 
dažas izmaiņas arī attiecībā uz 
Satversmes tiesas sprieduma 

2007

2008

2009
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saturu un spēkā esamību. Saskaņā ar Satversmes tiesas 
likuma 32. panta otro daļu visām valsts un pašvaldību 
institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī 
fiziskajām un juridiskajām personām ir saistošs ne 
tikai Satversmes tiesas spriedums, bet arī tajā sniegtā 
attiecīgās tiesību normas interpretācija.

Ņemot vērā Satversmes tiesā izskatāmo lietu 
nemitīgi pieaugošo apjomu, ar grozījumiem tika 
pagarināti ar lietas sagatavošanu un izskatīšanu saistītie 
procesuālie termiņi. Iepriekš Satversmes tiesas likums 
paredzēja, ka, ierosinot lietu, termiņš atbildes raksta 
iesniegšanai nosakāms ne mazāks kā viens mēnesis, 
pēc ierosināšanas lieta sagatavojama triju mēnešu laikā, 
bet īpaši sarežģītās lietās šo termiņu var pagarināt vēl 
par diviem mēnešiem. Ar grozījumiem tika noteikts, ka 
laiks atbildes raksta iesniegšanai nevar būt mazāks par 
diviem mēnešiem, bet lieta sagatavojama izskatīšanai 
piecu mēnešu laikā. Īpaši sarežģītās lietās šo termiņu 
var pagarināt par diviem mēnešiem. Tika pagarināts 
arī lietas izskatīšanai atvēlētais laiks. Tādējādi šajā 
posmā būtiski mainījās kopējais lietas izskatīšanas laiks 
Satversmes tiesā. Tiesības vērsties Satversmes tiesā tiek 
piešķirtas arī Tieslietu padomei. Līdz ar to Satversmes 
tiesas procesa subjektu loks paplašinājās līdz pat 
12 subjektiem.53

Tiesa šajā periodā darbojās sešu tiesnešu sastāvā, 
jo tiesnesis U. Ķinis no 2008. gada līdz 2011. gadam kā 

ad litem tiesnesis piedalījies Starptautiskā tribunāla par 
Bijušo Dienvidslāviju lietas Prosecutor v. Ante Gotovina 
et al izskatīšanā. Notika arī citas izmaiņas: 2010. gadā 
Satversmes tiesas tiesnešu sastāvam pievienojās 
tiesnese Vineta Muižniece un 2011. gadā – tiesnese 
Sanita Osipova.

Tomēr visvairāk šis posms saistās ar tā sauktajām 
krīzes lietām jeb lietām, kurās Satversmes tiesa vērtēja 
tāda regulējuma atbilstību augstāka juridiska spēka 
normām, kas bija vērsts uz straujās ekonomiskās 
lejupslīdes pārvarēšanu un ekonomiskās krīzes 
novēršanu. Tajā laikā Satversmes tiesas priekšsēdētāja 
vietnieks V. Skudra norādīja, ka Satversmes tiesa 
zināmā mērā bija pati savas veiksmes upuris. Valstij 
grūtajā brīdī, kad parlamentam nācās pieņemt 
sarežģītus un personām nelabvēlīgus tā sauktos 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.54 
Personas ļoti aktīvi aizstāvēja savas pamattiesības, 
kuras ekonomiskās krīzes apstākļos ierobežoja 
likumdevējs, radot Satversmes tiesai milzīgu slodzi. 
Tiesas darba neatsveramo nozīmi krīzes laikā citastarp 
apliecina arī socioloģiskie pētījumi, kas parādīja, ka 
2010. gadā Satversmes tiesai uzticas 70 % Latvijas 
pilsoņu.55
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2010 01.01.2010. 
Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā, nosakot papildu prasības Satversmes tiesas 
tiesneša amata kandidātiem, tostarp ieviešot minimālo vecumu.

18.01.2010. 
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.

28.02.2010. 
Tirgus izpētes kompānijas “GFK” veiktā aptaujā noskaidrots, ka Satversmes tiesai uzticas 70 % 
Latvijas pilsoņu.
* Avots: www.leta.lv.

13.05.2010. 
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.

28.06.2010. 
Svinīgo solījumu dod un tiesneša amatā stājas Vineta Muižniece.

Viktoru Skudru ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja vietnieka 
amata pienākumus pildījis līdz 22.05.2011.).

08.–10.09.2010. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu IX konference 
“Tiesiskās paļāvības princips konstitucionālās tiesas praksē” (Daugavpilī, Latvijā).

25.11.2010. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2010-06-01 par konstitucionālo institūciju budžetu. 
Tiesa formulē budžeta neatkarības doktrīnu.

03.12.2010. 
Satversmes tiesas konference “Tiesas pieteikums Satversmes tiesai”.

03.06.2011. 
Aiju Brantu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci (priekšsēdētāja amata 
pienākumus pildījusi līdz 28.02.2014., kad ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētāju).

14.–20.01.2011. 
Satversmes tiesa piedalās Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences II kongresā “Varas 
dalīšana un konstitucionālās kontroles orgānu neatkarība” (Riodežaneiro, Brazīlijā).

22.–26.05.2011. 
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XV kongresā 
“Konstitucionālās kontroles orgānu funkcijas un attiecības ar citiem valsts varas orgāniem” 
(Bukarestē, Rumānijā).

01.07.2011. 
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.

17.08.2011. 
Tiesneša zvērestu dod un amatā stājas Sanita Osipova.

07.–09.09.2011. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu X konference 
“Vēlēšanu tiesību problēmas konstitucionālajā tiesvedībā” (Klaipēdā, Lietuvā).

29.–30.09.2011. 
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).

03.02.2012. 
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.

06.07.2012. 
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.

05.–07.09.2012. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XI konference 
“Konstitucionālā kontrole valsts finanšu jomā” (Jūrmalā, Latvijā).

07.12.2012. 
Satversmes tiesas konference “Lietas ierosināšana Satversmes tiesā: aktuāli Satversmes tiesas 
procesa jautājumi”.

05.–07.06.2013. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XII konference 
“Pilsonības konstitucionālā doktrīna” (Kauņā, Lietuvā).

26.09.2013. 
Starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas kompetence: robežas un paplašināšanas 
iespējas”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur 
tiesībām” (Venēcijas komisija).

27.12.2013. 
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.

Likumsakarīgi, ka šajā 
laikā būtiski pieauga saņemto 
pieteikumu un izskatāmo lietu 
skaits. Pieteikumu skaits 2009. gadā 
desmitkāršojās salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem. 2009. gadā 
rekordskaitli sasniedza ierosināto 
lietu skaits (117 lietas), bet 
2010. gada lietās pasludināts 
rekordliels skaits spriedumu 
(34 spriedumi). Satversmes 
tiesa savu iepriekšējo judikatūru 
pilnveidoja un attīstīja ekonomiskās 
krīzes seku pārvarēšanas kontekstā. 
Ņemot vērā, ka darba apjoms, it 
īpaši kolēģijās, bija kvantitatīvi 
mainījies, prasījuma izredzes 
tikt apmierinātam lielākoties 
tika vērtētas kopsakarā ar jau 
esošo apjomīgo Satversmes tiesas 
judikatūru. Rezultātā daudz 
vairāk gadījumos bija iespējams 
pamatoti secināt, ka arī izvērsti 
formulēts juridiskais pamatojums 
ir acīmredzami nepietiekams 
prasījuma apmierināšanai un, 
pamatojoties uz Satversmes tiesas 
likuma 20. panta sesto daļu, ir 
jāpieņem lēmums par atteikšanos 
ierosināt lietu.56

Vērtējot pamattiesību 
ierobežojumu konstitucionalitāti, 
savas darbības pirmajā un otrajā 
posmā Satversmes tiesa citastarp 
balstījās citu Eiropas valstu 
pieredzē, kas bija attīstījusies 
galvenokārt pakāpeniskas 
ekonomiskās augšupejas apstākļos. 
Tomēr nekur izmaiņas sociālo 
tiesību jomā nebija vērtētas tik 
krasas ekonomiskās lejupslīdes 
apstākļos, kāda bija Latvijā 
2009. gadā.57 Tāpēc Satversmes 
tiesai nācās meklēt jaunus 
risinājumus un formulēt atziņas, 
kas būtu piemērojamas tieši “krīzes 
lietām”. Satversmes tiesa savos 
spriedumos ir norādījusi oficiālus 
skaitļus, kas raksturo krīzes 
apmērus,58 bet Satversmes tiesas 
sēdē Saeimas deputāte situāciju 
raksturoja pavisam vienkārši, 
proti, ka apstrīdētais regulējums 
pieņemts, lai glābtu valsti no 
bankrota.59 Vislielāko rezonansi 
sabiedrībā ieguva lieta Nr. 2009-43-01  
jeb tā sauktā Pensiju samazināšanas 

2010

2011

2012

2013
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lieta. Satversmes tiesa, balstoties uz savu iepriekšējo 
praksi, norādīja, ka likumā noteiktajā kārtībā piešķirto 
pensiju neizmaksāšana pilnā apmērā ierobežo 
Satversmes garantētās un likumā “Par valsts pensijām” 
konkretizētās tiesības uz sociālo nodrošinājumu 
vecuma gadījumā.60

Šajā posmā taisītie Satversmes tiesas bezprecedenta 
spriedumi veido svarīgu doktrīnu par tiesu varas 
vietu varas dalīšanas sistēmā, kā arī tiesas un tiesnešu 
neatkarības principu.61 Īpaši ir uzsvērts, ka Satversmes 
tiesa, izvērtējot likumu atbilstību Satversmei, īsteno 
konstitūcijas virsvadības principu, tādējādi nodrošinot 
konstitucionālo taisnīgumu. Nedz Satversme, nedz 
Satversmes tiesas likums nedod Satversmes tiesai 
tiesības atteikties izvērtēt kāda likuma vai citas tiesību 
normas atbilstību Satversmei, tāpat kā nevienam nedod 
tiesības liegt tiesai īstenot savu funkciju vai ierobežot 
tiesu tās funkcijas īstenošanā.62

Trešajā Satversmes tiesas darbības posmā, 
neskatoties uz krīzes apstākļiem, Satversmes tiesa 
līdzās ikdienas darbam spēja ieviest ilgtermiņā ļoti 
nozīmīgas iestrādes, kas ļāva turpmāk nodrošināt 
darbu jau citā kvalitātē, koncentrējoties uz 
fundamentāliem tiesību jautājumiem.

2.4. Ceturtais posms (kopš 2014. gada)
Kopš 2014. gada sākuma Satversmes tiesa 

ir savas attīstības ceturtajā posmā. To raksturo 

komplicētāks risināmo tiesību jautājumu loks un 
nākotnes izaicinājumi.63 Lai gan Latvija ir pārvarējusi 
ekonomisko krīzi, vēl ir jūtamas tās sekas64 un 
Satversmes tiesas redzeslokā nonāk atsevišķi ar to 
saistīti jautājumi.65

Neapšaubāmi, tiesas darbību būtiski ietekmē 
pārmaiņas, kas pēdējā laikā ir skārušas Satversmi. 
2014. gada 19. jūnijā tika grozīts Satversmes 
ievads, papildinot to ar izvērstu vēstures notikumu, 
konstitucionālo principu un vērtību skaidrojumu.66 
Minētais Satversmes grozījums uzskatāms par 
nozīmīgu, jo tas konsolidē konstitucionālo tiesību 
teoriju un praksi. Līdz šim Satversmes tiesa ir 
atsaukusies uz Satversmes ievadu divās lietās: lietā 
Nr. 2015-01-01 un lietā Nr. 2015-22-01.67 Tomēr plašāka 
Satversmes ievada interpretācija noteikti kļūs par vienu 
no Satversmes tiesas nākotnes izaicinājumiem.

Satversmes tiesas darbības ceturtais posms ir 
sācies arī ar pārmaiņām tiesnešu sastāvā un tiesas 
organizatoriskajā struktūrā. 2014. gadā tiesneša 
pienākumus sāka pildīt Gunārs Kusiņš un Aldis 
Laviņš, 2015. gadā – Ineta Ziemele, bet 2016. gadā – 
Daiga Rezevska. Par tiesas priekšsēdētāju 2014. gada 
6. maijā tika ievēlēts A. Laviņš.68 Šis ir Satversmes 
tiesas trešais sastāvs. 2017. gada sākumā tiesas 
sastāvam pievienosies vēl divi tiesneši, kā arī maijā 
notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas. Šādā 
tiesnešu sastāvā tiesa darbosies turpmākos piecus 
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05.02.2014. 
Pieņemts un stājas spēkā jaunais Satversmes tiesas reglaments.
12.02.2014. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2013-05-01 par tautas nobalsošanu. Tiesa atzīst, ka 
likumdevējam ir pienākums nodrošināt tautas likumdošanas tiesību īstenošanu atbilstoši 
demokrātijas principam.
19.02.2014. 
Tiesneša zvērestu dod un amatā stājas Gunārs Kusiņš.
28.02.2014. 
Aiju Brantu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju (vadījusi tiesu līdz 24.04.2014.).
05.03.2014. 
Uldi Ķini ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku.
25.04.2014. 
Amatā stājas tiesnesis Aldis Laviņš.
06.05.2014. 
Aldi Laviņu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.
04.–06.06.2014. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XIII konference 
“Konstitucionālās doktrīnas attīstība Konstitucionālajā tiesā” (Rīgā, Latvijā).
10.–15.05.2014. 
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XVI kongresā “Eiropas 
Konstitucionālo tiesu sadarbība – esošā situācija un nākotnes perspektīvas” (Vīnē, Austrijā).
22.07.2014. 
Stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, kas papildina ievadu ar izvērstu 
vēstures notikumu, konstitucionālo principu un vērtību skaidrojumu.
28.09.–01.10.2014. 
Satversmes tiesa piedalās Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences III kongresā 
“Konstitucionālā tiesvedība un sociālā integrācija” (Seulā, Dienvidkorejā).
10.10.2014. 
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.
05.12.2014. 
Satversmes tiesas konference “Satversmes tiesas spriedums kā tiesību avots”.

08.01.2015. 
Svinīgo solījumu dod un tiesneša amatā stājas Ineta Ziemele.
13.–15.05.2015. 
Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Nacionālā 
konstitucionālā identitāte un Eiropas kopējās vērtības. Nacionālās Konstitucionālās tiesas un 
globālā pārvaldība”.
17.–19.06.2015. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XIV konference 
“Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietekme uz konstitucionālās tiesas jurisprudenci” (Plateļos, 
Lietuvā).
02.07.2015. 
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.
20.11.2015. 
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.
9.–10.12.2015. 
Satversmes tiesas, Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas un Ukrainas Konstitucionālās 
tiesas trīspusējā tikšanās par aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem (Rīgā, Latvijā).
11.12.2015. 
Satversmes tiesas konference “Pamattiesību ierobežojumi demokrātiskā valstī”.

24.02.2016. 
Sāk darboties jauna Satversmes tiesas mājaslapa, kas sniedz uzlabotu iespēju iepazīties ar 
Satversmes tiesas nolēmumiem, tostarp arī ar kolēģiju prakses izlasi.
08.03.2016. 
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.
26.04.2016. 
Tiesneša zvērestu dod un amatā stājas Daiga Rezevska.
12.05.2016. 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2015-14-0103 par personas DNS paraugu izmantošanu. 
Tiesa atzīst, ka DNS ir īpaši aizsargājami fiziskas personas dati.
26.–27.05.2016. 
Satversmes tiesas 20. gadadienai veltīta starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas 
aktīvisms demokrātiskā valstī”, kuru organizē Satversmes tiesas un Eiropas Padomes komisija 
“Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).
08.–10.09.2016. 
Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas ikgadēja starptautiska konference “Kā starptautiskās 
tiesības darbojas krīzes laikā”, kuru organizē Satversmes tiesa un Rīgas Juridiskās augstskola.
09.12.2016. 
Satversmes tiesas 20. gadadiena.

Informācijas avots: Satversmes tiesa

gadus. Turklāt 2014. gada sākumā 
darbu uzsāka jauna Satversmes 
tiesas struktūrvienība – Juridiskais 
departaments. Tas izveidots ar 
mērķi sekmēt Satversmes tiesas 
darbību, sniedzot juridisko atbalstu 
Satversmes tiesas tiesnešiem, kā arī 
veicinot Satversmes tiesas prakses 
pēctecību un attīstību.

Reaģējot uz mūsdienu 
tehnoloģiju straujo attīstību, 
tiesas praksē aktualizējas 
jautājumi par personas datu 
aizsardzību. Satversmes tiesa 
atzīst, ka Satversmes 96. pantā 
noteiktās tiesības uz privātās 
dzīves neaizskaramību ietver arī 
fiziskās personas datu aizsardzību. 
Savukārt likumdevējam ir jāizveido 
tāds personas datu aizsardzības 
mehānisms, kas nodrošinātu to 
apstrādes noteikumu atbilstību 
paredzētajam mērķim.69 Tiesa 
ir arī pilnveidojusi pamattiesību 
ierobežojumu izvērtēšanas 
metodoloģiju nodokļu tiesību jomā 
kontekstā ar valsts rīcības brīvības 
robežām tajā.70

Satversmes tiesa savā darbībā 
ir akcentējusi arī nacionālo tiesību 
un Eiropas Savienības tiesību 
mijiedarbību, kas apliecina, ka 
Satversmes tiesas un Eiropas 
Savienības Tiesas spriedumos 
paustās atziņas ir savstarpēji 
papildinošas.71 Šajā posmā, 
iespējams, vairāk nekā jebkad 
iepriekš var runāt par to, cik 
svarīgi ir saglabāt vienotu Eiropu, 
aizsargājot tās kopīgās vērtības. 
Princips “atvērtība Eiropas tiesībām” 
uzliek pienākumus gan valstij, 
gan pašai Satversmes tiesai. Bet 
vienlaikus Satversme šai integrācijai 
paredz robežas, lai nosargātu 
konstitucionālo nacionālo identitāti.

Šodienas izaicinājumi vairs 
nevar tikt risināti vienīgi lokāli. 
Konstitucionālo tiesu starptautiskā 
sadarbība, izejot ārpus reģionu 
ietvariem, ir labs piemērs, kā kopīgi 
risināt aktuālās problēmas.72 Tāpēc 
šajā darbības posmā Satversmes 
tiesa īpašu vērību pievērš 
sadarbībai ar citiem varas atzariem, 
tiesu dialogam un starptautiskajai 
sadarbībai.

20102014

2015

2016
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SATVERSMES TIESAS IETEKME  
UZ LATVIJAS TIESISKĀS  
SISTĒMAS ATTĪSTĪBU

Dr. iur. Jānis Pleps           Mg. iur. Dita Plepa

* Visas šajā rakstā ietvertās atziņas ir balstītas uz 
autoru personiskajiem uzskatiem un pārliecību un 
nav saistošas nevienai institūcijai vai organizācijai, 
kurā viņi darbojas. Rakstā analizētie jautājumi aplūkoti 
arī iepriekšējos autoru rakstos. Plašāk skat.: Plepa D. 
Satversmes tiesa kā konstitucionālo vērtību aizsardzības 
mehānisms. Grām.: Konstitucionālās vērtības mūsdienu 
tiesiskajā telpā I. Latvijas Universitātes 6. starptautiskās 
zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2016, 83.-97. lpp.; Pleps J. 
Satversmes tiesas ietekme uz tiesību teorijas attīstību 
Latvijā. Grām.: Ārvalsts investīcijas: kad tiesības 
mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās 
konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2016, 279.-286. lpp.

Šogad aprit divdesmit gadu 
kopš Satversmes tiesas izveidošanas 
Latvijas tiesiskajā sistēmā un 
darbības uzsākšanas.

1996. gada 5. jūnijā, grozot 
Latvijas Republikas Satversmes 
(turpmāk – Satversme) 
85. pantu,1 konstitucionālais 
likumdevējs Latvijas tiesiskajā 
sistēmā nostiprināja vienu no 
efektīvākajiem konstitucionālo 
vērtību aizsardzības mehānismiem. 
Proti, tika izveidota Satversmes 
tiesa un tai piešķirta kompetence 
īstenot konstitucionālo kontroli.

Konstitucionālās kontroles 
ietvaros Satversmes tiesai ir 
pienākums aizsargāt Satversmē 
ietvertās vērtības, nodrošinot 
konstitūcijas virsvadību (prioritāti) 

un konstitucionālo taisnīgumu.2 
Arī pati Satversmes tiesa uzsvērusi, 
ka likumdevēja mērķis, izveidojot 
Satversmes tiesu, vispirms bija radīt 
efektīvu mehānismu Satversmes 
normu prioritātes aizsardzībai.3 
Satversmes tiesa darbu uzsāka 
1996. gada 9. decembrī, kad 
zvērestu deva pirmie Satversmes 
tiesas tiesneši.4

Satversmes tiesas izveidošana 
pamatoti tiek uzskatīta par 
būtiskāko papildinājumu Latvijas 
parlamentārās demokrātijas 
institucionālajā iekārtā.5 Satversmes 
tiesas darbība divdesmit 
gadu garumā apliecina, ka 
konstitucionālā kontrole devusi 
ievērojamu ieguldījumu Latvijas 
tiesiskās sistēmas transformācijā 
un nostiprinājusi demokrātiskas 
tiesiskas valsts principus. 
Satversmes tiesas nolēmumos 
atspoguļojas Latvijas tiesiskās 
sistēmas attīstība, kā arī iezīmējas 
tie izaicinājumi, ar kuriem saskaras 
mūsu tiesiskā sistēma.

Satversmes tiesa ar savu darbu 
veido un nostiprina Latvijas tiesisko 
sistēmu un konstitucionālo iekārtu. 

Proti, Satversmes tiesas nolēmumi 
atklāj un nostiprina Satversmē 
ietvertās konstitucionālās vērtības 
un autoritatīvi definē Latvijas 
konstitucionālo identitāti. Šajā 
rakstā analizēta Satversmes tiesas 
loma Latvijas tiesiskās sistēmas 
transformācijā, kā arī aplūkota 
Satversmes tiesas atziņu ietekme 
uz konstitucionālās identitātes 
veidošanu, konstitucionālo vērtību 
aizsardzību un tiesību teorijas 
un juridiskās metodes mācības 
attīstību.

Tiesiskās sistēmas 
transformācija

Pēc Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas 
principiāli svarīga bija tiesiskās 
sistēmas transformācija, lai to 
atgrieztu kontinentālās Eiropas 
tiesību lokā.6 Jau 1990. gada 
4. maija deklarācijas “Par 
Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”7 (turpmāk – 
Deklarācija) 6. punkts paredzēja 
konstitucionālās tiesas izveidošanu. 
Tomēr konstitucionālās tiesas 
izveidošana iekavējās, un attiecīgā 
Deklarācijas norma netika izpildīta. 
Konstitucionālās tiesas laicīga 
neizveidošana neļāva pilnībā 
izmantot pārmaiņu potenciālu, 
kuru Deklarācija paredzēja 
tiesiskās sistēmās transformācijai.8 
Centrāleiropas valstu pieredze, 
kur konstitucionālās tiesas tika 
izveidotas daudz ātrāk, liecina, 
ka šajās valstīs konstitucionālās 
tiesas kļuva par nozīmīgu attiecīgo 
tiesisko sistēmu transformāciju 
veicinošu faktoru, būtiski 
ietekmējot un koriģējot gan tiesību 
praksi, gan arī tiesisko domāšanu.9 
Latvijas gadījumā konstitucionālā 
tiesa tiesiskās sistēmas 
transformācijā iesaistījās daudz 
vēlāk, ko noteica likumdevēja 
kavēšanās ar šādas institūcijas 
izveidošanu.

Satversmes tiesas ietekme uz 
tiesiskās sistēmas transformāciju 
iezīmējās jau ar pašiem pirmajiem 
spriedumiem. Ar savu pirmo 
spriedumu Satversmes tiesa 

Foto: Boriss Koļesņikovs Foto: Aleksandrs Kravčuks



25juristavards.lv

NUMURA TĒMA: SATVERSMES TIESAI – 20

Latvijas tiesiskajā sistēmā atgrieza vispārējos tiesību 
principus kā vispārsaistošus tiesību avotus.10 Pēc 
šā sprieduma tiesību zinātnē plaši tika diskutēta 
vispārējo tiesību principu būtība un Satversmes 
tiesas tiesības tos piemērot.11 Tomēr šobrīd ir 
acīmredzami, ka tas bija būtisks pagrieziena 
punkts tiesiskās sistēmas transformācijā, to tuvinot 
kontinentālās Eiropas tiesību lokam, kur vispārējie 
tiesību principi ir atzīts un plaši izmantojams tiesību 
avots.12 Tāpat Satversmes tiesa savos spriedumos 
konsekventi ietvēra un izvērsa kontinentālās 
Eiropas tiesību lokam piederīgas tiesību teorijas 
atziņas, spiežot tiesību praksi un tiesību zinātni tās 
pārņemt ikdienas lietošanā. Piemēram, Satversmes 
tiesa ar savu spriedumu nosargāja tiesību sistēmas 
vienotību, nepieļaujot privātpersonām saistoša 
tiesiskā regulējuma pārcelšanu uz iekšējiem 
normatīvajiem aktiem, kuru tiesiskumu Satversmes 
tiesa nebūtu tiesīga pārbaudīt.13 Līdzīgi Satversmes 
tiesa formulēja aizliegumu Ministru kabinetam 
deleģēt citām institūcijām tam deleģēta pilnvarojuma 
īstenošanu, kā arī nepieciešamību privātpersonām 
saistošas tiesību normas publicēt oficiālajā 
izdevumā.14

Tiesību sistēmas transformācijas periodā 
Satversmes tiesas nolēmumu atziņas kompensēja 
tiesību zinātnes vājumu. Proti, Satversmes tiesa savos 
nolēmumos plaši skaidrojusi arī tiesību zinātnei 
piekritīgus jautājumus, kļūstot par galveno tiesību 
doktrīnas veidotāju Latvijā.15

Latvijas valstiskuma konceptualizācija
Satversmes teksts apzināti veidots ekstrēmi 

lakonisks jeb tekstuāli skops. Satversmes valoda 
principiāli atšķiras no mūsdienu konstitūcijām 
raksturīgajām izvērstajām politiskajām deklarācijām 
un sīkumaini tehniskā regulējuma.16 Tas nozīmē, 
ka Satversmē “iekodētas” Satversmes autoriem 
pašsaprotamas idejas par Latvijas valsti.

Tomēr pēc Latvijas Republikas valstiskās 
neatkarības atjaunošanas Satversmes pienācīga 
izpratne un piemērošana bija liels izaicinājums mūsu 
tiesiskajai sistēmai. Okupācijas varas piecdesmit 
gadu laikā bija mērķtiecīgi vērsušās pret Latvijas 
valstiskumu, tās Satversmi un cilvēkiem, kuri saglabāja 
uzticību Latvijas valstij. Piecdesmit gadu okupācijas 
periodā mērķtiecīgi bija transformēta izpratne par 
Latvijas valstiskuma vēsturi un teju zudušas zināšanas 
par Satversmi un neatkarīgas demokrātiskas tiesiskas 
valsts funkcionēšanu. Deklarācijas autoriem pat 
1990. gada 4. maijā valstiskās neatkarības atjaunošana 
bija jāsāk ar koncentrētu Latvijas valstiskuma vēstures 
izklāstu Deklarācijas preambulā. Pēc ilgstošās 
okupācijas daudzas pašsaprotamas idejas par Latvijas 
valsti bija nepieciešams izskaidrot. Satversmes 
tiesa sniegusi savu tiesībpolitisku ieguldījumu, 

skaidrojot Latvijas valstiskuma attīstību cauri 
laikiem.17 Satversmes tiesa ir bijis autoritatīvs un 
sabiedrības uzticību baudošs vidutājs, kas Satversmes 
piemērotājiem izvērsti izskaidrojis Satversmē iekodētās 
pašsaprotamās idejas par Latvijas valsti. Raugoties 
no formas aspekta, Satversmes tiesas nolēmumi ir 
piemērota platforma, kur izvērsti skaidrot vēsturisko 
notikumu juridisko nozīmi. Satversmes tiesas 
argumentācijas tehnika un kvalitāte ļauj niansēti 
un visaptveroši izskaidrot pašsaprotamas idejas par 
Latvijas valsti.

Satversmes tiesa Latvijas valstiskuma idejas arī 
konceptualizējusi, izvēršot tās pamatnostādnes, kuras 
Satversmes tekstā bieži vien paslēptas aiz lakoniskiem 

jēdzieniem. Piemēram, Satversmes tiesa no Satversmes 
1. panta atvasinājusi Latvijas valsts iekārtas būtību. 
Saskaņā ar Satversmes tiesas praksi Satversmes 
1. pants nosaka gan valsts iekārtu, gan vispārējo tiesību 
principu veidā atspoguļo šīs valsts iekārtas saturu.18 
Tādējādi Satversmes tiesa attīstījusi tiesiskas valsts 
konceptu. Latvijā ir tiesiska demokrātiska iekārta, kas 
atzīst demokrātiskas un tiesiskas valsts principus.19 
Satversmes tiesas spriedumos konsekventi atkārtota 
tēze, ka tiesiskā valstī tiesības ne tikai jādeklarē, bet arī 
ir jānodrošina to praktiska īstenošana.20

Satversmes tiesas nolēmumi sociālo tiesību jomā 
ļāvuši formulēt aksiomu, ka Latvija ir sociāli atbildīga 
valsts, proti, tāda valsts, kas likumdošanā, pārvaldē un 
tiesas spriešanā cenšas iespējami plaši īstenot sociālo 
taisnīgumu.21

Līdz ar to Satversmes tiesa Satversmes regulējumu 
interpretējusi modernas demokrātiskas tiesiskas valsts 
ietvaros.

Integrācija Eiropas Savienībā
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā bija ne vien 

politisks, bet arī juridisks jautājums. Latvijas tiesiskās 
sistēmas transformācijas mērķis bija atgriezties 
kontinentālās Eiropas tiesību lokā. Latvijas dalība 
Eiropas Savienībā bija piemērots līdzeklis, lai efektīvi 
veiktu tiesiskās sistēmas transformāciju. Jānorāda, 
ka Satversmes tiesa konsekventi izmantojusi savu 
kompetenci, lai veicinātu Latvijas atgriešanos 
kontinentālās Eiropas tiesību lokā.

Satversmes tiesas izveidošana Satversmes 
sistēmā un darbība divdesmit gadu laikā 
sekmējusi Latvijas tiesiskās sistēmas 
atgriešanos kontinentālās Eiropas tiesību 
lokā un šim lokam raksturīgas tiesiskās 
domāšanas nostiprināšanu tiesību 
realitātē Latvijā.
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Satversmes tiesas tiesnešu konceptuālais skatījums 
uz Latvijas tiesiskās sistēmas piederību kontinentālās 
Eiropas tiesību lokam precīzi un izvērsti iezīmēts 
pirmajās Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķajās 
domās.22 Šajās atsevišķajās domās līdztekus Latvijas 
tiesiskās sistēmas transformācijas jautājumiem 
Satversmes tiesa ir iezīmējusi arī nākamo Latvijas 
tiesiskās sistēmas izaicinājumu – pievienošanos 
Eiropas Savienībai. Kā vienu no uzdevumiem šajā 
procesā Satversmes tiesas tiesneši īpaši akcentēja 
tiesību teorijas attīstību, proti, “ir ne tikai jāsaskaņo 
savu normatīvo aktu teksti ar Eiropas Savienības 
tiesību normu tekstiem, bet jāpārņem arī Rietumu 
tiesību teorija, proti, tiesiskā domāšana, jo tikai 
tad teksta līmenī saskaņotā likumdošana Latvijas 
praksē darbosies tāpat kā Eiropas Savienībā. Vienota 
tiesību izpratne Eiropas tiesiskās kultūras tradīciju 
gultnē pieder Eiropas Savienības funkcionēšanas 
priekšnoteikumiem”.23

Latvijas dalības nosacījumus Eiropas Savienībā 
Satversmes tiesa formulējusi lietā Nr. 2008-35-01.  
Šajā spriedumā Satversmes tiesa piedāvājusi kritērijus 
tam, kā izvērtēt to, vai Latvijas integrācijas pakāpe 
Eiropas Savienībā nepārkāpj Satversmi. Lai izvērtētu, 
vai kāds no Eiropas Savienības līgumiem groza 
Satversmes 2. panta saturu, būtiski ir tas, kādas jaunas 
kompetences tiek nodotas Eiropas Savienībai un vai 
tās ir pietiekami skaidri definētas.24 Tas nozīmē,  
ka nodoto kompetenču izvērtējumam jābalstās uz 
atziņu, ka kompetenču nodošana Eiropas Savienībai 
un tās likumdošanas aktu integrācija Latvijas 
tiesību sistēmā uzliek zināmus ierobežojumus, kas 
ir pieņemami vienīgi tādā gadījumā, ja Eiropas 
Savienības tiesības ir savietojamas ar demokrātiskas 
valsts un tautas suverenitātes principiem, kuri izriet  
no Satversmes 1. un 2. panta.25 Tādējādi lietā  
Nr. 2008-35-01 skaidri definēta tēze, ka Satversmes 
tiesai ir pienākums nodrošināt Satversmes pārākumu.26 
Jānorāda, ka šis spriedums pirms Brexit īstenošanas 
bija autoritatīvākais Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (Lisabonas līgums) 50. panta satura 
skaidrojums Eiropā attiecībā uz dalībvalsts tiesībām 
izstāties no Eiropas Savienības.27

Šobrīd Eiropas Savienības tiesību jautājumi arvien 
biežāk kļūst aktuāli konstitucionālajā tiesvedībā. 
Satversmes tiesa vairākkārt sniegusi savus apsvērumus 
par nepieciešamību uzdot Eiropas Savienības Tiesai 
jautājumu par Eiropas Savienības tiesību iztulkošanu 
prejudiciāla nolēmuma veidā.28 Papildus tam 
Satversmes tiesa sniegusi savu vērtējumu par Eiropas 
Savienības tiesību piemērošanu Latvijas tiesiskajā 
sistēmā. Piemēram, Satversmes tiesa lietā Nr. 2014-06-03 
norādījusi, ka dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt 
Eiropas Savienības direktīvās noteikto prasību precīzu 
pārņemšanu, proti, pārņemt visas no konkrētas 
direktīvas normām dalībvalstij izrietošās saistības 

nacionālajā tiesību sistēmā, kā arī izdarīt to skaidri un 
precīzi, lai personas varētu izprast savus pienākumus 
un tiesības. Līdz ar to dalībvalstīm ir pienākums 
nodrošināt Eiropas Savienības direktīvās noteikto 
prasību precīzu pārņemšanu. Vienlaikus tas nozīmē, 
ka izpildvara nedrīkstētu īstenot tai likumdevēja doto 
pilnvarojumu pretēji Eiropas Savienības direktīvu 
prasībām.29

No vienas puses, Satversmes tiesa bijusi Eiropas 
integrācijas dzinējspēks Latvijas tiesiskajā sistēmā. 
Varētu pat atzīt, ka Satversmes tiesa ir viena no Eiropas 
integrācijai draudzīgākajām konstitucionālajām tiesām 
Eiropā.

No otras puses, Satversmes tiesa nospraudusi 
skaidras un striktas robežas Latvijas integrācijas 
pakāpei Eiropas Savienībā. Pirmkārt, Satversmes 
2. pants nepieļauj neierobežotu Latvijas Republikas 
kompetenču nodošanu Eiropas Savienībai. Iespējamā 
robeža – nodotas tik daudzas kompetences, kas liedz 
uzskatīt Latvijas Republiku par neatkarīgu valsti. 
Otrkārt, dalībai Eiropas Savienībā jābūt savienojamai 
ar demokrātiskas un tiesiskas valsts principiem. 
Satversmes tiesa skaidri definējusi konstitucionālās 
pamatvērtības, kuras dalība Eiropas Savienībā nevar 
aizskart.30 Tomēr arī šīs integrācijas robežas Eiropas 
Savienībā formulētas pietiekami “draudzīgi” Eiropas 
Savienībai.

Konstitucionālā identitāte
Katrai valstij ir sava specifiska konstitucionālā 

identitāte, kura ļauj nošķirt vienu valsti no citas.31 
Valsts konstitucionālajā identitātē tiek ietverti attiecīgā 
valstiskuma būtiskākie konstitucionālie pamatprincipi, 
kuri raksturo attiecīgo valstiskumu.

Satversmes tiesa savā praksē ir atzinusi 
konstitucionālo pamatvērtību pastāvēšanu, kas nosaka 
Latvijas konstitucionālo identitāti Eiropas integrācijas 
kontekstā. Kā norādījusi Satversmes tiesa, “Latvijas 
valsts balstās uz tādām pamatvērtībām, kas citastarp 
ietver pamattiesības un pamatbrīvības, demokrātiju, 
valsts un tautas suverenitāti, varas dalīšanu un likuma 
varu. Šīs vērtības valstij ir pienākums garantēt, un 
tās nevar aizskart ar grozījumiem Satversmē, kuri 
ieviesti tikai ar likumu”.32 Šo pamatvērtību aizsardzībā 
Satversmes tiesa saskatījusi Latvijas integrācijas vienotā 
Eiropā robežas. Konstitucionālā identitāte Eiropas 
integrācijas kontekstā kļuvusi par būtisku nacionālās 
valsts neatkarības garantiju. Eiropas integrācijas galējo 
robežu noteikšana nav tik daudz valsts suverenitātes, 
cik konstitucionālās identitātes jautājums.

Satversmes tiesas praksē Latvijas konstitucionālās 
identitātes elementi izvērsti, skaidrojot Latvijas 
Republikas nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīnu. 
Piemēram, Satversmes tiesas spriedumi lietā  
Nr. 2007-10-0102, lietā Nr. 2009-94-01 un lietā 
Nr. 2010-20-0106 paredz, ka Latvijas valstij no tās 
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nepārtrauktības doktrīnas izriet konkrēti pienākumi. 
Satversmes tiesa secinājusi, ka līdz ar Satversmes 
1. panta darbības atjaunošanu Latvijas pilsoņiem radās 
paļāvība uz to, ka lēmumi tiks pieņemti, ievērojot 
valsts nepārtrauktības doktrīnas pamatnostādnes, 
un pārmaiņas atbildīs demokrātiskas tiesiskas valsts 
pamatprincipiem.33 Līdz ar to Satversmes tiesa ļoti 
skaidri norādījusi, ka valsts nepārtrauktības princips 
nenozīmē tikai formālu pirmsokupācijas likumu 
darbības atjaunošanu.34

Satversmes tiesa arī uzsvērusi, ka 
Latvijas normatīvo aktu noteikumi bija jāpiemēro, 
ņemot vērā okupācijas situāciju un Latvijas valsts 
intereses. Formāla šo tiesību normu interpretācija un 
piemērošana būtu bijusi pretrunā ar Latvijas valsts 
interesēm nelikumīgās okupācijas laikā.35 Šī atziņa 
savukārt attiecas uz raison d’état doktrīnu, kas raksturo 
valsts mērķus, uzdevumus un stratēģiskās intereses.36 
Satversmes tiesas spriedumi, kuros aplūkoti jautājumi 
par valsts nepārtrauktības doktrīnas saikni ar raison 
d’état doktrīnu, dod iespēju izkopt konstitucionālo 
identitāti, proti, iespēju skaidrot Latvijas valstiskuma 
elementus un konstitucionālās vērtības. Tiesību 
zinātnē secināts, ka tās valstis, kuras akceptēja 
Latvijas prasību par savu valstisko nepārtrauktību, 
principā akceptēja būtiskos Latvijas valsts identitātes 
elementus.37 Līdz ar to nepārtrauktības doktrīna ir 
konstitucionālo vērtību aizsardzības līdzeklis.

Tomēr Latvijas konstitucionālā identitāte 
Satversmes tiesas spriedumos ieskicēta fragmentāri. 
Proti, Satversmes tiesa līdz šim nav vienkopus 
konceptuāli izteikusies par Latvijas konstitucionālo 
identitāti un tās elementiem. Vienīgi lietā  
Nr. 2015-01-01 Satversmes tiesa skaidri norādījusi, 
ka Latvijas valsts karogs kā valsts simbols ir Latvijas 
valsts konstitucionālās un starptautiskās identitātes 
neatņemams elements. Proti, Latvijas valsts karogs 
simbolizē latviešu nācijas vēsturisko konsolidācijas 
procesu, kā arī cīņu par neatkarību un demokrātisku 
Latvijas valsti.38

Pamattiesību ievērošana un aizsardzība
Mūsdienu demokrātiskas un tiesiskas valsts 

attīstība ir nesaraujami saistīta ar centieniem panākt 
līdzsvaru starp konstitucionālo vērtību aizsardzību 
un pamattiesību ievērošanu. Tieši Satversmes tiesa 
ir tā institūcija, kura savos nolēmumos formulē 
pamattiesību aizsardzības standartu un norāda veidu, 
kādā rodams saprātīgs līdzsvars starp pamattiesību 
ievērošanu un konstitucionālo vērtību aizsardzību.39

Satversmes papildināšana ar 8. nodaļu 
“Cilvēka pamattiesības”40 un konstitucionālās 
sūdzības ieviešana Satversmes tiesas procesā41 ir 
nodrošinājusi pamattiesību ievērošanai un aizsardzībai 
konstitucionālas vērtības statusu. Piemēram, 
Satversmes tiesa norādījusi, ka tiesībām uz sociālo 

aizsardzību Latvijā ir konstitucionāla vērtība.42 
Pamattiesības uzskatāmas par konstitucionālo vērtību 
tā iemesla dēļ, ka pamattiesības ir demokrātiskas 
tiesiskas valsts funkcionēšanas priekšnoteikums.43 
Pamattiesību ievērošana un aizsardzība caurauž visu 
tiesību sistēmu, jo atspoguļo cilvēka kā augstākās 
vērtības nozīmi demokrātiskā un tiesiskā valstī.44

Cilvēka kā augstākās vērtības nozīmi 
demokrātiskā un tiesiskā valstī rakstveidā atspoguļo 
Satversmes 8. nodaļā “Cilvēka pamattiesības” 
ietvertais pamattiesību katalogs. No attiecīgajām 
Satversmes normām valstij izriet ne vien pienākums 
veikt pamattiesību ievērošanai nepieciešamās 
darbības, bet arī pienākums atturēties no 
nepamatotas iejaukšanās personas tiesībās.45 
Satversmes 116. pantā expressis verbis norādītas tās 
konstitucionālās vērtības, kuru labad pamattiesības 
var tikt ierobežotas. Proti, citu cilvēku tiesības, 
demokrātiskā valsts iekārta, sabiedrības drošība, 
labklājība un tikumība ir tādas konstitucionālās 
vērtības, kas atzīstamas par leģitīmu mērķi 
pamattiesību ierobežošanai.

Konstitucionālo vērtību aizsardzība pieļauj 
tikai tādus personu pamattiesību ierobežojumus, 
kuri atbilst Satversmei. Tātad Satversmes tiesai ir 
jāvērtē, vai likumdevējs nav acīmredzami pārkāpis 
tam Satversmē noteiktās rīcības brīvības robežas un 
nav nesamērīgi ierobežojis personas pamattiesības. 
Par Satversmē noteikto rīcības brīvības robežu 
pārkāpumu būtu uzskatāms, piemēram, tas, ka 
tiesību norma būtiski apdraud personas iespējas 
īstenot savas pamattiesības.46 Satversmes tiesa 
norādījusi, ka pamattiesību ierobežojums kalpo citu 
personu tiesību un pārējo konstitucionālo vērtību 
aizsardzībai. Ierobežojot personas pamattiesības 
citu konstitucionālo vērtību aizsardzības labad, 
likumdevējam ir jāizvēlas viens – pats piemērotākais 
un efektīvākais ierobežojums.47

Tātad no vienas puses ir pamattiesības kā 
konstitucionāla vērtība, bet no otras puses – tādas 
nozīmīgas individuālas, valstiskas un sabiedriskas 
kategorijas (konstitucionālas vērtības), kas attaisno 
pamattiesību ierobežojumu. Divu konstitucionālo 
vērtību sadursmes gadījumā tieši ar līdzsvara 
meklējumiem, izvērtējot pamattiesību ierobežojuma 
atbilstību samērīguma principam, tiek iedibināta 
harmonija. Proti, novēršot pretrunas, kas rodas divu 
konstitucionālu vērtību sadursmes gadījumā, tiek 
panākta abu šo vērtību saskaņotība un tādējādi arī 
nodrošināta to aizsardzība.

Nav izšķirošas nozīmes tam, vai tiesību normās 
noteiktais ir vērtējams kā pamattiesību ierobežojums 
vai – tieši pretēji – kā valsts pozitīvais pienākums 
attiecībā uz pamattiesību īstenošanu. Izšķirošais 
apstāklis jebkurā gadījumā ir tas, vai konkrētajā 
situācijā tiek panākts taisnīgs līdzsvars starp 
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sabiedrības interesēm, no vienas puses, un attiecīgas 
personas interesēm, no otras puses.48 Līdz ar to 
Satversmes tiesa konstitucionālo vērtību aizsardzībai 
izmanto tādu Satversmes iztulkošanas paņēmienu kā 
Satversmes vienotības princips.49

Konstitucionālās sūdzības institūta ieviešana ļāvusi 
Satversmes tiesai formulēt pamattiesību aizsardzības 
standartu un pamattiesību ierobežojuma vērtēšanas 
kritērijus.

Cilvēka cieņa kā konstitucionāla vērtība
Tiecoties nodrošināt un aizsargāt visas Satversmē 

garantētās personas pamattiesības kā vienotu 
sistēmu, Satversmes tiesa cilvēka cieņu atzinusi par 
konstitucionālu vērtību.

Satversmes tiesas praksē ir ieskicētas tikai cilvēka 
cieņas koncepta aprises. Cilvēka cieņu Satversmes tiesa 
saistījusi ar tiesībām uz taisnīgu tiesu. Pamattiesību 
prasībai par taisnīgu tiesas procesu ir jānodrošina tas, 
ka cilvēks tiek nopietni uztverts ne vien kā šā procesa 
objekts, bet arī kā šā procesa subjekts. Cilvēka cieņa 
prasa, lai viņam būtu iespēja izteikties, pirms tiek 
pieņemts lēmums, kas skar viņa tiesības un intereses.50

Satversmes tiesa, interpretējot Satversmes 
92. pantu kopsakarā ar starptautisko cilvēktiesību 
normām un to piemērošanas praksi, secinājusi, ka 
pie tādām pamattiesībām, no kurām persona nevar 
labprātīgi atteikties, pieder, piemēram, tiesības uz 
pušu līdztiesību, tiesas neatkarību un iespēju tikt 
uzklausītam, kā arī tiesības uz objektīvu tiesu. Šīs 
tiesības ir sevišķi būtiskas tādēļ, ka tās nepieciešamas 
cilvēka cieņas un likuma varas aizsardzībai. Satversmes 
1. pants, kā arī Satversmes 95. pantā garantētā cilvēka 
cieņas aizsardzība pieprasa līdzīgus apsvērumus, 
definējot tās procesuālās tiesības, kuras pelna sevišķi 
stingru aizsardzību.51 Būtiski ir tas, ka Satversmes tiesa 
cilvēka cieņas konceptu analizējusi demokrātiskas 
un tiesiskas valsts ietvaros jeb Satversmes 1. panta 
kontekstā. Tas nozīmē, ka Satversmes tiesa cilvēka 
cieņu uzskata gan par pamattiesību, gan par 
konstitucionālu vērtību. To apliecina Satversmes tiesas 
izmantotā argumentācija, kurā cilvēka cieņas koncepts 
juridiski pamatots gan ar Satversmes 1. panta, gan ar 
Satversmes 95. panta tvērumu.

Tiesību zinātnē pausta tēze, ka cilvēka cieņa var tikt 
traktēta gan kā konstitucionāla vērtība, gan kā cilvēka 
pamattiesības.52 Cilvēka cieņa kā konstitucionālā 
vērtība caurauž visu tiesību sistēmu, jo arī šis koncepts 
raksturo cilvēka kā augstākās vērtības nozīmi 
demokrātiskā un tiesiskā valstī. Tādējādi cilvēka cieņas 
koncepts ir interpretācijas līdzeklis,53 kas noteic citu 
augstāka juridiska spēka tiesību normu saturu un 
tvērumu. Attiecības starp personu un valsti balstās uz 
cilvēka cieņas respektēšanu. Tas nozīmē, ka cilvēka 
cieņas koncepts faktiski kalpo par robežu valsts rīcības 
brīvībai.

Satversmes tiesas praksē cilvēka cieņas koncepts 
nav tik bieži izmantots konstitūcijas iztulkošanas 
paņēmiens kā citu valstu tiesās.54 Šis fakts ļauj izdarīt 
pieņēmumu, ka nākotnes perspektīvā izaicinājums 
būtu cilvēka cieņas koncepta attīstīšana Latvijas 
konstitucionālo tiesību arhitektūrā.

Konstitucionālo vērtību aizsardzība
Konstitucionālo vērtību aizsardzībai Satversmes 

tiesa savā praksē attīstījusi vairākus iztulkošanas 
paņēmienus, koncepcijas un doktrīnas. Tas viss palīdz 
līdzsvarot vairāku konstitucionālo vērtību konfliktējošu 
mijiedarbību.

Piemēram, Satversmes tiesa savā praksē attīstījusi 
“aizsargāties spējīgas demokrātijas” konceptu 
(self-defensive democracy). Proti, Satversmes tiesa 
uzsvērusi, ka Satversmē ietvertās tiesības nedrīkst 
izmantot nolūkā iznīcināt Latvijas valsts neatkarību un 
demokrātisko iekārtu.55 Arī pamattiesību izmantošana 
nedrīkst tikt vērsta pret demokrātiju kā tādu.56 Turklāt 
valsts ir jāaizsargā no tiem, kuri ar savu darbību 
pierādījuši, ka nav lojāli pret demokrātisko valsts 
iekārtu.57 Šāda nostāja balstās uz tēzi, ka demokrātijai 
ir jāspēj un tā drīkst sargāt savas vērtības no tiem, kuri 
vēlas tās iznīcināt.58

Par nozīmīgu jāuzskata Satversmes tiesas atziņa, 
ka Satversme atzīst tikai demokrātisku valsts iekārtu.59 
Turklāt no Satversmes tiesas prakses izriet secinājums, 
ka konstitucionālo vērtību apdraudējums ir valsts 
un sabiedrības drošības jautājums.60 Aizsargāties 
spējīgas demokrātijas koncepta uzdevums ir valsts 
un sabiedrības drošības aizsardzība.61 Valsts un 
sabiedrības drošības apdraudējumi liek meklēt atbildi 
uz jautājumu, cik daudz un kāda veida pamattiesību 
ierobežojumi var tikt noteikti demokrātiskā un 
tiesiskā valstī, lai aizsargātu pašu demokrātisko 
iekārtu un saglabātu tās būtību.62 Aizsargāties spējīgas 
demokrātijas konceptam ir potenciāls pāraugt par 
karojošo demokrātiju (militant democarcy), kas postulē 
nepieciešamību cīnīties pret radikālām kustībām, it 
īpaši partijām un to aktivitātēm.63 Šāda konstitucionālo 
institūciju īstenota politika ir riskanta tādā ziņā, ka 
nesamērīgi tiek ierobežotas personu pamattiesības 

Satversmes tiesa sniegusi savu 
tiesībpolitisku ieguldījumu, skaidrojot 
Latvijas valstiskuma attīstību cauri laikiem. 
Satversmes tiesa ir bijis autoritatīvs un 
sabiedrības uzticību baudošs vidutājs, 
kas Satversmes piemērotājiem izvērsti 
izskaidrojis Satversmē iekodētās 
pašsaprotamās idejas par Latvijas valsti. 
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un brīvības. Ja valsts savā konstitūcijā pašidentificējas 
kā demokrātiska tiesiska valsts, tad pamattiesību 
normas tai ir saistošas per se.64 Līdz ar to Satversmes 
tiesas uzdevums ir rast līdzsvaru starp pamattiesību 
ievērošanu un konstitucionālo vērtību aizsardzību.

Satversmes tiesas radītā būtiskuma doktrīna ir 
vēl viena koncepcija, kas vērsta uz konstitucionālo 
vērtību aizsardzību. No Satversmes tiesas prakses 
attiecībā uz būtiskuma doktrīnu izriet atziņa, ka, 
analizējot kādu valsts un sabiedrības dzīvē nozīmīgu 
jautājumu, tas jāaplūko kopsakarā ar varas dalīšanas 
principu un pienākumu ievērot Satversmē ietvertās 
pamattiesības.65

Satversmes tiesa būtiskuma doktrīnas ietvaros 
secinājusi, ka pamattiesību īstenošanas kārtības 
un cilvēktiesību aizsardzības minimālo garantiju 
noteikšana ir svarīgs sabiedriskās dzīves jautājums. 
Nav pieļaujama personas pamattiesību ierobežošana, 
atsaucoties uz neskaidru vai pārprotamu tiesību 
normu. Turklāt likumdevējam pašam likumdošanas 
procesā jāizlemj visi svarīgākie sabiedriskās dzīves 
jautājumi, un tas nedrīkst atbildību par pamattiesību 
aizsardzībai, ievērošanai vai īstenošanai būtisku 
lēmumu pieņemšanu novelt uz izpildvaru.66 Līdz 
ar to būtiskuma doktrīna citastarp aizsargā tādu 
konstitucionālo vērtību kā pamattiesības. Varas 
dalīšanas princips šīs doktrīnas ietvaros tiek izmantots 
kā Satversmes iztulkošanas paņēmiens.

Būtiskuma doktrīnas ietvaros Satversmes tiesa 
konkretizējusi varas dalīšanas principa tvērumu, 

norādot, ka par tādu svarīgu un nozīmīgu valsts un 
sabiedrības dzīves jautājumu reglamentāciju, kuros 
nepieciešama konceptuāla izšķiršanās un politiska 
diskusija, jālemj likumdevējam pašam. Izsverot 
konkrētā jautājuma nozīmīgumu un saistību ar 
pamattiesībām, likumdevējam jāizlemj, ciktāl šis 
jautājums jāreglamentē ar likumu.67 Būtiskuma 
doktrīnas attīstība varas dalīšanas principa kontekstā 
ir bijusi Satversmes tiesas mērķtiecīga prakse, kas 
aizsākta jau vienā no pirmajiem Satversmes tiesas 
nolēmumiem un konsekventi turpināta divdesmit gadu 
garumā.68

Jānorāda, ka Satversmes tiesa varas dalīšanas 
principa ietvaros ir izveidojusi arī ultra vires doktrīnu. 
Tā paredz, ka normatīvie akti, kas izdoti, pārsniedzot 
kompetenci vai neievērojot pilnvarojuma robežas, nav 
atbilstoši augstāka juridiskā spēka tiesību normām. 
Kopš 2014. gada Satversmes tiesa ir paplašinājusi to 
aktu loku, uz kuriem attiecināma ultra vires doktrīna. 
Proti, ultra vires doktrīna ir attiecināma ne vien 
uz Ministru kabineta izdoto aktu, bet arī uz citu 
likumdevēja pilnvarotu institūciju izdoto normatīvo 
aktu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību 
normām.69 Tātad tā attiecas uz pašvaldību saistošajiem 
noteikumiem70 un arī tādiem noteikumiem, ko 
izdevušas patstāvīgas iestādes, kuru pārziņā nodota 
atsevišķa, no Ministru kabineta kompetences izņemta 
valsts pārvaldes joma.71 Līdz ar to var uzskatīt, 
ka konstitucionālo vērtību aizsardzība ir kļuvusi 
efektīvāka, jo valsts institūcijas rīcība ultra vires 

1  Likums “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”. Latvijas Vēstnesis, 12.06.1996., 
Nr. 100/101.
2  Rodiņa A., Spale A. Satversmes 85. panta komentārs. Grām.: Latvijas Republikas 
Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole. Autoru kolektīvs 
prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 120. lpp.
3  Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa spriedums lietā 
Nr. 2008-35-01, 10.4. punkts. Latvijas Vēstnesis, 09.04.2009., Nr. 56.
4  Satversmes tiesneši – demokrātijai, tiesiskumam, valstij. Latvijas Vēstnesis, 
10.12.1996., Nr. 213/214.
5  Levits E. Latvijas tiesību sistēmas attīstības iezīmes uz XXI gadsimta sliekšņa. 
Grām.: Latvijas tiesību vēsture (1914–2000). Prof. Dr. iur. D.A. Lēbera redakcijā. Rīga: 
LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 499. lpp.
6  Plašāk skat.: Levits E. Latvijas tiesiskā iekārta transformācijas procesā. Likums un 
Tiesības, 1. sējums, 1999, Nr. 1, 6.-12. lpp.
7  Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes un Valdības Ziņotājs, 17.05.1990., Nr. 20.
8  Levits E. Jaunā pamatlikuma projektu analizējot (I). 4. maija deklarācija un Latvijas 
valsts iekārta. Diena, 08.08.1991.
9  Sal.: Kühn Z. Worlds Apart: Western and Central European Judicial Culture at the 
Onset of the European Enlargement. The American Journal of Comparative Law, 
Vol. 52, No. 3 (Summer 2004), pp. 531-567.
10  Satversmes tiesas 1997. gada 7. maija spriedums lietā Nr. 04-01(97). Latvijas 
Vēstnesis, 08.05.1997., Nr. 113.
11  Plašāk skat.: Satversmes tiesas pirmais spriedums. Sprieduma teksts, atsauksmes, 
analīzes, vērtējumi. Ideja un zinātniskais redaktors Dr. habil. iur. Edgars Meļķisis. Rīga: 
LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998.
12  Rezevska D. Vispārējie tiesību principi un juridiskās kultūras attīstība Latvijā. 
Grām.: Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. 
Latvijas Universitātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2014, 120.-123. lpp.
13  Satversmes tiesas 1999. gada 9. jūlija spriedums lietā Nr. 04-03(99). Latvijas 
Vēstnesis, 14.07.1999., Nr. 229/230. Sal.: Meļķisis E. Satversmes tiesas spriedums Valsts 
nekustamā īpašuma aģentūras lietā saistībā ar tiesību vienotības principu. Likums 
un Tiesības, 1. sējums, 1999, Nr. 1, 22.-24. lpp.
14  Satversmes tiesas 2002. gada 21. janvāra spriedums lietā Nr. 2001-09-01. Latvijas 
Vēstnesis, 23.01.2002., Nr. 12.

15  Nikuļceva I. Satversmes tiesas pieci gadi: ieskats tiesu jurisprudencē. Likums un 
Tiesības, 3. sējums, 2001, Nr. 12 (28), 369. lpp.
16  Endziņš A. The principle of separation of powers and the experience of the 
Constitutional Court of the Republic of Latvia. Report in seminar “Cases of 
conflicts of competence between state powers before the Constitutional Court”. 
Yerevan, 4–5 October, 1999. Pieejams: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-JU(2000)030-e.
17  Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra spriedums lietā Nr. 2007-10-0102, 
40.3. punkts. Latvijas Vēstnesis, 30.12.2007., Nr. 193.
18  Satversmes tiesas 1999. gada 1. oktobra spriedums lietā Nr. 03-05(99), secinājumu 
daļas 1. punkts. Latvijas Vēstnesis, 05.10.1999., Nr. 325/327.
19  Satversmes tiesas 2014. gada 12. februāra spriedums lietā Nr. 2013-05-01, 
15. punkts. Latvijas Vēstnesis, 14.02.2014., Nr. 33.
20  Satversmes tiesas 2003. gada 27. jūnija spriedums lietā Nr. 2003-04-01, 
secinājumu daļas 6. punkts. Latvijas Vēstnesis, 01.07.2003., Nr. 97.
21  Satversmes tiesas 2006. gada 2. novembra spriedums lietā Nr. 2006-07-01, 
18. punkts. Latvijas Vēstnesis, 07.11.2006., Nr. 177.
22  Satversmes tiesas tiesnešu Aivara Endziņa, Jura Jelāgina un Anitas Ušackas 
atsevišķās domas lietā Nr. 2000-03-01 “Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 
5. un 6. punkta un Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 
5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, 
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam 
un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam”. Grām.: 
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aģentūra, 2002, 113.-118. lpp.
23  Turpat, 118. lpp.
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18.2. punkts. Latvijas Vēstnesis, 09.04.2009., Nr. 56.
25  Turpat, 18.3. punkts.
26  Turpat, 11.1. punkts.
27  Gailīte D., Matule S., Kalniņa V. Bīriņu seminārā – par demokrātijas un tiesiskuma 
nākotni Latvijā, Eiropā un pasaulē. Jurista Vārds, 02.08.2016, Nr. 31 (934).
28  Skat. Satversmes tiesas 2009. gada 28. maija spriedumu lietā Nr. 2008-47-01 un 
Satversmes tiesas 2011. gada 19. oktobra spriedumu lietā Nr. 2010-71-01.
29  Satversmes tiesas 2014. gada 29. decembra spriedums lietā Nr. 2014-06-03, 
21.2. punkts. Latvijas Vēstnesis, 31.12.2014., Nr. 258.
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ierobežo personu tiesības un brīvības un tādējādi grauj 
sabiedrības uzticēšanos tiesiskajai sistēmai.72

Varas dalīšanas principa mērķis ir nodrošināt 
demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatvērtību 
īstenošanu un aizsardzību.73 Šī Satversmes tiesas 
tēze ļauj izdarīt secinājumu ar plašāku nozīmi, proti, 
konstitucionālās vērtības un to aizsardzība nav 
pašmērķis. Konstitucionālo vērtību uzdevums ir 
stiprināt brīvību un pamattiesību ievērošanu, kā arī 
aizsargāt konstitucionālo iekārtu, jo tieši šīs vērtības 
iemieso demokrātiskas un tiesiskas valsts ideālus.

Tiesību zinātnes attīstība
Satversmes tiesa ar saviem nolēmumiem kopš 

tiesas darbības pirmsākumiem ir demonstrējusi augstu 
juridiskās metodes mācības izmantošanas standartu, 
kalpojot par aicinājumu citiem tiesību piemērotājiem 
sekot Satversmes tiesas labajai praksei.74 Tajā pašā laikā 
Satversmes tiesa savos nolēmumos risinājusi vairākus 
juridiskās metodes mācības jautājumus, formulējot 
tiesību piemērotājiem praktiski noderīgas atziņas 
tiesību normu piemērošanā.

Satversmes tiesa atzinusi, ka Satversmei atbilstoša 
tiesību normu piemērošana ietver sevī pareizās 
tiesību normas atrašanu un atbilstošu interpretēšanu, 
intertemporālās un hierarhiskās piemērojamības 
izvērtēšanu, atbilstošās judikatūras izmantošanu, 
kā arī tiesību tālākveidošanu.75 Tāpat Satversmei 
atbilstoša tiesību normu piemērošana ietver sevī arī 
nepieciešamās tiesību doktrīnas izmantošanu.76

Satversmes tiesa veltījusi daudz uzmanības tiesu 
prakses kā tiesību palīgavota nozīmei un izmantošanai 
Latvijas tiesiskajā sistēmā. Satversmes tiesa atzinusi par 
Satversmes 83. pantam neatbilstošu Augstākās tiesas 
plēnuma lēmuma saistošo spēku, kas juridiski saista 
tiesnesi lietas izskatīšanā ar Augstākās tiesas plēnuma 
lēmumā ietvertajām abstrakta rakstura atziņām par 
piemērojamās tiesību normas saturu.77 Satversmes 
tiesa arī norādījusi, ka “augstākas instances tiesas 
nolēmums nav ārējais normatīvais akts. Tiesnesim 
augstākas instances tiesas nolēmums citā lietā jāņem 
vērā tikai tiktāl, ciktāl tas ir pamatots, pārliecinošs 
un attiecināms uz konkrētās lietas faktiskajiem 
un tiesiskajiem apstākļiem”.78 Tajā pašā laikā 
Satversmes tiesa ir atzinusi vienveidīgas tiesu prakses 
un judikatūras nozīmi tiesiskajā sistēmā: “Tiesu 
pienākums līdzīgas lietas izlemt līdzīgi, bet atšķirīgas 
lietas – atšķirīgi pamatojas uz vienlīdzības principu. 
[..] valsts pārkāpj [..] tiesības uz taisnīgu tiesu, ja 
tās augstākā tiesa nav nodrošinājusi tiesu prakses 
vienveidību un nav arī tādu mehānismu, ar kuru 
palīdzību tiesu prakses vienotību varētu nodrošināt, vai 
arī šie mehānismi nav piemēroti.”79 Īpašu lomu tiesu 
prakses vienveidības nodrošināšanā un judikatūras 
veidošanā Satversmes tiesa redzējusi kasācijas instances 
tiesai – Augstākās tiesas Senātam (pēc tiesu palātu 
darbības izbeigšanās – Augstākajai tiesai).80

Tomēr tiesu prakses vienveidības nodrošināšana 
un tiesu pienākums ņemt vērā pastāvošo judikatūru 
neliedz tiesai iespēju atkāpties no pastāvošās 
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15. punkts. Latvijas Vēstnesis, 14.02.2014., Nr. 33.
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judikatūras atziņām un tās mainīt. Satversmes tiesa ir 
norādījusi: “Ja tiesas spriešanas uzdevuma sasniegšanai 
nepieciešams atkāpties no agrāk sniegtajām tiesu 
prakses atziņām, tad tiesnesis ir tiesīgs to darīt, taču 
pienācīgi argumentējot savu viedokli.”81

Šajos divdesmit gados Satversmes tiesa savos 
nolēmumos ir analizējusi vairākus juridiskās metodes 
mācību jautājumus. Satversmes tiesa ir analizējusi 
ģenerālklauzulu (nenoteiktu tiesību jēdzienu) 
konkretizāciju,82 dažādus tiesību normu iztulkošanas83 
un tiesību tālākveidošanas84 aspektus. Satversmes 
tiesa ir risinājusi arī tiesību normu hierarhijas85 
jautājumus un nacionālo tiesību un starptautisko 
tiesību mijiedarbības86 aspektus. Tāpat Satversmes 
tiesa ir veltījusi uzmanību Eiropas Savienības tiesību 
piemērošanai,87 kolīziju normām88 un tiesību normu 
intertemporālajai piemērošanai.89

Satversmes tiesas atziņas par juridiskās metodes 
mācības jautājumiem ir kļuvušas par neatņemamu 
tiesību realitātes sastāvdaļu, jo tās tiek izmantotas 
tiesību doktrīnā un tiesību praksē. Satversmes tiesa 
šādā veidā pārņēmusi kontinentālās Eiropas tiesību  
lokam atbilstošo juridiskās metodes mācību un 
mērķtiecīgi to iedzīvinājusi tiesiskajā realitātē.

Tiesību zinātnei ir pienākums veikt Satversmes 
tiesas spriedumu zinātnisko analīzi, lai sniegtu jaunas 
teorētiskas atziņas tiesiskās sistēmas pilnveidošanai, 
identificētu kritizējamas vai pilnveidojamas atziņas, 
kā arī atvieglotu Satversmes tiesas spriedumā ietverto 
secinājumu ienākšanu teorijā un praksē.90 Tiesību 

zinātniekiem ir pienākums veidot tiesību zinātnes 
dialogu ar Satversmes tiesu par tās prakses attīstības 
tendencēm un pilnveidošanas iespējām.91

Kopsavilkums
Mūsdienu demokrātiskā tiesiskā valstī 

konstitucionālās tiesas nolēmumiem ir principiāla 
nozīme tiesiskās sistēmas funkcionēšanā un 
konstitucionālās iekārtas aizsardzībā.

Satversmes tiesas izveidošana Satversmes sistēmā 
un darbība divdesmit gadu laikā sekmējusi Latvijas 
tiesiskās sistēmas atgriešanos kontinentālās Eiropas 
tiesību lokā un šim lokam raksturīgas tiesiskās 
domāšanas nostiprināšanu tiesību realitātē Latvijā.

Kopš savas izveidošanas Satversmes tiesa ir 
pasludinājusi gandrīz 300 nolēmumus, kuros sniegta 
principiāla Satversmes interpretācija, kā arī risināti 
aktuāli kāzusi Latvijas tiesiskajā sistēmā. Tādēļ arī 
Latvijas konstitucionālajā iekārtā akceptējama tēze, 
ka konstitūcija ir tas, ko konstitucionālā tiesa par to 
domā.92

Tiesību piemērotājs divdesmit gadus pēc 
Satversmes tiesas izveidošanas vairs nevar 
aprobežoties ar Satversmes teksta vai atsevišķu 
konstitucionālo tiesību grāmatu pārzināšanu. 
Pilnvērtīgai funkcionēšanai Latvijas tiesiskajā sistēmā 
ir nepieciešama precīza un dziļa Satversmes tiesas 
nolēmumos formulēto atziņu pārzināšana un prasme 
tās lietot jaunu, līdz šim Satversmes tiesā vēl neskatītu 
jautājumu risināšanai.
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Šajā rakstā vispirms tiks aplūkots 
jautājums, vai varētu rasties 
situācijas, ka Latvijas Republikas 
Satversmes tiesai (turpmāk – 
Satversmes tiesa) būtu pienākums vai 
nepieciešamība uzdot prejudiciālu 
jautājumu Eiropas Savienības Tiesai 
(turpmāk – EST). Lai atbildētu uz šo 
jautājumu, uzmanība tiks pievērsta 
Satversmes tiesas procesa tiesiskajam 
regulējumam un uzsvērtas tiesas 
kompetences robežas, kā arī minēti 
atsevišķi procesuāli jautājumi, kas 
būtu jāņem vērā, ja Satversmes 
tiesa izlemtu uzdot prejudiciālo 
jautājumu. Pēc tam tiks sniegts 
ieskats Satversmes tiesas darba 
praktiskajos aspektos un tās 
sadarbībā ar vispārējās jurisdikcijas 
tiesām. Noslēgumā tiks piedāvātas 
dažas domas par to, kas gaidāms no 
EST un Satversmes tiesas sadarbības 
nākotnē.

Satversmes tiesa  
un Eiropas Savienība

Sākumā jānorāda, ka 12 gadu 
laikā, kamēr Latvija ir bijusi 
Eiropas Savienības (turpmāk – 

ES) dalībvalsts, Satversmes tiesa 
nevienu reizi nav lūgusi EST 
sniegt prejudiciālo nolēmumu. 
Tomēr arī šāda pasivitāte varētu 
būt noderīga, palīdzot izgaismot 
visu iespēju spektru, kura otrā galā 
atrodas mūsu kolēģi no Beļģijas, 
par kuriem ir rakstīts, ka viņiem 
prejudiciālā nolēmuma procedūra 
“šķiet visai komfortabla”.1

Tātad, vai Satversmes tiesai 
prejudiciālā nolēmuma procedūra 
rada diskomforta sajūtu? Vai 
Satversmes tiesai nav piemērotu 
līdzekļu, lai sarunātos ar EST? 
Vai varbūt tai tas (vēl) nav bijis 
nepieciešams? Iespējams, daļa 
iemesla slēpjas katrā no šiem 
jautājumiem.

Satversmes tiesa tika izveidota 
1996. gadā. Primārais Satversmes 
tiesas procesu regulējošais 
normatīvais akts – Satversmes tiesas 
likums – tika pieņemts tajā pašā 
gadā, tātad astoņus gadus pirms 
Latvijas pievienošanās ES. Pēc 
2004. gada Satversmes tiesas likumā 
netika izdarīts neviens grozījums 
saistībā ar pievienošanos ES; likumā 
vārdi “Eiropas” vai “Savienība” 
nemaz nav minēti. Kaut gan Saeimai 

SATVERSMES TIESAS PIEREDZE 
SAISTĪBĀ AR PREJUDICIĀLAJIEM 
JAUTĀJUMIEM

Aldis Laviņš,              Kristaps Tamužs, 
Satversmes tiesas priekšsēdētājs           Satversmes tiesas padomnieks             

šķita, ka jāgroza Civilprocesa 
likums,2 Kriminālprocesa likums3 
un Administratīvā procesa likums,4 
lai attiecīgajām tiesām tiešā veidā 
ļautu iesniegt lūgumus sniegt 
prejudiciālo nolēmumu, Satversmes 
tiesas likumā šādi grozījumi netika 
izdarīti. Tomēr īpašs 2007. gada 
likums par toreizējās Eiropas 
Kopienu tiesas jurisdikcijas atzīšanu 
ļauj visām Latvijas tiesām izmantot 
prejudiciālā nolēmuma procedūru.5

Satversmes tiesa ir “tiesa, kuras 
nolēmumus saskaņā ar attiecīgās 
valsts tiesību aktiem nevar 
pārsūdzēt”.6 Tāpēc, ja tā izskatītu 
lietu, kas būtu saistīta ar ES līgumu 
interpretāciju vai ES tiesību aktu 
spēkā esamību un interpretāciju, 
tai atbilstoši Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 267. panta 
b) apakšpunktam par šādu 
jautājumu būtu “jāgriežas” EST. Lai 
noskaidrotu, vai ES tiesības varētu 
kļūt nozīmīgas Satversmes tiesai, 
īsi jāapraksta Satversmes tiesas 
kompetences robežas.

Satversmes tiesas kompetence
Ciktāl tas varētu būt attiecināms 

uz aplūkojamo jautājumu, 
Satversmes tiesas likuma 16. pants 
noteic, ka Satversmes tiesa izskata 
lietas par a) Latvijas parakstīto 
vai noslēgto starptautisko līgumu 
atbilstību Satversmei un b) citu 
normatīvo aktu (kas nav Saeimas 
pieņemti likumi un Latvijas 
parakstīti vai ratificēti starptautiski 
līgumi) atbilstību “augstāka 
juridiska spēka” tiesību normām 
(aktiem).

Iepriekš minēts, ka Satversmes 
tiesas likumā nav minētas ES 
tiesības, tāpēc jāsaprot Latvijas 
tiesību sistēmā piemērojamā 
tiesību normu hierarhija un it īpaši 
ES tiesību vieta šajā hierarhijā. 
Vai ES tiesību normu varētu 
uzskatīt par “normatīvu aktu”, 
kura atbilstību Satversmei vai 
likumam varētu vērtēt Satversmes 
tiesa? Vai tomēr ES tiesības būtu 
uzskatāmas par “augstāka juridiska 
spēka tiesību normām (aktiem)”, 
atbilstību kurām varētu vērtēt 
Satversmes tiesa?

* Raksta pamatā – A. Laviņa referāts Latvijas, Beļģijas 
un Čehijas konstitucionālo tiesu trīspusējās tikšanās 
pasākumā 2016. gada 24.-26. oktobrī.

Foto: Toms NordeFoto: Boriss Koļesņikovs
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Vispirms jāuzsver, ka vēsturisku apstākļu 
dēļ Latvijas tiesību sistēmu raksturo atvērtība 
normatīvajam regulējumam, kas izriet no starptautisko 
tiesību avotiem un pastarpināti arī ES tiesībām. 
Latvijas tiesību sistēma pieturas pie monisma 
doktrīnas. Tā rezultātā Satversmes tiesa ir izstrādājusi 
Satversmes, starptautisko tiesību un Eiropas tiesību 
harmoniskas interpretācijas principu.7

Attiecībā uz ES līgumiem Latvijas pozīcija ir samērā 
skaidra: likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem 
līgumiem” 13. pants skaidri paredz starptautisko līgumu 
noteikumu prioritāti pār tiem pretrunā esošiem Latvijas 
likumdošanas aktu noteikumiem. No otras puses, 
Satversme prevalē pār starptautiskiem līgumiem (tas 
netieši izriet no Satversmes tiesas kompetences izvērtēt 
starptautisko līgumu atbilstību Satversmei). Tādējādi 
viegli iedomāties situāciju, ka Satversmes tiesai varētu lūgt 
pārbaudīt ES līguma atbilstību Satversmei vai Latvijas 
tiesību normas atbilstību ES līgumam.

Sekundāro ES tiesību vieta hierarhijā nav tik 
acīmredzama. Šai jautājumā vistuvāk saskanīgas 
teorijas piedāvāšanai nonāk Civilprocesa likuma 
5. panta trešā daļa, kas gadījumā, ja attiecīgo jautājumu 
regulē “ES tiesību normas, kas ir tieši piemērojamas 
Latvijā”, tiesām liek Latvijas likumus piemērot tikai 
tiktāl, ciktāl to pieļauj ES tiesību normas. Tātad “tieši 
piemērojamas”8 ES tiesību normas šķiet ar augstāku 
juridisku spēku nekā Latvijas likumi.

Šāda interpretācija šķiet saskanīga ar Satversmes 
tiesas praksi, kurā (vēl plašāk) norādīts, ka “Latvijas 
tiesību akti ir interpretējami tādējādi, lai nerastos 
pretrunas ar Latvijas saistībām pret Eiropas Savienību”.9 
Tomēr minētais iepriekš citētā sprieduma teikums 
beidzas ar būtisku atrunu – “ja vien tas neskar Satversmē 
ietvertos pamatprincipus”.10 Tāpēc nav iespējams nonākt 
pie viennozīmīga secinājuma par ES tiesību (primāro 
tiesību, sekundāro tiesību ar tiešu iedarbību, sekundāro 
tiesību bez tiešas iedarbības) vietu Latvijas tiesību 
sistēmā piemērojamajā tiesību normu hierarhijā.

Satversmes tiesa īsteno ex post konstitucionālo 
kontroli (izņemot jautājumus par starptautisko līgumu 
atbilstību Satversmei, kad ir iespējama konstitucionālā 

kontrole pirms līguma ratifikācijas) pēc tam, kad tā 
saņem atbilstošu lūgumu no kāda konstitucionālās 
kontroles subjekta. Satversmes tiesas likums ļauj 
vērsties Satversmes tiesā plašam valsts pārvaldes 
institūciju lokam, tomēr lielāko daļu pieteikumu 
Satversmes tiesā iesniedz privātpersonas. Tādējādi, lai 
Satversmes tiesā nonāktu lieta, kas saistīta ar ES līgumu 
interpretāciju vai ES tiesību aktu spēkā esamību un 
interpretāciju, konstitucionālās kontroles subjektam 
(vai arī pašai tiesai) būtu jāformulē saskanīga teorija 
par ES tiesību vietu Latvijas tiesību normu hierarhijā. 
Praksē tas vēl nekad nav noticis.

Process Satversmes tiesā
Kad Satversmes tiesā beidzot nonāks lieta, kas 

saistīta ar neskaidras ES tiesību normas interpretāciju 
vai skaidras ES tiesību normas iespējamu spēkā 
neesamību, pirms vēršanās EST Satversmes tiesai 
būs jāpārvar daži procesuāli šķēršļi. Piemēram, 
Satversmes tiesas likums paredz salīdzinoši stingru 
lietas izskatīšanas grafiku. Pat ņemot vērā visus likuma 
pieļautos termiņu pagarinājumus, no pieteikuma 
saņemšanas tiesā līdz galīgajam nolēmumam nevar 
paiet vairāk kā 15 mēneši. Tiesa savā pastāvēšanas 
laikā nekad nav pārsniegusi šo termiņu un ar šo faktu 
pamatoti lepojas. Ņemot vērā, ka parasti prejudiciālā 
nolēmuma procedūra EST ilgst apmēram 16 mēnešus,11 
pastāv acīmredzams risks sadursmei ar Latvijas 
tiesiskajām tradīcijām. EST ir izskaidrojusi, ka “stingru 
termiņu noteikšana lietas izskatīšanai nacionālajās 
tiesās nevar būt šķērslis lūgumam sniegt prejudiciālu 
nolēmumu”.12 Tādējādi Satversmes tiesa būtu spiesta 
izvēlēties starp Satversmes tiesas likuma un tās 
vēsturiski salīdzinoši ātrās tiesas spriešanas tradīcijas 
neievērošanu13 vai cita procesuāla risinājuma atrašanu.

Šāds procesuāls risinājums ir iestrādāts pašā 
Satversmes tiesas likumā, kura 26. panta pirmā daļa 
tieši pilnvaro Satversmes tiesu izlemt Satversmes tiesas 
likumā un Satversmes tiesas reglamentā neregulētus 
procesuālus jautājumus. Ņemot vērā, ka Satversmes 
tiesas likumā nav iekļauts regulējums par prejudiciālo 
jautājumu uzdošanu EST, šķiet ticams, ka Satversmes 

1  Claes M. Luxembourg, Here We Come? Constitutional Courts and the Preliminary 
Reference Procedure. In: 16 German Law Journal. No. 6 (2015), p. 1338.
2  5.1 pants.
3  39. panta trešā daļa.
4  104.1 pants.
5  Likums “Par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 35. panta nosacījumiem”.
6  Satversmes tiesa noteikti jāuzskata par tiesu varas iestādi, kam ir tiesības lūgt sniegt 
prejudiciālo nolēmumu (sk. Eiropas Kopienu Tiesas 1966. gada 30. jūnija spriedumu 
lietā 61/65, Vaassen Gobbels). To ir atzinusi arī pati Satversmes tiesa (skat. 2009. gada 
28. maija sprieduma lietā Nr. 2014-36-01 14. punktu).
7  Skat.: Rezevska D., Ziemele I. 15. panta komentārs. Grām.: Briede J. (zin. red.) Administratīvā 
procesa likuma komentāri. A un B daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 228.-229. lpp.
8  Nav gan skaidrs, vai “tieši piemērojamas” normas nozīmē to pašu, ko “ES tiesību 
normas ar tiešu iedarbību”.
9  Satversmes tiesas 2008. gada 17. janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 25.4. punkts.
10  Turpat. Šī atruna, atsaucoties uz slaveno Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas 
nolēmumu, ir tikusi dēvēta par “Satversmes tiesas Māstrihtas lēmumu”. Žukova G. 
Eiropas Savienības tiesību piemērošana Latvijā. Jurista Vārds, 29.04.2008., Nr. 17 (522).
11  Millet F., Perlo N. The First Preliminary Reference of the French Constitutional Court 
to the CJEU: Révolution de Palais or Revolution in French Constitutional Law? In: 16 
German Law Journal, No. 6 (2015), p. 1488.

12  EST Lielās palātas 2010. gada 22. jūnija sprieduma lietās C-188/10 un C-189/10, Melki 
and Abdeli, 56. punkts.
13  Tā līdzīgu problēmu netiešā veidā atrisināja Francijas Konstitucionālā 
padome (Conseil Constitutionnel), kad tā pirmoreiz vērsās EST ar lūgumu sniegt 
prejudiciālu nolēmumu. Skat.: Millet F., Perlo N. The First Preliminary Reference  
of the French Constitutional Court to the CJEU: Révolution de Palais or 
Revolution in French Constitutional Law? In: 16 German Law Journal, No. 6 (2015), 
pp. 1477-1478.
14  Satversmes tiesas likuma 19.2 panta otrā daļa.
15  EST statistika liecina, ka 2008.–2014. gadā Latvijas tiesas ir vērsušās Luksemburgas 
tiesā 37 reizes.
16  Satversmes tiesas 2014. gada 29. decembra spriedums lietā Nr. 2014-06-03.
17  72/166/EEK un 84/5/EEK.
18  EST 2013. gada 24. oktobra spriedums lietā C-277/12.
19  Satversmes tiesas 2009. gada 28. maija spriedums lietā Nr. 2008-47-01.
20  Sprieduma 15.2. punkts.
21  Satversmes tiesas 2011. gada 19. oktobra spriedums lietā Nr. 2010-71-01.
22  Sprieduma 24. punkts.
23  Satversmes tiesas 2015. gada 13. oktobra spriedums lietā Nr. 2014-36-01.
24  Sprieduma 14. punkts.
25  EST Lielās palātas 2013. gada 26. februāra sprieduma lietā C-617/10 Åkerberg 
Fransson 20. un 21. punkts.
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tiesa varētu uzskatīt, ka tai ir pilnvaras lemt par šādā 
situācijā piemērojamo procedūru, tostarp apturot 
tiesvedību un attiecīgi arī procesuālos termiņus.

Vēl viena Satversmes tiesas procesa iezīme daļēji 
varētu izskaidrot, kāpēc Satversmes tiesa līdz šim nav 
lūgusi EST sniegt prejudiciālo nolēmumu. Šī iezīme 
ir prasība konstitucionālās sūdzības iesniedzējiem 
izmantot visas iespējas aizstāvēt minētās tiesības ar 
vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem.14 Lielākajā 
daļā gadījumu izmantojamie vispārējie tiesību 
aizsardzības līdzekļi ir vispārējās jurisdikcijas tiesas, 
kas samērā aktīvi izmanto prejudiciālā nolēmuma 
sistēmu.15 Līdz ar to bieži vien ES tiesību jautājums ir 
atrisināts jau pirms lietas nonākšanas Satversmes tiesā 
(ja tā vispār tur nonāk).

Kā piemēru Latvijas vispārējās jurisdikcijas tiesu, 
Luksemburgas tiesas un Satversmes tiesas trīspusējām 
attiecībām var minēt nesenu Satversmes tiesas 
spriedumu16 lietā par apdrošināšanas atlīdzību ceļa 
satiksmes negadījumu gadījumā. Lieta Satversmes 
tiesā nonāca daļēji tāpēc, ka Augstākās tiesas 
Civillietu departamentam bija radušās šaubas par to, 
vai Satversmei atbilst Ministru kabineta noteikumu 
norma, kas tuvu radinieku nāves gadījumā atlīdzību 
par nemateriālajiem zaudējumiem ļāva noteikt 150 eiro 

apmērā. Tā kā minētā Ministru kabineta noteikumu 
norma bija saistīta ar divu ES direktīvu17 pārņemšanu, 
Augstākā tiesa iepriekš bija lūgusi EST sniegt 
prejudiciālo nolēmumu, un EST bija sniegusi atbildi,18  
kas Augstākajai tiesai lika domāt, ka attiecīgais 
apdrošinātāju atbildības ierobežojums bija pārāk zems. 
Pēc tam, kad Augstākā tiesa bija saņēmusi atbildi 
no EST, tā atkal apturēja tiesvedību un šoreiz vērsās 
Satversmes tiesā, kura atzina, ka apstrīdētā tiesību 
norma atbilda Satversmei, bet bija atzīstama par spēkā 
neesošu, jo neatbilda likumam, ar kuru Latvijas tiesību 
sistēmā bija pareizi ieviesta ES direktīva.

Tikko aprakstītā “apdrošinātāju lieta” noteikti 
būtu piemērs situācijai, kurā, ja šī lieta būtu uzreiz 
nonākusi Satversmes tiesā, tā varētu uzskatīt, ka tai ir 
pienākums vērsties EST ar lūgumu sniegt prejudiciālo 
nolēmumu. Tomēr Satversmes tiesa šādu iespēju ir 
apsvērusi arī agrāk, un turpinājumā tiks sniegti dažu 
šādu apsvērumu piemēri.

Satversmes tiesas prakse  
attiecībā uz prejudiciālo nolēmumu

Satversmes tiesa pirmo reizi tiešu lūgumu vērsties 
EST saņēma 2008. gadā lietā, kas attiecās uz naudas 
atmazgāšanu.19 Pieteikuma iesniedzējs šajā lietā apšaubīja, 

SARUNAS PAR LUKSEMBURGU.
SATVERSMES TIESAS DIALOGS AR CITU VALSTU 
KONSTITUCIONĀLAJĀM TIESĀM

Satversmes tiesas starptautiskā sadarbība
Satversmes tiesa savā praksē ir norādījusi, ka, lai risinātu 

konkrētas tiesiskas problēmas, netieši var tikt piemērots 
funkcionāli līdzīgs citu valstu likumu regulējums.1 Citiem 
vārdiem sakot, Satversmes tiesa, īstenojot konstitucionālo 
kontroli, mācās no citu valstu pieredzes. Kā norādījusi 
Satversmes tiesas tiesnese Kristīne Krūma, “nacionālo, 
starptautisko un pārnacionālo tiesu dialogs mūsdienās 
ir realitāte un šo realitāti ir nepieciešams pēc iespējas 
prasmīgāk izmantot tiesību sistēmas attīstīšanā un 
pilnveidošanā”.2 Tiesu dialogs ir viena no metodēm, kas 
Satversmes tiesai ļauj sekot līdzi tiesību attīstībai Eiropā un 
pārņemt labākos prakses piemērus no ārvalstu tiesām.

Par godu Satversmes tiesas 20. gadadienai 2016. gada 
26. maijā Rīgā rīkotajā starptautiskajā konferencē Eiropas 
Savienības Tiesas (EST) priekšsēdētājs Kūns Lenartss (Koen 
Lenaerts) uzsvēra, ka vienu no Eiropas Savienības (ES) 
galvenajiem mērķiem – brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
izveidi – var panākt vienīgi ar dalībvalstu tiesu savstarpēja 
dialoga un sadarbības palīdzību. Vadoties pēc šādiem 
apsvērumiem, Satversmes tiesa mērķtiecīgi veido dialogu ar citu 
ES dalībvalstu konstitucionālajām tiesām, lai dalītos pieredzē un 
idejās par konstitucionālo tiesu lomu nacionālo konstitucionālo 
identitāšu un Eiropas kopējo vērtību stiprināšanā un aizsardzībā.

2015. gada 13. maijā Latvijas Republikas Satversmes 
tiesu (Satversmes tiesa) apmeklēja Vācijas Federālās 
Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Andreass Foskūle 
(Andreas Voßkuhle) un Konstitucionālās tiesas tiesneši.3 
Tiekoties ar Satversmes tiesas tiesnešiem, diskusijas citastarp 
pievērsās jautājumiem par nacionālo konstitucionālo 
identitāti un Eiropas kopējām vērtībām.

Turpinot tiesu dialogu par ES vērtībām un izaicinājumiem, 
Satversmes tiesa veido sadarbību ar Beļģijas un Čehijas 
konstitucionālajām tiesām, kuras ietvaros no 2016. gada 
24. oktobra līdz 26. oktobrim Brno un Prāgā notika trīspusēja 
tikšanās starp Beļģijas un Čehijas konstitucionālo tiesu, kā arī 
Satversmes tiesas pārstāvjiem. Satversmes tiesu pārstāvēja 
priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesneši Gunārs Kusiņš un Daiga 
Rezevska, kā arī tiesas padomnieks Kristaps Tamužs.

Trīspusējā sadarbība prejudiciālo nolēmumu jautājumos
Tikšanās tika rīkota ar mērķi trīs konstitucionālo tiesu 

tiesnešiem dalīties pieredzē un domās par prejudiciālo 
jautājumu iesniegšanu EST. Pirms brauciena uz Čehiju bija 
zināms, ka K. Lenartss ir nodēvējis Beļģijas Konstitucionālo 
tiesu par olimpisko čempioni prejudiciālo jautājumu 
iesniegšanā, savukārt Čehijas un Latvijas tiesas vēl ne 
reizi nav izmantojušas šo procedūru. Šī izejas pozīcija arī 
atstāja zināmu iespaidu uz tikšanās saturu, jo Beļģijas 
Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Žans Sprūtels (Jean 
Spreutels) dalījās ar prejudiciālo jautājumu procedūras 
prakses piemēriem, kamēr Čehijas un Latvijas tiesu 
pārstāvji pamatā pievērsās procesuālām un ideoloģiskām 
problēmām, kas līdz šim šīm tiesām ir liegušas vērsties 
Luksemburgas tiesā.

Tikšanās bija organizēta divās daļās – pirmajā daļā 
trīs konstitucionālo tiesu (KT) priekšsēdētāji uzstājās 
ar priekšlasījumiem par savu tiesu praksi un normatīvo 
regulējumu attiecībā uz prejudiciālo jautājumu iesniegšanu, 
savukārt otrajā daļā notika diskusija par dažādiem 
prejudiciālā nolēmuma procedūras jautājumiem.

Ž. Sprūtels savā referātā sniedza pārskatu par Beļģijas KT 
iesniegtajiem 26 lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu. 
Vienpadsmit gadījumos pati KT bija nonākusi pie secinājuma, 
ka jāvēršas EST, nevienai no tiesvedības pusēm šādu 
priekšlikumu neizteicot. Interesants aspekts, ko savā runā 
uzsvēra Beļģijas KT priekšsēdētājs, bija, ka bieži vien KT izlemj 
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vai ar apstrīdēto normu bija pareizi ieviesta Direktīva 
2005/60/EK. Satversmes tiesa noraidīja lūgumu vērsties 
EST, jo uzskatīja, ka attiecīgā jautājuma izlemšana 
nebija nepieciešama, lai Satversmes tiesa varētu pieņemt 
nolēmumu.20 Turpinājumā Satversmes tiesa atzina 
apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmei.

Vēlākā lietā,21 kuras pamatā bija valsts īstenota 
privātas bankas pārņemšana, Satversmes tiesa lietas 
sagatavošanas stadijā lūdza ES tiesību eksperta 
viedokli. Eksperte uzskatīja, ka Satversmes tiesai būtu 
jāvēršas EST ar lūgumu sniegt prejudiciālo nolēmumu. 
Tomēr Satversmes tiesa vispirms atzina, ka apstrīdētā 
norma neatbilda Satversmē garantētajām tiesībām 
uz īpašumu un vēlāk norādīja, ka Satversmē bija 
paredzēts augstāks pamattiesību aizsardzības līmenis 
nekā Direktīvā 77/91/EEK un tāpēc, lai Satversmes 
tiesa varētu pieņemt lēmumu, tai nebija nepieciešams 
vērsties pēc prejudiciālā nolēmuma EST.22

Visbeidzot, lietā,23 kas attiecās uz iepriekš 
aprakstītajā lietā minētās bankas pārņemšanas sekām, 
gan Saeima, gan arī tiesībsargs aicināja Satversmes 
tiesu apsvērt iespēju lūgt EST sniegt prejudiciālo 
nolēmumu. Satversmes tiesa spriedumā norādīja, ka 
tā savā praksē jau bija vērtējusi ES tiesību normas 

par valsts atbalsta piešķiršanu finansiālās grūtībās 
nonākušām kredītiestādēm. Turklāt arī vairākas lietā 
pieaicinātās personas bija norādījušas, ka valsts atbalsta 
normatīvā regulējuma saturs ES tiesībās ir skaidrs 
un nepārprotams. Tādēļ Satversmes tiesa atzina, 
ka nav nepieciešams vērsties EST ar lūgumu sniegt 
prejudiciālo nolēmumu.24 Interesanti atzīmēt, ka šīs 
lietas sagatavošanas stadijā Satversmes tiesa neformāli 
sazinājās ar Slovēnijas Konstitucionālo tiesu, kas jau 
bija vērsusies EST par saistītu jautājumu.

Skats uz nākotni
Mēģinot prognozēt, kas gaidāms Satversmes tiesas 

un Luksemburgas tiesas attiecību nākotnē, rodas 
iespaids, ka brīdis, kad Satversmes tiesa pirmoreiz 
vērsīsies EST, nav pārlieku tāls, it īpaši ņemot vērā 
aizvien pieaugošo ES Pamattiesību hartas piemērošanas 
jomu. Ja EST viedoklis par “Savienības tiesību 
piemērošanu” patiešām ir tāds, kāds ir atrodams tās 
nolēmumā Åkerberg Fransson lietā,25 ES Pamattiesību 
hartas piemērošanas joma pieaugs ģeometriskā 
progresijā. Saeimai vai pašai Satversmes tiesai nāksies 
pielāgot Satversmes tiesas procesa regulējumu, lai ļautu 
tai nekavēti vērsties Luksemburgas tiesā.

vērsties Luksemburgas tiesā pēc tam, kad analizē, kā šķietami 
ar ES tiesībām nesaistīts Beļģijas tiesību akts varētu ietekmēt 
citu ES dalībvalstu pilsoņus, attiecībā uz kuriem attiecīgais 
akts varētu tikt piemērots. Bieži vien tiek secināts, ka attiecīgā 
tiesību akta ietekme uz citu valstu pilsoņiem varētu radīt 
nevienlīdzīgu attieksmi. Tieši konstitūcijas norma, kas paredz 
nevienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizliegumu, ir tā, 
ar kuras starpniecību Beļģijas KT nonāk pie citu pamattiesību 
analizēšanas.

Kā prejudiciālā nolēmuma procedūras trūkumu 
Ž. Sprūtels minēja šīs procedūras ilgumu, norādot, ka EST 
atbildi parasti sniedz 13–20 mēnešu laikā pēc jautājumu 
saņemšanas, kamēr Beļģijas KT ir nepieciešami vēl aptuveni 
seši mēneši, lai sagatavotu savu nolēmumu. Savukārt pie 
prejudiciālā nolēmuma procedūras priekšrocībām Beļģijas 
KT priekšsēdētājs minēja zināmu drošības sajūtu (no KT 
tiesnešiem tiek noņemta daļa atbildības par sensitīvu 
jautājumu izlemšanu), kā arī garantiju, ka pret Beļģiju netiks 
uzsākta ES tiesību pārkāpuma procedūra gadījumā, ja 
izrādītos, ka Beļģijas tiesību akti neatbilst ES tiesībām. Vēl 
viens elements, kas tika norādīts kā būtisks, bija prasība, 
ka katram atteikumam lūgt prejudiciālu nolēmumu jābūt 
pamatotam (tas izriet no tiesībām uz taisnīgu tiesu un no tām 
izrietošā principa, ka tiesas nolēmumam jāsniedz atbilde uz 
visiem pamatotiem un būtiskiem apsvērumiem).

Čehijas KT priekšsēdētājs Pāvels Rihetskis (Pavel 
Rychetský) uzsvēra savas tiesas kompetences robežas, 
proti, ka tā pārbauda tikai un vienīgi Čehijas tiesību aktu 
un valsts iestāžu lēmumu atbilstību Čehijas Konstitūcijai, 
kurā nav atsauces uz ES tiesību materiālajām normām. Līdz 
ar to Čehijas KT drīkst izvērtēt vienīgi tādas procedūras 
atbilstību Konstitūcijai, kurā ES tiesības tiek pārņemtas 
Čehijas tiesību sistēmā, kamēr materiālā aspekta izvērtējums 
ietilptu EST kompetencē. P. Rihetskis savā referātā uzsvērti 
atteicās analizēt vienīgo reizi, kad Čehijas KT bija atzinusi 

EST nolēmumu attiecībā uz Čehiju par pieņemtu ultra 
vires. Viņš paskaidroja, ka nevēlas kritizēt nolēmumu, klāt 
neesot to gatavojušajam KT tiesnesim (Čehijas KT raksturo 
netipiski krasa tiesnešu maiņa – pēdējo divu gadu laikā ir 
nomainījušies 13 no tiesas 15 tiesnešiem).

Tikšanās otrajā daļā diskusijas lielākoties notika par 
trīs centrālajām tēmām: 1) procesuāli šķēršļi prejudiciālā 
nolēmuma procedūras izmantošanai; 2) dalībvalstu iespējas 
aizsargāt savu konstitucionālo identitāti prejudiciālā 
nolēmuma procedūras ietvaros un pēc tās; 3) prejudiciālā 
nolēmuma procedūras pozitīvie un negatīvie aspekti.

Cenšoties kliedēt diskusijas dalībnieku bažas 
par iespējamajiem EST centieniem grozīt dalībvalstu 
konstitucionālo identitāti, Ž. Sprūtels norādīja, ka, sniedzot 
atbildi uz dalībvalstu iesniegtajiem jautājumiem, EST parasti 
nenosaka stingru sava nolēmuma izpildīšanas kārtību, 
atstājot to pašu dalībvalstu ziņā. Izmantojot šo rīcības brīvību, 
dalībvalstis var izvēlēties risinājumu, kas vienlaikus nodrošina 
ES tiesību korektu ievērošanu un dalībvalstu konstitucionālās 
identitātes saglabāšanu.

Pie prejudiciālā nolēmuma procedūras trūkumiem 
diskusijas dalībnieki minēja faktu, ka tā aizņem ilgu laiku, kā arī 
potenciālo konstitucionālās tiesas kompetences zaudēšanu. 
Kā šīs procedūras priekšrocības tika minēta iespēja, pienācīgi 
noformulējot EST uzdoto jautājumu, “pamācīt” Luksemburgas 
tiesu par nacionālās tiesību sistēmas īpatnībām, iespēja 
novērst pašās ES tiesībās pastāvošas problēmas, kā arī stiprināt 
konstitucionālo tiesu nolēmumu leģitimitāti.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Brno uzstājās ar 
priekšlasījumu, kura rediģēta versija tiek piedāvāta lasītājiem.

1 Satversmes tiesas 2007. gada 8. jūnija sprieduma lietā Nr. 2007-01-01 24.1. punkts.
2  Tiesneses Kristīnes Krūmas atsevišķo domu par Satversmes tiesas 2008. gada 
24. septembra spriedumu lietā Nr. 2008-03-03 6. punkts.
3  Skat.: http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesu-apmekles-vacijas-
federalas-konstitucionalas-tiesas-parstavji/.
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TIESNEŠU ATSEVIŠĶĀS 
DOMAS: JĒDZIENS UN 
SATVERSMES TIESAS 
REGULĒJUMS

Mg. iur. Elīna Kursiša,  
Satversmes tiesas tiesneša palīdze1

Ievads
Satversmes tiesas spriedums ir tiesnešu kopdarbs, 

kurā katrs tiesnesis sniedz savu intelektuālo 
ieguldījumu. Taisot spriedumu, visiem Satversmes 
tiesas tiesnešiem ir vienlīdz nozīmīga loma.2

Bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs 
Kūtris norādījis: “[..] ja es kā jurists nepiekrītu saviem 
kolēģiem, tad tas bija vienkārši – jāraksta atsevišķās 
domas.”3 Tiesneša atsevišķās domas4 ir demokrātisks 
mehānisms, ar kuru tiek demonstrēta tiesnešu uzskatu 
daudzveidība. Tas pat ir “dabiski un veselīgi”, ka 
tiesnešu viedokļi par dažādiem tiesību jautājumiem 
atšķiras. Tāpēc tiesās, kur tiesneši pieņem lēmumus 
koleģiāli, piemēram, konstitucionālajās tiesās, tiesnešu 
nevienprātība ir pašsaprotama lieta.5

Latvijas tiesību sistēmā tiesnešu atsevišķās domas 
ir salīdzinoši jauns tiesību institūts, kas līdz šim maz 
pētīts.6 Būtiski tiesnešu atsevišķo domu institūts 
attīstījies tieši pēdējo gadu laikā. Šobrīd tiesiskais 
regulējums paredz atsevišķās domas administratīvajā 
procesā, civilprocesā, kriminālprocesā, kā arī 
Satversmes tiesas procesā. Tiesību zinātnieki analizē un 
citē galvenokārt Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās 
domas, tādējādi paverot iespējas jaunām doktrinālām 
diskusijām. Līdz 2016. gada novembrim Satversmes 
tiesā ir pieņemti gandrīz trīssimt spriedumu, no tiem 
35 ir pievienotas atsevišķās domas. Pirmšķietami varētu 
secināt, ka atsevišķās domas par spriedumiem tiek 
izteiktas reti. Lielākā daļa Satversmes tiesas spriedumu 

tiek pieņemti vienbalsīgi. Satversmes tiesā bijuši pat 
ilgstoši periodi, kad tiesneši atsevišķās domas par 
spriedumu nav izteikuši. Tomēr, aplūkojot statistiku, 
14 no 35 atsevišķajām domām tapušas pēdējo divu 
gadu laikā, kas liecina par tiesnešu atsevišķo domu 
institūta aktualitāti Satversmes tiesas procesā.

Tāpēc, ievērojot aktualitāti, raksts veltīts tieši 
Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķajām domām. 
Vienlaikus rakstā ietvertas teorētiskas atziņas par 
tiesnešu atsevišķo domu institūtu. Tās var tikt 
attiecinātas uz tiesnešu atsevišķo domu institūtu 
kopumā, tostarp Satversmes tiesas tiesnešu 
atsevišķajām domām, ko apliecina rakstā izmantotie 
piemēri no Satversmes tiesas prakses.7

Atsevišķo domu institūta būtība
Kaut arī šobrīd lielākajā daļā Eiropas valstu 

atsevišķo domu institūts pastāv un tiek efektīvi 
īstenots, joprojām ir vairākas valstis, kur tiesneši 
savas atsevišķās domas spriedumam nepievieno 
un nepublicē. Piemēram, Francijā, Itālijā, Beļģijā, 
Austrijā un Nīderlandē, kur ir stingri nostiprinājusies 
nepieciešamība saglabāt tiesnešu koleģialitāti un 
apspriežu istabas noslēpumu, tiesnešu balsošanas 
rezultāti netiek izpausti. Tam, ka likumdevējs ir 
izšķīries par labu atsevišķo domu institūta ieviešanai 
Latvijas tiesību sistēmā, ir būtiska nozīme.

Tiesneša atsevišķās domas ir viens no veidiem, kā 
tiek nodrošināta individuālā tiesneša neatkarība. Iespēja 
paust savu individuālo viedokli pasargā katra tiesneša 
autonomiju lēmuma pieņemšanā un neatkarību no 
pārējiem tiesas sastāva locekļiem.8 Tā ir mazākumā 
palikušo tiesnešu tiesība paust kolēģiem savu atšķirīgo 
redzējumu un pat piedāvāt un ieteikt citu nolēmumu.9

Tiesnešu atsevišķās domas ir viena no izpausmēm, 
kā tiek nodrošināta arī tiesnešiem piemītošā 
pamattiesība – vārda brīvība.10 Brīvība paust atsevišķās 
domas ir nepieciešama, lai nerastos situācija, ka 
tiesnesim piespiedu kārtā jāpiekrīt vairākumam un 
viņam tiek liegta iespēja izteikt savu viedokli, kas būtu 
morāli nepieļaujami.11 Jebkāda ārējā ietekme, akla 
pakļaušanās vairākuma viedoklim var novest pie vārda 
brīvības un tiesneša neatkarības zaudēšanas.12

Tādējādi tiesnešu atsevišķās domas ir viens no 
līdzekļiem, kā tiek nodrošināta tiesneša individuālā 
neatkarība un tiesneša tiesības uz vārda brīvību.

Atsevišķo domu saturs
Atsevišķās domas ir cieši saistītas ar tiesas autoritāti 

un leģitimitāti, tāpēc ir svarīgi pievērsties to saturam. 
Neapšaubāmi, to saturs ir nesaraujami saistīts ar katras 
konkrētās lietas būtību un nolēmumu, tāpēc šāds satura 
vērtējums jāveic kopsakarā ar konkrētās lietas izpēti 
un juridiska problēmjautājuma analīzi, kas ir atsevišķa 
pētījuma objekts. Tiesnesis var nepiekrist vairākumam 
un nolemt rakstīt atsevišķās domas vairāku iemeslu 
dēļ – tiesību normu interpretācijas, vispārējo tiesību 

Foto: Toms Norde
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principu piemērošanas, faktisko apstākļu interpretācijas 
vai nolēmumā lietotās metodoloģijas dēļ. Tomēr pastāv 
vairāki principi (prasības), kas tiesnesim jāievēro, 
rakstot atsevišķās domas.

Tiesnesim ir pienācīgi jāpamato savs viedoklis.13 
Nepamatotas kritikas lietošana attiecībā uz vairākuma 
pieņemto lēmumu ir nelietderīga un mazina tiesas 
pieņemtā lēmuma autoritāti. Lai nemazinātu autoritāti, 
tiesnesim savos izteikumos ir jābūt pietiekami 
neitrālam pret pārējo tiesas sastāvu, proti, jāciena 
vairākuma viedoklis.14 Vienlaikus tiesnesim ir 
jānorāda, kam konkrēti viņš spriedumā nepiekrīt un 
jāsniedz pamatojums šiem apsvērumiem. Tiesnesim 
būtu jāizvairās atklāt informāciju par sprieduma 
tapšanu. Tiesnesis nevar izpaust informāciju, kas 
būtu uzskatāma par apspriežu istabas noslēpumu.15 
Tomēr jebkurš tiesas nolēmums zināmā mērā jau atklāj 
apspriežu istabas noslēpumu. Tiesnesis atsevišķajās 
domās nevar atklāt, kā katrs no tiesnešiem spriedis vai 
kādu viedokli paudis, kā arī informāciju par tiesnešu 
darbībām un diskusijām, kas notikušas tiesnešu 
apspriedes laikā.16

Pēc būtības tiesnešu atsevišķās domas tieši 
neietekmē ne konkrētā sprieduma saturu, ne 
sprieduma saistošo spēku.17 Tomēr atsevišķajām 
domām var būt būtiska loma tiesību attīstībā nākotnē: 
dažās lietās atsevišķās domas var pat kļūt par nākamo 
vairākuma viedokli vai vismaz ietekmēt to.18

Tiek uzskatīts, ka tiesneši, kuri izteikuši atsevišķās 
domas, veicina tiesas dialogu. Kā teicis ASV Augstākās 
tiesas tiesnesis Antonins Skalija (Antonin Scalia): “Tiesa 
pati par sevi ir ne tikai centrālā institūcija, kas spriež 
tiesu, bet arī galvenā vieta, kur notiek būtiskas tiesnešu 
debates.”19 Līdz ar to, pateicoties atsevišķajām domām, 
ir iespēja iepazīties ar tiesā notiekošajām doktrinālajām 
diskusijām. Turklāt pamatotas un pārliecinošas 
atsevišķās domas var dot signālus likumdevējam un būt 
par pamatu jaunu tiesību normu radīšanai.20

Līdz ar to tiesnešu atsevišķās domas veicina 
diskusijas ne tikai pašā tiesā, bet arī starp tiesu, 
advokātiem un likumdevēju, tādējādi sekmējot tiesību 
normu interpretāciju un tiesību doktrīnas attīstību.

Atsevišķo domu iedalījums
Atsevišķās domas iespējams iedalīt pēc vairākiem 

kritērijiem, piemēram, pēc atsevišķo domu satura, 
pēc to publicēšanas pieļaujamības, pēc atsevišķo 
domu subjektu skaita, pēc to formas un pēc tiesas, 
kura pieņem nolēmumu. Praksē nozīmīgs ir tieši 
iedalījums pēc to satura, proti, atkarībā no tā, vai 
tiesnesis atsevišķās domas izteicis attiecībā uz 
nolēmuma daļu vai attiecībā uz spriedumā ietverto 
motivāciju (pamatojumu). Atsevišķās domas (separate 
opinion) iedala atšķirīgajā viedoklī jeb atšķirīgajās 
domās (dissenting opinion) un piekrītošajā viedoklī jeb 
piekrītošajās domās (concurring opinion).

Pirmais – tiesnešu atšķirīgais viedoklis – norāda, 
ka tiesnesis ir balsojis pret galīgo nolēmumu, ko 

pieņēmis tiesnešu vairākums. Atšķirīgajā viedoklī 
tiek paskaidrots, kāpēc tiesnesis nepiekrīt nolēmuma 
secinājumiem. Piemēram, Satversmes tiesas lietā 
Nr. 2014-31-01 tiesneši Gunārs Kusiņš, Sanita Osipova 
un Ineta Ziemele savās atsevišķajās domās norāda: 
“nepiekrītam spriedumā paustajam par apstrīdētās 
normas atbilstību Satversmes 1. un 92. pantam”, 
tādējādi skaidri atklājot, ka balsojuši pret  
nolēmuma daļu.21

Savukārt otro – tiesnešu piekrītošo viedokli – 
iesniedz tiesnesis, kurš balsojis tāpat kā vairākums, 
bet nepiekrīt kādam no nolēmumā ietvertajiem 
argumentiem. Šim tiesnesim ir citādi juridiskie 
argumenti, lai nonāktu pie vairākuma pieņemtā 
nolēmuma.22 Piekrītošais viedoklis ne vienmēr nozīmē, 
ka tiesnesis uzskata vairākuma pieņemto argumentāciju 
par nepareizu.23 Par piekrītošu viedokli Satversmes 
tiesas praksē var uzskatīt Satversmes tiesas tiesneša 
G. Kusiņa atsevišķās domas lietā Nr. 2015-03-01, 
kurās tiesnesis norāda uz papildu argumentācijas 
nepieciešamību un piedāvā citādu metodoloģiju, kas 
Satversmes tiesai bija jāizmanto, vērtējot apstrīdēto 
normu atbilstību Satversmei.24 Tiesnešiem, ņemot vērā 
tiesnešu neatkarības principu, nevar liegt izteikt arī 
piekrītošo viedokli lietā. Bieži vien piekrītošais viedoklis 
tiek izteikts ne tikai tāpēc, lai sniegtu alternatīvu 
nolēmuma pamatojumu, bet arī lai sniegtu papildu 
argumentus antikonstitucionālās normas atcelšanai vai 
vienkārši labāk izskaidrotu tiesas nolēmumu.25

Līdz ar to var izdalīt divu veidu piekrītošos 
viedokļus – vienu kā nolēmuma alternatīvo motivāciju 
un otru kā skaidrojošu viedokli lietā.

Galvenokārt sarežģītās vai sabiedrībai būtiskās 
lietās tiesneši izvēlas sniegt tieši skaidrojošos viedokļus 
par spriedumu ar mērķi palīdzēt integrēt vairākuma 
pieņemto nolēmumu esošajā tiesiskajā situācijā.26 
Tiesneši atsevišķajās domās var izskaidrot tiesas 
pieņemto nolēmumu un tā dažādos aspektus, jo bieži 
vien vairākuma pieņemtais nolēmums ir tiesnešu 
kompromisa rezultāts un tādējādi var nebūt pietiekami 
skaidrs un viennozīmīgi saprotams.27 Atsevišķās domas 
var palīdzēt saprast, kā tiesa, proti, tiesnešu vairākums, 
ir nonācis līdz konkrētam rezultātam.28

Praksē problēmas atsevišķo domu nošķiršanā var 
rasties lietotās terminoloģijas dēļ. Runājot par tiesnešu 
atsevišķo domu institūtu, dažādu valstu normatīvajos 
aktos tiek lietoti dažādi šā institūta nosaukumi. 
Tāpat ir valstis, kurās normatīvais regulējums tieši 
paredz dažādus atsevišķo domu veidus. Piemēram, 
Polijas Konstitucionālā tribunāla likuma 68. pantā 
expressis verbis paredzētas gan tiesnešu atšķirīgās, 
gan piekrītošās domas.29 Savukārt, piemēram, Spānijā 
atsevišķās domas tiek sauktas par īpašo balsojumu, 
Krievijā – par mazākuma uzskatu, Vācijā tas ir 
mazākuma balsojums, savukārt Čehijā – atšķirīgais 
viedoklis, kas ietver gan piekrītošo, gan atšķirīgo 
viedokli.30 Šie termini apzīmē vienu un to pašu – 
tiesneša atsevišķu, individuālu viedokli (domas).
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Satversmes tiesas likuma 30. pantā šis institūts ir 
definēts kā “atsevišķās domas”. Šāda terminoloģija 
lietota arī citu procesu likumos. Gan Centrāleiropas, 
gan Austrumeiropas valstīs, runājot par atšķirīgajām 
domām (dissenting opinion), ar tām saprot 
arī piekrītošās domas.31 Piemēram, Ungārijas 
Konstitucionālās tiesas likuma 46. panta otrajā daļā 
minētas tikai tiesneša tiesības publicēt atšķirīgās 
domas, taču praksē tiesa publicē arī piekrītošās 
domas.32 Arī Latvijā, tieši to nedefinējot (neuzskaitot), 
pieļauj tiesnesim rakstīt gan atšķirīgo, gan piekrītošo 
viedokli. Praksē gan vērojams, ka tiesneši ar 
atsevišķajām domām saprot tieši atšķirīgo viedokli, ko 
tiesnesis pauž, kad nepiekrīt nolēmuma secinājumiem. 
Iespējams, Satversmes tiesā un kriminālprocesā tas ir 
saistīts ar normatīvo regulējumu, kas paredz tiesnesim 
pienākumu, nevis tiesību rakstīt atsevišķās domas.33

Tādējādi Latvijā tiesnešu atsevišķo domu institūts 
ir definēts vispārīgi, kas pieļauj pievienot nolēmumam 
gan tiesnešu atšķirīgo, gan piekrītošo viedokli. 
Autoresprāt, šāda likumdevēja izšķiršanās ir vērsta uz 
to, lai pēc iespējas tiktu respektēta tiesnešu neatkarība.

Atsevišķo domu normatīvais regulējums
Likumdevējs jau no Satversmes tiesas 

pirmsākumiem ir izšķīries par labu atsevišķo domu 
institūta ieviešanai Satversmes tiesas procesā, regulējot 
atsevišķās domas Satversmes tiesas likumā.34 Vairākās 
valstīs tiesneša tiesība publicēt atsevišķās domas 
paredzēta jau konstitūcijā, piemēram, Grieķijā35 un 
Spānijā.36 Latvijas likumdevēja izšķiršanās – iekļaut 
attiecīgo regulējumu Satversmes tiesas likumā, nevis 
Satversmē – saskan ar Satversmes lakonisko stilu un 
Satversmes tiesas likumu kā Satversmes tiesas procesu 
regulējošo normatīvo aktu, kurā ietvertas arī citas 
līdzīga rakstura normas.

Pirmās atsevišķās domas Satversmes tiesas 
spriedumam lietā Nr. 2000-03-01 pievienoja tiesneši 
Aivars Endziņš, Juris Jelāgins un Anita Ušacka, 
norādot, ka viņi nevar piekrist Satversmes tiesas 
sprieduma nolēmumu daļai.37 Šajā laikā saskaņā 
ar Satversmes tiesas likuma 30. panta piekto daļu 
spriedumu parakstīja visi tiesneši, kas piedalījušies 
tiesas sēdē.38 Līdz ar to spriedumu parakstīja arī 
tie tiesneši, kas vēlāk lietai pievienojuši atsevišķās 
domas. Jāpiekrīt, ka minētais regulējums radīja 
problemātisku un pat mulsinošu situāciju gadījumā, 
ja kāds no tiesnešiem ir balsojis pret viedokli, kas 
izteikts spriedumā, un viņš vēlas rakstveidā izteikt 
savas atsevišķās domas.39 Tāpēc tiesnesis, parakstot 
spriedumu, pauž nevis personisku piekrišanu 
sprieduma saturam, bet gan to, ka sprieduma saturs 
atbilst tiesnešu apspriedes rezultātam.40

Šobrīd Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķo domu 
institūts regulēts gan Satversmes tiesas likumā, gan 
Satversmes tiesas reglamentā. No Satversmes tiesas 
likuma 30. panta izriet, ka tiesnesis, kurš balsojis pret 
vairākuma viedokli, kas izteikts spriedumā, izsaka 

rakstveidā savas atsevišķās domas, savukārt likuma 
33. pantā noteikta to publicēšana.41 Satversmes tiesas 
reglamenta 144. un 145. punktā noteikta procedūra 
atsevišķo domu pievienošanai spriedumam.42 
Aplūkojot normatīvo regulējumu, ir vērts norādīt uz 
atsevišķām tā īpatnībām, kas liecina par Satversmes 
tiesas tiesnešu atsevišķo domu īpašo raksturu, 
kas saistīts ar to priekšmetu, sagatavošanu, kā arī 
publicēšanas kārtību.

Atsevišķo domu priekšmets
Tiesnešu atsevišķās domas var tikt pievienotas 

dažādiem koleģiāli pieņemtiem nolēmumiem. 
Satversmes tiesas likuma 30. panta sestā daļa expressis 
verbis norāda uz tiesnešu atsevišķajām domām pie 
viena tiesas nolēmuma veida – sprieduma.

Normatīvais regulējums pieļauj situāciju, ka 
tiesneša atsevišķās domas pie sprieduma attiecas uz 
ierosināšanas stadiju, proti, uz kolēģijas lēmumu par 
lietas ierosināšanu. Gadījumā, ja, tiesnesis, kas nav bijis 
kolēģijas sastāvā, izskatot lietu pēc būtības, uzskata, ka 
pastāv apstākļi, kuru dēļ lieta vispār nebija ierosināma, 
viņš var izteikt atsevišķās domas, pamatojot, kāpēc 
lietā būtu taisāms nevis spriedums, bet gan lēmums 
par tiesvedības izbeigšanu. Saskaņā ar Satversmes 
tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 3. punktu – 
tiesvedību lietā var izbeigt, ja konstatē, ka lēmums par 
lietas ierosināšanu neatbilst Satversmes tiesas likuma 
20. panta piektās daļas prasībām,43 kas citstarp nozīmē, 
ka kolēģija varēja arī pieņemt lēmumu par atteikšanos 
ierosināt lietu.

Tādējādi Satversmes tiesas tiesnesis var pievienot 
atsevišķās domas spriedumam, tajās ietverot 
atsevišķās domas attiecībā uz lēmumu par lietas 
ierosināšanu.

Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmā daļa 
paredz gadījumus, kad tiesa var izbeigt tiesvedību lietā, 
pieņemot lēmumu par tiesvedības izbeigšanu.44 Arī 
lemjot par tiesvedības izbeigšanu, tiesnešu balsojums 
var atšķirties gan attiecībā uz to, vai lieta būtu 
izbeidzama vai tomēr izskatāma pēc būtības (taisāms 
spriedums), gan arī attiecībā uz lēmumā ietvertajiem 
argumentiem. Tomēr Satversmes tiesas likums tieši 
neparedz iespēju tiesnesim izteikt savu atsevišķo 
viedokli par lēmumu par tiesvedības izbeigšanu.

Lēmuma par tiesvedības izbeigšanu statuss un 
ietekme uz tiesību sistēmu ir mainījusies ar Satversmes 
tiesas likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2008. gada 
14. martā.45 Minētie grozījumi noteic, ka tiesību 
normas interpretācija, kas sniegta lēmumā par 
tiesvedības izbeigšanu, ir obligāta visām valsts un 
pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, 
kā arī fiziskajām un juridiskajām personām. Līdz ar to 
lēmuma par tiesvedības izbeigšanu statuss ir vēl vairāk 
pietuvināts sprieduma statusam, un abi šie dokumenti 
var radīt līdzvērtīgas tiesiskās sekas. Lēmumam par 
tiesvedības izbeigšanu attiecībā uz tiesību doktrīnas 
attīstību ir līdzīga ietekme kā spriedumam. Arī saistībā 
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ar tiesneša individuālās neatkarības nodrošināšanu 
iespēja izteikt savu atšķirīgo viedokli pie lēmuma par 
tiesvedības izbeigšanu ir tikpat nozīmīga kā attiecībā 
uz spriedumu.

Regulējums par atsevišķajām domām pie 
sprieduma tika paredzēts jau sākotnējā Satversmes 
tiesas likuma redakcijā. Tā kā lēmuma par tiesvedības 
izbeigšanu statuss un no tā izrietošās tiesiskās sekas 
šajā laikā ir mainījušās, likumdevējam skaidrības labad 
būtu jāapsver, vai arī šādiem lēmumiem, ņemot vērā 
to statusu un tiesneša neatkarības prasību, varētu tikt 
pievienotas atsevišķās domas.

Vēl viens no nolēmumiem, ko Satversmes tiesā 
tiesneši pieņem koleģiāli, ir kolēģijas lēmums par lietas 
ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu. Saskaņā 
ar Satversmes tiesas likuma 20. panta pirmo daļu 
kolēģija šo lēmumu pieņem triju tiesnešu sastāvā. Lai 
gan tas expressis verbis nav paredzēts likumā, tomēr 
kopš 2010. gada 1. janvāra tiesnesis var paust savas 
atsevišķās domas arī par kolēģijas lēmumu.46 Saskaņā 
ar Satversmes tiesas likuma 20. panta septīto prim 
daļu, ja kolēģija lemj par atteikšanos ierosināt lietu, bet 
vienam no tiesnešiem ir motivēti iebildumi pret šādu 
nolēmumu, tad pieteikuma izskatīšanu un lēmuma 
pieņemšanu nodod rīcības sēdei pilnā tiesas sastāvā.47 
Šā regulējuma mērķis ir nodrošināt arī tāda pieteikuma 
vispusīgu un rūpīgu analīzi, par kuru vai kura 
daļas atbilstību Satversmes tiesas likuma prasībām 
radušās šaubas.48 Tas nozīmē, ka lēmumu par lietas 
ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu pieņem 
tiesa pilnā sastāvā rīcības sēdē, uzklausot gan kolēģijas 
vairākuma viedokli, gan tā tiesneša viedokli, kas 
palicis mazākumā. Šajā gadījumā mazākumā palikušā 
tiesneša viedoklis gan pēc satura (atšķirīgais viedoklis, 
jo iebilst pret lēmumu, ne tikai pret argumentāciju), 
gan pēc formas (motivēts un daļēji rakstisks, daļēji 
mutisks), gan pēc savas būtības (mazākuma viedoklis, 
kas atšķiras no vairākuma viedokļa un kas attiecīgi 
var ietekmēt tiesas nākamos nolēmumus), neskatoties 
uz to, ka likumā tieši nav nosaukts par atsevišķajām 
domām, pēc normatīvā regulējuma jēgas un būtības 
par tādu ir uzskatāms. Kolēģijas tiesneša atsevišķās 
domas pēc formas atšķiras no likumā paredzētajām 
pie sprieduma gatavotajām atsevišķajām domām, jo 
likumā, kaut arī ir iekļauta prasība par motivētiem 
iebildumiem, tieši nav noteikta to rakstiska forma. 
Tomēr Satversmes tiesas reglamenta 60. punkts paredz 
pienākumu atsevišķās domas izteikušajam kolēģijas 
tiesnesim sagatavot lēmumu par lietas ierosināšanu 
un iesniegt to rīcības sēdei.49 Tā kā kolēģijas lēmuma 
projektā visticamāk nav iespējams iekļaut visus 
tiesneša argumentus (motivētos iebildumus) par labu 
lietas ierosināšanai, minētie argumenti rīcības sēdē 
kolēģiem izklāstāmi arī mutiski.

Atšķirībā no atsevišķajām domām pie sprieduma 
tiesneša atšķirīgais viedoklis pie kolēģijas lēmuma 
netiek nedz publicēts, nedz ietverts lietas materiālos. 
Vienīgais, ko, iepazīstoties ar lietas materiāliem 

(ja lieta ierosināta) vai pieteikuma materiāliem (ja 
pieņemts lēmums atteikties ierosināt lietu), var 
konstatēt, ir fakts, ka attiecībā uz kolēģijas lēmumu 
ir bijis kāda tiesneša atsevišķais viedoklis. Tiesneša 
motivētie iebildumi, kā arī informācija par to, kurš 
tiesnesis šo viedokli paudis, paliek tiesnešu apspriežu 
istabas noslēpums.

Līdz ar to, kaut arī likums tieši neparedz tiesneša 
atsevišķās domas lietas ierosināšanas stadijā, tomēr 
likumā ietvertā iespēja tiesnesim paust motivētus 
iebildumus pie kolēģijas lēmuma pēc satura, 
pēc formas un pēc savas būtības uzskatāma par 
atsevišķajām domām.

Atsevišķo domu sagatavošana
Latvija ir vienīgā Eiropas valsts, kurā 

konstitucionālās tiesas tiesnesim noteikts pienākums 
rakstīt atsevišķās domas gadījumā, ja viņš nepiekrīt 
vairākuma viedoklim. Šajā gadījumā varētu diskutēt 
par to, vai šāds regulējums ir piemērotākais tiesneša 
individuālās neatkarības nodrošināšanai. Tiesības 
rakstīt atsevišķās domas ļautu pašam tiesnesim pat pie 
pretēja balsojuma izvēlēties, vai paust tās publiski, vai 
tomēr publiski par savu atšķirīgo viedokli nerunāt. 
Pienākums rakstīt atsevišķās domas var radīt situāciju, 
ka tiesnesis, ja viņš nevēlas publiski paust savu 
atšķirīgo viedokli, balso pretēji savai pārliecībai un līdz 
ar to nav neatkarīgs sava lēmuma pieņemšanā.

Tādējādi tiesnešu individuālās neatkarības prasībām 
atbilstošāks būtu tāds regulējums, kas paredz tiesneša 
tiesību, nevis pienākumu rakstīt atsevišķās domas.

Saskaņā ar Satversmes tiesas reglamenta 
145. punktu tiesnesim savas atsevišķās domas ir 
jāuzraksta un jāiesniedz tiesas priekšsēdētājam 
14 dienu laikā pēc tam, kad atklātā tiesas sēdē 
pasludināts vai rakstveida procesā parakstīts 
vairākuma pieņemtais spriedums.50 Šāda regulējuma 
iemesls ir likumā noteiktais īsais sprieduma 
sagatavošanas termiņš (30 dienas bez iespējas 
pagarināt).51 Minētā norma pieņemta, pieļaujot, 
ka tiesnesim atsevišķs viedoklis (gan piekrītošs, 
gan arī atšķirīgs) var rasties ne tikai sprieduma 
sagatavošanas sākumā, bet arī īsi pirms sprieduma 
pasludināšanas. Šādā gadījumā tiesnesis objektīvi 
nevar paspēt sagatavot savu atsevišķo viedokli, bet 
tiesnesim, kurš balsojis pret nolēmumu, ir pienākums 
to izdarīt. Atsevišķās domas tiek publiskotas pēc 
diviem mēnešiem, taču šo termiņu varētu noteikt 
arī ilgāku. Tomēr atsevišķo domu sagatavošanas 
termiņš ir jānosaka samērīgs, ņemot vērā sprieduma 
sagatavošanas termiņu. Nebūtu pamatoti noteikt 
to tikpat garu vai pat garāku nekā sprieduma 
sagatavošanas termiņu. Minētais regulējums gan 
neliedz tiesnešiem atsevišķās domas pievienot 
uzreiz pēc sprieduma pasludināšanas. Piemēram, 
lietā Nr. 2014-12-01 tiesneši Kaspars Balodis un 
S. Osipova atsevišķās domas lietai pievienoja uzreiz 
pēc sprieduma pasludināšanas, proti, sprieduma 
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pasludināšanas dienā.52 Visbiežāk gan praksē tiesneši 
šīs divas nedēļas izmanto, lai rakstveidā sagatavotu 
savu motivēto viedokli.53

Līdz ar to Satversmes tiesas reglamentā noteiktais 
atsevišķo domu sagatavošanas termiņš ir samērīgs, 
ņemot vērā nolēmuma sagatavošanas termiņu, kā 
arī pietiekams, lai tiesnesis varētu paspēt sagatavot 
motivētu un argumentētu viedokli.

Atsevišķo domu publicēšana
Atsevišķo domu publicēšanai ir vairāki pozitīvi 

aspekti. Tiesas un tiesas procesa caurskatāmība ir viens 
no priekšnoteikumiem tiesas uzticības sekmēšanai. 
Turklāt atsevišķo domu publicēšana ir būtiska arī 
tiesas darba kvalitātes nodrošināšanai, proti, ņemot 
vērā to, ka tiesas sastāvs mainās un tiesā ienāk jauni 
tiesneši, viņi nevar zināt savu priekšteču individuālos 
viedokļus, ja tie netiek publiskoti.54 Vienlaikus var 
uzskatīt, ka atsevišķo domu publicēšana sekmē arī 
tiesas spriedumu kvalitāti, jo palielina katra tiesneša 
individuālo atbildību par spriedumu, kā arī tās norāda 
uz visu tiesnešu aktīvu iesaisti nolēmuma pieņemšanas 
procesā.

Satversmes tiesā paredzēta specifiska tiesnešu 
atsevišķo domu publicēšanas kārtība. Pēc tam, kad 
tiesneši atsevišķās domas ir iesnieguši priekšsēdētājam, 
priekšsēdētājs tās saskaņā ar Satversmes tiesas 
reglamenta 145. punktu ievieto aploksnē un minēto 
aploksni aizzīmogo ar Satversmes tiesas zīmogu. Tad 
atsevišķās domas tiek pievienotas attiecīgās lietas 
materiāliem un glabājas tur, kamēr tās Satversmes 
tiesas likumā noteiktajā kārtībā jāpublicē.

Atsevišķo domu publicēšanu regulē Satversmes 
tiesas likuma 33. pants. Sākotnēji gan normatīvais 

regulējums paredzēja daudz ierobežotāku to 
publicēšanu. Proti, tiesnešu atsevišķās domas reizi 
gadā publicēja Satversmes tiesas spriedumu krājumā.55 
Vienlaikus tās tika publicētas arī nedēļas žurnālā 
“Jurista Vārds”. No 2010. gada 1. janvāra normatīvais 
regulējuma paredz, ka lietai pievienotās atsevišķās 
domas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc sprieduma 
pieņemšanas, kā arī tās reizi gadā tiek publicētas 
Satversmes tiesas spriedumu krājumā.56 Praksē šajā 
termiņā atsevišķās domas tiek publicētas arī tiesas 
mājaslapā.

Spēkā esošais normatīvais regulējums noteic, ka 
tiesnešu izteiktās atsevišķās domas netiek publicētas 
kopā ar spriedumu, bet gan tās publicējamas noteiktā 
laikā pēc sprieduma pieņemšanas. Tomēr neatkarīgi 
no tā, tās ir uzskatāmas par sprieduma sastāvdaļu.57 
Latvijā šajā ziņā ir unikāls normatīvais regulējums, 
jo nevienā citā valstī attiecībā uz konstitucionālajām 
tiesām līdzīgs regulējums nav paredzēts. Šāda 
regulējuma esamība vienlaikus gan nodrošina 
tiesas autoritāti, gan atklāj juridiskus argumentus, 
kas nepieciešami diskusijai par dažādiem tiesību 
jautājumiem, kā arī dod pienesumu tiesību doktrīnas 
attīstībā. Tomēr likuma regulējums par termiņu “ne 
vēlāk kā divus mēnešus pēc sprieduma pieņemšanas” 
ir neskaidrs, ņemot vērā minētās normas mērķi. Arī 
Satversmes tiesas reglamentā nav precizēts, kad šajā 
divu mēnešu laikā atsevišķās domas tiek publicētas. 
Vienlaikus arī Satversmes tiesā nepastāv kārtība, kādā 
būtu izvērtējams, tieši kad – šo divu mēnešu laikā – 
atsevišķās domas būtu publicējamas.

Praksē atsevišķās domas tiek publicētas tieši 
divus mēnešus pēc sprieduma pieņemšanas.58 Kā 
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uzsver bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars 
Endziņš, “atsevišķās domas vairāk domātas speciālistu 
analīzei, pretējā gadījumā, ja tās pievienos spriedumam 
uzreiz, tās var uztvert emocionāli. Kad kaislības 
ir norimušās, tad var publicēt”.59 Līdz 2014. gada 
12. februārim spēkā bija 2001. gada 30. janvārī 
pieņemtais Satversmes tiesas reglaments, kurš 
paredzēja atsevišķo domu publicēšanas procedūru. 
Reglamenta 224. un 225. punkts noteica, ka atsevišķās 
domas ievieto slēgtā aploksnē, kuru pievieno lietai un 
glabā trīs mēnešus.60 Līdz ar to bija skaidri noteikts, 
ka atsevišķās domas netiek publiskotas trīs mēnešus. 
Ievērojot minētā regulējuma mērķi, proti, nodrošināt 
tiesas sprieduma autoritāti, izvairoties no iespējamas 
spriedumā ietvertās argumentācijas apšaubīšanas, 
ja tiesnešu nevienprātīgais balsojums un atsevišķās 
domas tiktu paziņotas vienlaikus ar spriedumu, šāda 
ne mazāk kā trīs mēnešu nogaidīšanas prasība bija 
skaidra un pamatota.

Līdz ar to šobrīd spēkā esošais likums paredz 
it kā divu mēnešu nogaidīšanas termiņu, ar mērķi 
izvairīties no sabiedrības politiskas un sociālas 
ietekmes uz tiesas autoritāti, tomēr skaidri nosaka, kad 
atsevišķās domas publicējamas. Tādējādi likumā būtu 
regulējams periods, kurā atsevišķās domas nevarētu 
tikt publiskotas, bet nevis noteikts iespējami vēlākais 
publicēšanas laiks.

Kopsavilkums
1. Tiesnešu atsevišķās domas ir demokrātiskā valstī 

raksturīgs un nepieciešams mehānisms, kas nodrošina 
tiesnešu neatkarību, vārda brīvību, kā arī veicina tiesas 
procesa caurskatāmību.

2. Tiesnešu atsevišķās domas neietekmē tiesas 
sprieduma statusu, bet var iezīmēt tiesību attīstības 
tendences nākotnē. Tās veicina diskusijas ne tikai pašā 
tiesā, bet arī starp tiesu, advokātiem un likumdevēju, 
tādējādi sekmējot tiesību normu interpretāciju un 
tiesību doktrīnas attīstību.

3. Likumdevējs atsevišķo domu institūtu ir definējis 
vispārīgi, tāpēc tiesneši nolēmumam var pievienot 
gan atšķirīgo viedokli, ja tiesnesis nepiekrīt vairākuma 
viedoklis, gan piekrītošo viedokli, ja nepiekrīt nolēmumā 
paustajiem juridiskajiem argumentiem vai vēlas papildus 
izskaidrot, kāpēc tiesa ir pieņēmusi tieši šādu lēmumu.

4. Satversmes tiesas likums tieši paredz atsevišķās 
domas tikai pie viena nolēmuma veida – sprieduma. 
Ņemot vērā, ka lēmuma par tiesvedības izbeigšanu 
statuss un no tā izrietošās tiesiskās sekas šajā laikā 
ir mainījušās, likumdevējam būtu jāapsver iespēja 
pievienot atsevišķās domas arī šādiem tiesas 
nolēmumiem.

5. Kaut arī likums tieši neparedz tiesneša atsevišķās 
domas lietas ierosināšanas stadijā, tomēr likumā 
ietvertā iespēja tiesnesim paust motivētos iebildumus 
pie kolēģijas lēmuma pēc satura, pēc formas un pēc 
savas būtības uzskatāma par atsevišķajām domām.

6. Šobrīd Satversmes tiesas likums noteic tiesneša 
pienākumu rakstīt atsevišķās domas, tomēr tiesnešu 
individuālās neatkarības prasībām atbilstošāks ir 
tāds regulējums, kas paredz tiesneša tiesību, bet ne 
pienākumu rakstīt atsevišķās domas.

7. Satversmes tiesas likumā noteiktais atsevišķo 
domu publicēšanas termiņš būtu precizējams, likumā 
tieši nosakot periodu, kurā atsevišķās domas nevarētu 
tikt publicētas.
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SATVERSMES TIESAS 
KOLĒĢIJA: VĒSTURE, 
KOMPETENCE, PRAKSE

Mg. iur. Elīna Semeņuka,  
Satversmes tiesas tiesneša palīdze

Šogad Satversmes tiesā ir vairāki zīmīgi notikumi: 
Satversmes tiesas divdesmit gadi, konstitucionālās 
sūdzības institūta piecpadsmitā gadadiena,1 kā arī 
piecpadsmit gadi kopš Satversmes tiesas kolēģiju 
izveidošanas.

Šo gadu laikā tieši Satversmes tiesas kolēģija 
(turpmāk – kolēģija) ir kļuvusi par aktīvāko lēmumu 
pieņēmēju Satversmes tiesā. Par minēto vispirms 
liecina statistika – kopš 2001. gada kolēģijās izskatīti 
3407 pieteikumi.2 Savukārt Satversmes tiesas likums 
kolēģijai piešķir noteicošo lomu vienā no Satversmes 
tiesas procesa stadijām.

Šā raksta mērķis ir ieskicēt kolēģijas kā institūta 
rašanos, aplūkot kolēģijas darba organizācijas un 
kompetences regulējumu, kā arī ar to saistītos 
problēmjautājumus un interesantākos piemērus no 
kolēģiju prakses.

Kolēģijas vēsture
Saeima 1996. gada 5. jūnijā pieņēma Satversmes 

tiesas likumu, kas stājās spēkā 1996. gada 28. jūnijā. 
Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta pirmajai 
daļai (tās sākotnējā redakcijā) pieteikuma izskatīšana 
bija viena Satversmes tiesas tiesneša kompetencē. 
Jēdziens “kolēģija” expressis verbis likumā nebija 
minēts.

Par kolēģijas attīstības sākuma formu varētu 
uzskatīt trīs tiesnešu sastāvu, kas saskaņā ar Satversmes 

* Visas šajā rakstā ietvertās atziņas ir autores zinātniski pētnieciskā darba rezultāts 
vai personiskais uzskats, tās neatspoguļo Satversmes tiesas oficiālo viedokli un nav 
saistošas nevienai institūcijai, kurā autore darbojas.

tiesas likuma 21. panta otro daļu izskatīja sūdzību 
par atteikšanos ierosināt lietu. Šie trīs tiesneši 
pildīja apelācijas instances funkciju lēmumiem par 
atteikšanos ierosināt lietu.3 Ar 1997. gada 11. septembra 
grozījumiem likumdevējs noteica, ka turpmāk sūdzības 
par atteikšanos ierosināt lietu izskatīs Satversmes tiesa 
rīcības sēdē triju tiesnešu sastāvā.4 Toreiz arī citus ar 
pieteikuma izskatīšanu saistītos jautājumus, piemēram, 
par pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarinājumu, 
izlēma rīcības sēde triju tiesnešu sastāvā.5

Kolēģijas institūts tika ieviests ar 2000. gada 
30. novembra grozījumiem Satversmes tiesas likumā, 
kas stājās spēkā 2001. gada 1. janvārī. Satversmes 
tiesas likuma 20. panta pirmā daļa tika izteikta 
šādā redakcijā: “Pieteikumu izskata un par lietas 
ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu lemj 
kolēģija triju tiesnešu sastāvā.” Savukārt minētā 
panta otrajā daļā tika noteikts, ka kolēģijas izveido 
Satversmes tiesa ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu 
vairākumu uz vienu gadu.6

Savu darbību kolēģijas sāka 2001. gada 30. janvārī. 
Satversmes tiesas priekšsēdētājs A. Endziņš 
ierosināja izveidot četras kolēģijas tādējādi, lai tiesas 
priekšsēdētājs un viņa vietnieks katrs būtu vienas 
kolēģijas sastāvā, bet pārējie tiesneši – katrs divu 
kolēģiju sastāvā. Tiesneši šādu priekšlikumu atbalstīja, 
un tika izveidotas četras kolēģijas:

1. kolēģija: kolēģijas priekšsēdētāja I. Skultāne, 
tiesneses I. Čepāne un A. Ušacka;

2. kolēģija: kolēģijas priekšsēdētājs A. Endziņš, 
tiesneši J. Jelāgins un A. Ušacka;

3. kolēģija: kolēģijas priekšsēdētājs R. Apsītis, 
tiesneši A. Lepse un I. Čepāne;

4. kolēģija: kolēģijas priekšsēdētājs J. Jelāgins, 
tiesneši A. Lepse un I. Skultāne.7

Satversmes tiesā ilgu laiku darbojās tikai divas 
kolēģijas, jo dažādu objektīvu iemeslu dēļ tiesas sastāvā 
bija seši, nevis septiņi tiesneši. Tomēr Satversmes tiesas 
tiesnešu darbs četrās kolēģijās ir sava veida tradīcija, 
kuru tiesa, esot pilnā sastāvā, centusies saglabāt un pie 
kuras pieturas arī šobrīd.

Kolēģijas darba organizācija
Kolēģijas darba organizācijas prakse ir veidojusies 

pakāpeniski. Šobrīd kolēģijas darba organizācijas 
tradīcijas lielākoties jau ir atspoguļotas normatīvajos 
aktos – Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas 
reglamentā.

Darbs kolēģijā sākas ar tiesas priekšsēdētāja 
rīkojumu par kolēģijas norīkošanu izskatīt 
pieteikumu.8 Pieteikumi tiek nodoti izskatīšanai 
kolēģijā to saņemšanas secībā. Tomēr, lai sekmētu 
pieteikuma objektīvu un ātru izskatīšanu, tiesas 
priekšsēdētājs ar motivētu rīkojumu var nodot 
pieteikumu izskatīšanai citai kolēģijai.9 Kolēģijas 
turpmāko darbu organizē kolēģijas priekšsēdētājs, 
savukārt kolēģijas lietvedību pārzina un kārto 

Foto: Toms Norde
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kanceleja.10 Tiesas priekšsēdētājs, ja viņš vienlaikus 
nav arī kolēģijas priekšsēdētājs, kolēģijas darba 
organizācijā var iesaistīties gadījumā, ja tiesnesis 
objektīvu apstākļu dēļ nevar piedalīties kolēģijas sēdē 
un viņa vietā jānorīko cits tiesnesis.11

Pēc pieteikuma saņemšanas kolēģijas priekšsēdētājs 
norīko vienu no tiesnešiem sagatavot lēmuma 
projektu par to. Tādēļ Satversmes tiesas reglamenta 
58. punkts paredz tiesības ne vien kolēģijai, bet arī 
tiesnesim, izskatot pieteikumu, nepieciešamības 
gadījumā pieprasīt papildu informāciju no pieteikuma 
iesniedzēja vai jebkuras valsts vai pašvaldību 
institūcijas. Kolēģiju prakse liecina, ka lēmuma 
projektu par pirmo kolēģijā saņemto pieteikumu 
uzņemas sagatavot kolēģijas priekšsēdētājs, savukārt 
otro un trešo nodod kolēģijas tiesnešiem alfabētiskā 
secībā. Šāda pieteikumu nodošanas kārtība lielākoties 
tiek ievērota visā kolēģijas darbības laikā, ja vien 
nepastāv kādi objektīvi iemesli, lai no tās atkāptos.12

Kolēģijas darbs tiek organizēts sēdēs, kas var būt 
divu veidu: 1) par darba organizācijas jautājumiem; 
2) par pieteikumiem un ar tiem saistītajiem 
jautājumiem. Pirmā veida sēdes tiek protokolētas, 
savukārt otrā veida sēdes neprotokolē.13 Kolēģijas sēdes 
ir slēgtas, taču nepieciešamības gadījumā kolēģijas 
locekļi var uzaicināt sēdē piedalīties pieteikuma 
iesniedzēju, Satversmes tiesas darbiniekus, kā arī citas 
personas.14 Nereti pieteikuma iesniedzēji lūdz kolēģiju 
uzaicināt viņus piedalīties kolēģijas sēdē. Lielākoties 
šādi lūgumi tiek noraidīti vai nu tādēļ, ka pieteikuma 
iesniedzējs nav sniedzis tam pamatojumu, vai arī tādēļ, 
ka pieteikumā un tā pielikumos ietvertā informācija ir 
pilnībā pietiekama lēmuma pieņemšanai.15 Kolēģijas 
rīcībā ir citi, procesuāli efektīvāki līdzekļi papildu 
informācijas iegūšanai, piemēram, iespēja pieprasīt 
papildu paskaidrojumus un dokumentus vai ieskatīties 
publiskajos reģistros. Tāpēc iespējai uzaicināt uz 
kolēģijas sēdi pieteikuma iesniedzēju ir izņēmuma 
raksturs, un tā būtu izmantojama gadījumos, kad ar 
citiem procesuāliem līdzekļiem kolēģijai nav izdevies 
iegūt nepieciešamo informāciju.

Satversmes tiesas likums nosaka termiņu 
pieteikuma izskatīšanai, tomēr pašlaik nedz likums, 
nedz Satversmes tiesas reglaments nenoteic termiņus, 
kādi jāievēro kolēģijas darba organizācijā. Šādi termiņi 
bija noteikti Satversmes tiesas 2001. gada 30. janvāra 
reglamentā. Saskaņā ar šā reglamenta 71. punktu, ja 
vien kolēģijas locekļi vienbalsīgi nevienojās citādi, 
pieteikumu varēja izskatīt, ja vismaz trīs dienas 
iepriekš lēmums par to bijis pieejams kolēģijas 
locekļiem vai vismaz trīs dienas iepriekš kolēģijas 
locekļiem paziņots par sēdi. Savukārt par pieteikuma 
izskatīšanas termiņa pagarinājumu kolēģijai bija jālemj 
ne vēlāk kā trīs dienas pirms šā termiņa izbeigšanās.16 
Ar jauna Satversmes tiesas reglamenta pieņemšanu, 
kolēģiju darba organizācija ir kļuvusi mazāk 
formalizēta, proti, kolēģija pati var brīvi organizēt savu 

darbu pieteikuma izskatīšanai likumā noteiktā termiņa 
ietvaros. Tāpēc arī praksē dažkārt rodas situācijas, 
kad lēmumi par pieteikuma izskatīšanas termiņa 
pagarināšanu tiek pieņemti pieteikuma izskatīšanas 
termiņa pēdējā dienā. Minētais atbilst likumam, tomēr 
varētu diskutēt, vai tā ir laba prakse.

Kolēģijas kompetence
Kolēģijai ir piešķirta ekskluzīva kompetence – 

izskatīt pieteikumus un šīs kompetences ietvaros lemt 
par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu.17 
Lai gan lēmums par lietas ierosināšanu vai atteikšanos 
ierosināt lietu ir kolēģijas darba galarezultāts, tomēr 
kolēģija savas kompetences ietvaros ir tiesīga izlemt arī 
citus ar pieteikuma izskatīšanu saistītos jautājumus.18

Pieteikuma precizēšana
Satversmes tiesas likums un Satversmes tiesas 

reglaments noteic kolēģijai vai kolēģijas tiesnesim 
tiesības iegūt papildu informāciju un dokumentus, 
kas nepieciešami pieteikuma izskatīšanai un lēmuma 
pieņemšanai par to. Šādas kolēģijas un kolēģijas 
tiesneša tiesības varētu dēvēt par pieteikuma 
precizēšanas institūtu. Par šā institūta sastāvdaļu 
uzskatāma arī kolēģijas tiesība uzaicināt kolēģijas sēdē 
piedalīties pieteikuma iesniedzēju vai citas personas. 
Pieteikuma precizēšana parasti prasa papildu laiku, 
tādēļ tā ir cieši saistīta ar kolēģijas tiesību pagarināt 
pieteikuma izskatīšanas termiņu, kas plašāk tiks 
apskatīta raksta nākamajā sadaļā.

Satversmes tiesas 2001. gada 30. janvāra reglaments 
sākotnēji noteica tiesības precizēt pieteikumu vienīgi 
kolēģijai. Turklāt šādas tiesības bija īstenojamas 
attiecībā uz vienu subjektu – pieteikuma iesniedzēju.19 
Tomēr vēlāk šo tiesību apjoms tika paplašināts, 
ļaujot gan kolēģijai, gan kolēģijas tiesnesim pieprasīt 
nepieciešamos dokumentus un ziņas ne vien no 
pieteikuma iesniedzēja, bet arī no institūcijas vai 
amatpersonas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, kā arī no 
jebkuras valsts vai pašvaldību institūcijas, iestādes vai 
amatpersonas.20 Pieņemot Satversmes tiesas 2014. gada 
5. februāra reglamentu, šādas tiesības kolēģijai un 
kolēģijas tiesnesim tika saglabātas.

Prakse rāda, ka pati kolēģija tiesības precizēt 
pieteikumu izmanto salīdzinoši reti, lielākoties 
informāciju vai papildu dokumentus no pieteikuma 
iesniedzēja vai citām iestādēm pieprasa tiesnesis, kurš 
gatavo lēmuma projektu par pieteikumu. Aktīvāk šādas 
tiesības kolēģijas ir izmantojušas gadījumos, kad ar 
pieteikumu Satversmes tiesā vērsušās tiesas, uzaicinot 
tās iesniegt attiecīgo lietu materiālus.21 Jāņem vērā, ka 
kolēģija var precizēt pieteikumā ietverto informāciju, 
arī nesagatavojot atsevišķu procesuālu dokumentu 
par to, bet, pārbaudot informāciju tiesu informatīvajā 
sistēmā vai publiskajos reģistros, piemēram, 
Komercreģistrā un Maksātnespējas reģistrā.22
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Aktuāls jautājums saistībā ar pieteikuma 
precizēšanas institūtu ir kritēriju noteikšana 
gadījumiem, kad pieteikums būtu precizējams un 
kad precizēšanas vietā būtu pieņemams lēmums par 
atteikšanos ierosināt lietu, jo pieteikums neatbilst 
likuma prasībām. Līdzšinējā kolēģiju prakse diemžēl 
neļauj skaidri identificēt šādus kritērijus, jo ir 
situācijas, kad pieteikuma iesniedzējs ir uzaicināts 
ne vien iesniegt papildu informāciju, bet pat 
papildināt pieteikuma juridisko pamatojumu vai 
precizēt prasījumu.23 Savukārt citiem pieteikuma 
iesniedzējiem kolēģija, neizmantojot iespēju precizēt 
pieteikumu, atsaka ierosināt lietu, jo pieteikumā 
nav sniegts juridiskais pamatojums, vai tas ir 
acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai. 
Jāpiekrīt juridiskajā literatūrā norādītajam, ka nav 
pieļaujama pieteikuma papildināšana ar jaunu 
juridisko pamatojumu, jo Satversmes tiesas aktīva 
iesaiste juridiskā pamatojuma formulēšanā varētu 
liegt objektīvi izvērtēt attiecīgā pieteikuma atbilstību 
Satversmes tiesas likuma prasībām.24

Pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšana
Kolēģijai pieteikums jāizskata un lēmums par to 

jāpieņem mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas 
dienas.25 Saskaņā ar likumu pieteikuma izskatīšanas 
termiņu var pagarināt Satversmes tiesa, savukārt 
Satversmes tiesas reglamenta 59. punkts precizē, ka 
šādu lēmumu pieņem kolēģija, kas izskata pieteikumu. 

Maksimālais pieteikuma izskatīšanas termiņš ir divi 
mēneši no pieteikuma iesniegšanas dienas.

Satversmes tiesas likums paredz tikai vienu pamatu 
pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanai – lietas 
sarežģītību. Neizpratni var radīt Satversmes tiesas 
likuma 20. panta septītajā daļā lietotais termins “lieta”, 
jo brīdī, kad tiek lemts par pieteikuma izskatīšanas 
termiņa pagarināšanu, lieta Satversmes tiesā vēl 
nav ierosināta. No vienas puses, šajā procesuālajā 
stadijā būtu pareizāk runāt par pieteikuma, nevis 
lietas sarežģītību. No otras puses, pastāv uzskats, ka 
tiklīdz personas iesniegums ir atzīts par pieteikumu 
un nodots izskatīšanai kolēģijā, tas jau ir uzskatāms 
par “lietu”, savukārt atkarībā no tā, vai pieteikums 
atbilst likumā noteiktajām prasībām vai neatbilst, gala 
lēmums šajā “lietā” būs vai nu kolēģijas lēmums par 
atteikšanos ierosināt lietu, vai arī – Satversmes tiesas 
spriedums vai lēmums par tiesvedības izbeigšanu.

Lielākoties kolēģiju lēmumos jēdziens “sarežģīta 
lieta” tiek piepildīts ar saturu, un pieteikuma 
iesniedzējam būs skaidrs, kādēļ pieteikuma 
izskatīšanas termiņš ir pagarināts. Praksē ir 
izkristalizējušās arī tipiskākās situācijas, kādās tiek 
atzīts, ka “lieta ir sarežģīta”: 1) jāuzaicina pieteikuma 
iesniedzējs iesniegt papildu paskaidrojumus vai 
dokumentus, vai pieprasīt informāciju un dokumentus 
no valsts vai pašvaldības iestādēm, kā arī papildus 
izvērtēt saņemto informāciju;26 2) jāpārbauda vai 

jānoskaidro pieteikumā norādītie faktiskie apstākļi;27 
3) apstrīdēta vairāku normu atbilstība vairākām 
augstāka juridiska spēka normām, pieteikums 
ir apjomīgs;28 4) padziļināti jāizvērtē pieteikuma 
juridiskais pamatojums.29 Jāatzīst, ka pēdējais 
kolēģiju lēmumos lietotais formulējums ir mulsinošs. 
Skaidrojums, kādēļ tieši šā pieteikuma pamatojums 
jāvērtē padziļināti, ir reti kurā kolēģijas lēmumā, un 
tāpēc varētu rasties jautājums – vai citu pieteikumu 
gadījumā pamatojums tiek vērtēts virspusīgi? Tomēr 
vēl kritiskāk ir vērtējami tādi praksē reti sastopami 
piemēri, kad kolēģija atzīst lietu par sarežģītu, neko 
papildus neizskaidrojot.30

Lieta atzīta par sarežģītu arī gadījumos, kad kāds 
jautājums tiesas izskatīšanā ir nonācis pirmo reizi 
vai tas bijis pietiekami specifisks. Piemēram, izskatot 
pieteikumus, kas bija saistīti ar personas izdošanu 
ārvalstij, kolēģija norādīja, ka pieteikumi skar 
sarežģītus konstitucionālo un starptautisko tiesību 
jautājumus, kas līdz šim Satversmes tiesas praksē 
nav tikuši aplūkoti, un kolēģijai ir vajadzīgs papildu 
laiks, lai izlemtu jautājumu par lietas ierosināšanu.31 
Arī pieteikums, kas skāra specifiskus jautājumus 
privatizācijas, nomas, pašvaldību un investīciju 
aizsardzības tiesībās, tika atzīts par pagarināmu.32 
Pieteikuma izskatīšanas termiņš tika pagarināts 
arī situācijā, kad viens no kolēģijas tiesnešiem bija 
balsojis pret lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu un 
pieteikums bija jānodod izskatīšanai rīcības sēdē pilnā 
tiesas sastāvā.33

Pozitīvi vērtējams tas, ka iespēju pagarināt 
pieteikuma izskatīšanas termiņu kolēģijas izmanto 
reti. Piemēram, 2014. gadā kolēģijās izskatīti 
207 pieteikumi, no tiem 17 gadījumos pagarināts 
pieteikuma izskatīšanas termiņš, 2015. gadā izskatīti 
220 pieteikumi, no tiem 12 pieteikumiem pagarināts 
izskatīšanas termiņš, kas vidēji nozīmē nedaudz vairāk 
kā sešus procentus pagarinātu pieteikumu gadā.34

Ierosinājums sasaukt rīcības sēdi  
neregulēta procesuāla jautājuma izlemšanai
Saskaņā ar Satversmes tiesas reglamenta 

155. punkta 2. apakšpunktu kolēģija var izteikt 
ierosinājumu sasaukt rīcības sēdi Satversmes tiesas 
likumā un Satversmes tiesas reglamentā neregulēta 
procesuāla jautājuma izlemšanai. Kolēģiju praksē līdz 
šim ierosinājumi sasaukt rīcības sēdi tikuši noformēti 
divos veidos.

Pirmkārt, lēmumā par lietas ierosināšanu. Vienā 
situācijā Satversmes tiesai bija jāizlemj divdesmit 
Saeimas deputātu lūgums apturēt izsludināto tautas 
nobalsošanu. Kolēģija uzskatīja, ka šāds lūgums 
izlemjams kārtībā, kādā risināms jautājums par 
pagaidu līdzekļu piemērošanu lietas ierosināšanas 
gadījumā, tādēļ ierosināja sasaukt rīcības sēdi.35 
Savukārt citā – pieteikuma iesniedzēji bija lūguši 
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apturēt apstrīdēto normu darbību. Kolēģija norādīja, 
ka nav tiesīga izlemt šādu lūgumu, bet tai ir pienākums 
ierosināt sasaukt rīcības sēdi.36

Otrkārt, ierosinājums sasaukt rīcības sēdi bija 
ietverts lēmumā par pieteikuma izskatīšanas termiņa 
pagarināšanu. Pieteikuma iesniedzēji lūdza noteikt 
ierobežotas pieejamības statusu konkrētai pieteikumā 
un tā pielikumos esošai informācijai. Kolēģija 
uzskatīja, ka Satversmes tiesas likumā un Satversmes 
tiesas reglamentā nav regulējuma šādai situācijai, 
tāpēc, pirms lemt par lietas ierosināšanu, Satversmes 
tiesai jāizlemj neregulētais procesuālais jautājums.37 
Tādējādi pie šā pieteikuma izskatīšanas kolēģija 
atgriezīsies tikai tad, kad būs pieņemts attiecīgais 
rīcības sēdes lēmums.

Tiesas nolēmuma izpildes apturēšana
Satversmes tiesas likuma 19.2 panta piektā daļa 

noteic, ka konstitucionālās sūdzības iesniegšana 
neaptur tiesas nolēmuma izpildi, izņemot gadījumus, 
kad Satversmes tiesa lēmusi citādi. Satversmes tiesas 
praksē iespēju apturēt tiesas nolēmuma izpildi sauc 
arī par pagaidu līdzekļa piemērošanu vai pagaidu 
noregulējumu.

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka jautājums 
par pagaidu līdzekļa piemērošanu ir procesuāls 
jautājums.38 Interpretējot Satversmes tiesas likuma 
20. panta pirmo daļu sasaistē ar procesuālās 
ekonomijas principu, Satversmes tiesa ir noteikusi, 
ka lēmumu par tiesas nolēmuma izpildes apturēšanu 
lietas ierosināšanas stadijā pieņem kolēģija, kas izskata 
attiecīgo pieteikumu.39

Kolēģijas vairākkārt atzinušas nolēmuma 
izpildes apturēšanu par ārkārtēju Satversmes tiesas 
procesa līdzekli, kas ir piemērojams vienīgi svarīgu 
mērķu sasniegšanai, piemēram, lai nodrošinātu 
personas tiesību aizsardzību tādos gadījumos, kad 
nolēmuma izpilde attiecīgajā civillietā, krimināllietā 
vai administratīvajā lietā pirms Satversmes tiesas 
nolēmuma spēkā stāšanās varētu padarīt neiespējamu 
Satversmes tiesas sprieduma izpildi vai radīt būtisku 
kaitējumu pieteikuma iesniedzējam.40 Lemjot par 
lūgumu apturēt tiesas nolēmuma izpildi, kolēģija 
izvērtē, vai ir sniegts pamatojums lūgumam, kā 
arī vai lietā pastāv tādi ārkārtas apstākļi, kuru 
dēļ: 1) nolēmuma izpilde pirms Satversmes tiesas 
nolēmuma spēkā stāšanās varētu padarīt neiespējamu 
Satversmes tiesas sprieduma izpildi; 2) nolēmuma 
izpilde var radīt būtisku kaitējumu pieteikuma 
iesniedzējam.41

Pieteikuma iesniedzēja lūgums apturēt tiesas 
nolēmuma izpildi parasti tiek izlemts kolēģijas lēmumā 
par lietas ierosināšanu. Savukārt gadījumos, kad 
lieta Satversmes tiesā nav ierosināma, jo pieteikums 
neatbilst likuma prasībām, kolēģijas atstāj šādu 
lūgumu bez izskatīšanas.42 Tomēr izņēmuma situācijās 
lūgums apturēt tiesas nolēmuma izpildi var tikt izlemts 

nekavējoties, proti, pirms kolēģijas lēmuma par lietas 
ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu.43

Jāņem vērā, ka Satversmes tiesas likuma 19.2 panta 
piektajā daļā ietvertais pagaidu līdzeklis ir noteikts 
tikai konstitucionālās sūdzības iesniedzējam un 
citiem pieteikuma iesniedzējiem šāds pagaidu 
līdzeklis nav paredzēts.44 Turklāt Satversmes tiesa pēc 
konstitucionālās sūdzības iesniedzēja lūguma var lemt 
vienīgi par tiesas nolēmuma izpildes apturēšanu, nevis 
par tiesvedības apturēšanu vispārējās jurisdikcijas tiesas 
lietā vai, piemēram, tiesību normu darbības apturēšanu. 
Kolēģija ir arī atzinusi, ka ne vienmēr lūgums piemērot 

kādu citu pagaidu līdzekli, kas nav tiesas nolēmuma 
izpildes apturēšana, un izlemt to neregulētā procesuālā 
jautājuma kārtībā, ir skatāms rīcības sēdē. Par šādu 
lūgumu var lemt arī kolēģija. Ja kolēģija uzskata, ka 
lūgums ir noraidāms, tās lēmums ir galīgs un nav 
pārsūdzams, savukārt, ja kolēģija uzskata, ka lūguma 
apmierināšanai nepieciešams sasaukt rīcības sēdi, tā 
izsaka attiecīgu ierosinājumu par to.45

Lēmums par lietas ierosināšanu
Lēmums par lietas ierosināšanu ir principa “visas 

šaubas tulkojamas par labu lietas ierosināšanai” 
spilgtākā izpausme. Var uzskatīt: ja kolēģija nolēmusi 
lietu ierosināt, pieteikums atbilst tam Satversmes 
tiesas likumā noteiktajām prasībām.46 No vienas 
puses, tā patiešām ir. No otras puses, atsevišķos 
gadījumos kolēģija strīdīgus procesuālus jautājumus 
var atstāt izlemšanai Satversmes tiesas spriedumā.47 
Visbiežāk šādas situācijas rodas, ja kolēģijai jāizskata 
konstitucionālā sūdzība, kurai obligāti jāsatur 
pamatojums personas pamattiesību aizskārumam.48 
Tāpēc Satversmes tiesa ir norādījusi: lai ierosinātu 
lietu pēc konstitucionālās sūdzības, jākonstatē, ka 
pieteikumā ietverts juridiskais pamatojums personas 
uzskatam par tās iespējamo pamattiesību aizskārumu, 
taču kolēģijai nav pienākuma šo “uzskatu” izvērtēt 
līdz galam.49 Lieta būtu ierosināma tikai tad, ja 
kolēģija ir pārliecināta, ka pastāv šāds aizskārums. 
Tomēr jautājums par to, vai patiešām aizskartas 
konstitucionālās sūdzības iesniedzēja pamattiesības, 
Satversmes tiesai galvenokārt ir jāizlemj, izskatot lietu 
pēc būtības.50

Princips “visas šaubas tulkojamas par labu lietas 
ierosināšanai” izpaužas arī Satversmes tiesas likumā 
20. panta 7.1 daļas regulējumā.51 Saskaņā ar minēto 

Kolēģija ir gan lēmuma pieņemšanas  
forma noteiktā procesuālā stadijā,  
gan sava veida “filtrs”, kas atsijā likuma 
prasībām neatbilstošus pieteikumus  
un pasargā tiesu no pārmērīgas  
noslodzes vai “darba tukšgaitā”.
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normu, ja kolēģija lemj par atteikšanos ierosināt 
lietu un tiesnesis – kolēģijas loceklis – balso pret 
to, turklāt viņam ir motivēti iebildumi, pieteikuma 
izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu nodod rīcības 
sēdei pilnā tiesas sastāvā. Šāds regulējums likumā 
ietverts pēc pašas Satversmes tiesas ierosinājuma, lai 
nodrošinātu tiesneša neatkarību un personu tiesības 
uz taisnīgu tiesu, kā arī veicinātu objektīvāka lēmuma 
pieņemšanu gadījumā, ja starp kolēģijas tiesnešiem 
nav vienprātības.52 Atbilstoši Satversmes tiesas 
reglamenta 60. punktam rīcības sēdē Satversmes tiesa 
izskata pieteikumu, kolēģijas lēmumu par atteikšanos 
ierosināt lietu, kā arī tiesneša sagatavoto lēmumu par 
lietas ierosināšanu un lemj par lietas ierosināšanu vai 
atteikšanos ierosināt lietu. Līdz šim praksē rīcības sēdē 
pieteikumi ir skatīti trīs reizes: 2011. un 2014. gadā, 
kad rīcības sēdē lietu ierosināja, un 2015. gadā, kad 
rīcības sēdē nolēma atteikties ierosināt lietu.53 Likums 
noteic konkrētu gadījumu Satversmes tiesas 20. panta 
7.1 daļas piemērošanai – tiesneša balsojumu pret 
lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu. Šāda tiesneša 
balsojuma pamatā varētu būt procesuāli apsvērumi, 
piemēram, par jautājumu, vai ir izsmelti vispārējie 
tiesību aizsardzības līdzekļi, vai pastāv efektīvi tiesību 
aizsardzības līdzekļi u.tml. Tādā situācijā minētais 
regulējums var kalpot arī kā mehānisms, kādā viss 
tiesas sastāvs izlemj strīdīgu procesuālu jautājumu jau 
pieteikuma izskatīšanas stadijā.

Lēmumā par lietas ierosināšanu pirmo reizi parādās 
lietas nosaukums, savukārt numuru lietai piešķir 
tiesas kanceleja. Kopš tiesas darba pirmsākumiem 
lietas nosaukumu veido no apstrīdētā akta un 
augstāka juridiska spēka akta, atbilstība kuram tiek 
apstrīdēta, nosaukuma. Saskaņā ar Satversmes tiesas 
1997. gada reglamenta 189. punkta 5. apakšpunktu 
lietas nosaukumā bija jānorāda institūcija vai 

amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu, apstrīdētā 
akta nosaukums un tas augstāka juridiska spēka 
normatīvais akts, atbilstība kuram tiek apstrīdēta. 
Savukārt pašlaik lietas nosaukumā jānorāda tikai 
apstrīdētā akta nosaukums vai tā daļa un augstāka 
juridiska spēka tiesību norma, atbilstība kurai tiek 
apstrīdēta.54 Praksē lietas nosaukums parasti tiek 
veidots, precīzi norādot apstrīdēto normu un augstāka 
juridiska spēka tiesību normu, piemēram, “Par 
Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta 
pirmajam teikumam”.55

Lēmumā par lietas ierosināšanu institūcija vai 
amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu, tiek aicināta 
iesniegt savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu 
izklāstu un juridisko pamatojumu. Termiņu atbildes 
raksta iesniegšanai nosaka kolēģija, bet tas nevar būt 
īsāks par diviem mēnešiem.56 Aicināt institūciju, kas 
izdevusi apstrīdēto aktu, iesniegt atbildes rakstu nav 
nepieciešams situācijā, kad tiesā jau ir ierosināta lieta 
par tādu pašu prasījuma priekšmetu un institūcija 
jau ir aicināta iesniegt atbildes rakstu. Šāda pieeja 
skaidrojama ar procesuālās ekonomijas principu un 
kolēģiju praksē tiek izmantota samērā bieži.57

Lēmums par atteikšanos ierosināt lietu
Piecpadsmit gados kolēģiju lēmumiem par 

atteikšanos ierosināt lietu ir veltīts ne mazums 
publikāciju, kurās kolēģiju prakse gan slavēta, gan 
pelta.58 Ievērojamāko kritikas devu parasti izraisa 
nelielais Satversmes tiesā ierosināto lietu skaits. 
Piemēram, pēdējo piecu gadu laikā kolēģijās izskatīts 
1171 pieteikums, bet ierosinātas 132 lietas.59

Pat pastāvot pamatotām aizdomām par kādas 
normas konstitucionalitātes problēmu, pieteikuma 
sagatavošanai jāpievērš īpaša rūpība, pretējā gadījumā 

1  Plašāk skat.: Rodiņa A. Konstitucionālajai sūdzībai – 15. Jurista Vārds, 30.08.2016., 
Nr. 35.
2  Satversmes tiesas apkopotā statistika no tiesas darbības uzsākšanas līdz 21.11.2016. 
Nav publicēta, pieejama Satversmes tiesā.
3  Satversmes tiesas likums. Latvijas Vēstnesis, 14.06.1996., Nr. 103.
4  Grozījumi Satversmes tiesas likumā. Latvijas Vēstnesis, 24.09.1997., Nr. 242/245.
5  Latvijas Republikas Satversmes tiesas reglamenta 180., 181. punkts. Latvijas 
Vēstnesis, 24.04.1997., Nr. 103.
6  Grozījumi Satversmes tiesas likumā. Latvijas Vēstnesis, 20.12.2000., Nr. 460/464.
7  Satversmes tiesas 2001. gada 30. janvāra tiesas sēdes protokols; Satversmes tiesas 
1. kolēģijas 2001. gada 30. janvāra sēdes protokols; Satversmes tiesas 4. kolēģijas 
2001. gada 30. janvāra sēdes protokols. Nav publicēti, pieejami Satversmes tiesā.
8  Saskaņā ar Satversmes tiesas reglamenta 54. un 55. punktu par pieteikumu 
uzskatāms tikai tāds dokuments, kas atbilst Satversmes tiesas likuma 16.-19.3 pantā 
noteiktajām prasībām. Satversmes tiesas reglaments. Latvijas Vēstnesis, 12.02.2014. 
Nr. 31; Skat. arī Satversmes tiesas likuma 20. panta pirmo daļu.
9  Satversmes tiesas reglamenta 56. un 57. punkts.
10  Turpat, 52. punkts.
11  Turpat, 51. punkts.
12  Piemēram, ja kolēģijā ir saņemti vairāki pieteikumi par vienu un to pašu jautājumu, 
procesuālās ekonomijas nolūkos ir lietderīgi nodot tos projekta sagatavošanai 
vienam tiesnesim.
13  Satversmes tiesas reglamenta 53. punkts.
14  Satversmes tiesas likuma 20. panta ceturtā daļa.
15  Skat., piem., Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2015. gada 27. jūlija lēmumu par 
pieteikumu Nr. 122/2015, Satversmes tiesas 2. kolēgijas 2015. gada 20. augusta 
lēmumu par pieteikumiem Nr. 137/2015, Nr. 139/2015 un Nr. 140/2015. Nav publicēti, 
pieejami Satversmes tiesā.
16  Satversmes tiesas reglamenta 77. punkts. Latvijas Vēstnesis, 06.02.2001., Nr. 20.

17  Salīdzinājumam skat.: Rodiņa A., Amoliņa D. Lēmums par atteikšanos ierosināt lietu 
Satversmes tiesā: teorētiskie un praktiskie aspekti. Jurista Vārds, 02.07.2013., Nr. 26.
18  Satversmes tiesas 2016. gada 22.novembra lēmums par kārtību, kādā pieteikuma 
izskatīšanas stadijā izlemjams lūgums ierobežot pieteikumā ietvertās informācijas 
pieejamību. Latvijas Vēstnesis, 24.11.2016., Nr. 229.
19  Satversmes tiesas reglamenta 75. punkts. Latvijas Vēstnesis, 06.02.2001., Nr. 20.
20  Grozījumi Latvijas Republikas Satversmes tiesas reglamentā. Latvijas Vēstnesis, 
09.10.2001., Nr. 143.
21  Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2012. gada 16. janvāra lēmums par pieteikuma 
izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 186/2011; Satversmes tiesas 
2. kolēģijas 2012. gada 14. decembra lēmums par pieteikuma izskatīšanas termiņa 
pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 191/2012.
22  Skat., piem., Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2014. gada 18. augusta lēmuma par 
atteikšanos ierosināt lietu pēc pieteikuma Nr. 135/2014 6.1. punktu; Satversmes 
tiesas 2. kolēģijas 2015. gada 12. oktobra lēmuma par atteikšanos ierosināt lietu pēc 
pieteikuma Nr. 157/2015 6. punktu.
23  Skat. piem., Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2008. gada 5. septembra lēmumu par 
pieteikuma precizēšanu pēc pieteikuma Nr. 77/2008; Satversmes tiesas 2. kolēģijas 
2013. gada 20. decembra lēmumu par pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu 
pēc pieteikuma Nr. 226/2013; Satversmes tiesas 2. kolēģijas lēmumu par pieteikuma 
izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 164/2014.
24  Rodiņa A., Amoliņa D. Lietas ierosināšana Satversmes tiesā. Central and Eastern 
European Legal Studies. EPLO, 2013. Pieejams: http://www.eplopublications.eu/
component/virtuemart/digital-downloads/central-and-eastern-european-legal-
studies2013-04-16-16-58-44/rodinaceels-1-2013-644-detail.html.
25  Satversmes tiesas likuma 20. panta septītā daļa.
26  Skat., piem., Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2008. gada 4. aprīļa lēmumu par 
pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 18/2008; 
Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2009. gada 26. novembra lēmumu par pieteikuma 
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durvis uz Satversmes tiesu var izrādīties slēgtas. 
Potenciālajiem pieteikuma iesniedzējiem, pirms 
vēršanās Satversmes tiesā, ir rūpīgi jāapsver: 1) vai 
iespējamo problēmu ir iespējams atrisināt Satversmes 
tiesā, proti, vai jautājums ir tiesas kompetencē; 2) kas 
šajā gadījumā ir tiesīgs iesniegt pieteikumu; 3) vai 
pirms vēršanās Satversmes tiesā ir iespējams problēmu 
atrisināt citā institūcijā, proti, vai pastāv vispārējie 
tiesību aizsardzības līdzekļi; 4) kad iespējamā problēma 
ir radusies, proti, vai nebūs nokavēts pieteikuma 
iesniegšanas termiņš; 5) kādas prasības pieteikumam ir 
noteiktas Satversmes tiesas likumā; 6) vai šāds vai līdzīgs 
jautājums Satversmes tiesas praksē jau nav risināts.60

Ja pēc norādīto jautājumu apsvēršanas nolemts 
sagatavot pieteikumu, rūpīgi jāpārdomā tajā 
ietveramais juridiskais pamatojums. Satversmes 
tiesa ik pa laikam tiek kritizēta par pieteikuma 
juridiskajam pamatojumam izvirzītajām augstajām 
un dažkārt arī nesaprotamajām prasībām. Lai minētās 
prasības padarītu skaidrākas, ir vairākkārt norādīts 
uz nepieciešamību publicēt kolēģijas lēmumus par 
atteikšanos ierosināt lietu.61 Liels solis uz priekšu sperts 
pagājušogad, kad jaunajā tiesas mājaslapā sākts izlases 
veidā publicēt arī šos lēmumus.62

Autoresprāt, ir likumsakarīgi, ka prasības 
pieteikuma juridiskajam pamatojumam, laikam 
ejot, paaugstinās. Tiesas darbības divdesmit gados 
ir uzkrāts ievērojams atziņu skaits, ar katru tiesas 
nolēmumu arvien plašāk tiek atklāts Satversmes normu 
tvērums, kā arī pilnveidota normu konstitucionalitātes 
izvērtēšanas metodoloģija. Tāpēc daži jautājumi, 
kas pirms pieciem vai piecpadsmit gadiem tika 
uzskatīti par problemātiskiem, ir jau atrisināti, un nav 
nepieciešams par tiem lemt atkārtoti. Ja tomēr šāda 
nepieciešamība rodas, tā attiecīgi jāpamato. Piemēram, 
vēl pirms pāris gadiem, ja persona vēlējās apstrīdēt 

kāda jauna nodokļa maksāšanas pienākuma atbilstību 
Satversmes 105. pantam, lietas ierosināšanai pietika 
ar vispārīgiem argumentiem par to, ka nodoklis ir 
nesamērīgs. Tomēr pēc tiesas spriedumiem lietās 
Nr. 2014-11-0103 vai Nr. 2014-12-0163 pieteikuma 
iesniedzējam jāsniedz niansētāks pamatojums tam, 
kādēļ nodoklis neatbilst samērīguma principam, jo 
Satversmes tiesa ir norādījusi: tā nav tiesīga noteikt, 
ka likumdevējam jāizvēlas citāda nodokļa likme, cits 
nodokļa aprēķina princips vai nodokļa aprēķināšanas 
formulā jāiekļauj citi elementi.64 Jāatgādina, ka jebkurā 
gadījumā par pieteikuma juridisko pamatojumu 
nav uzskatāms tiesību normu vai tiesu nolēmumu 
atreferējums bez argumentācijas par to, kādā veidā tas 
attiecas uz pieteikuma iesniedzēja situāciju.65

Satversmes tiesas likums kolēģijas atteikuma 
gadījumā neaizliedz pieteikuma iesniedzējam vērsties 
ar pieteikumu atkārtoti, un personas šo iespēju 
izmanto arvien biežāk. Tomēr, sagatavojot atkārtoto 
pieteikumu, ir jānovērš kolēģijas iepriekš konstatētie 
pieteikuma trūkumi. Ja pieteikumā ietvertais 
juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts 
pēc būtības nebūs mainījies, kolēģija saskaņā ar 
likuma 20. panta piektās daļas 5. punktu atteiksies 
ierosināt lietu. Par izmaiņām pēc būtības, piemēram, 
nav uzskatāmas pieteikumā jau iepriekš norādīto 
argumentu izklāsta un struktūras izmaiņas, to 
izvēršana vai apjoma palielināšana.66 Arī pieteikuma 
papildināšana ar formālu norādi uz citu augstāka 
juridiska spēka tiesību normu bez nepieciešamā 
juridiskā pamatojuma nenozīmēs, ka pieteikuma saturs 
pēc būtības mainījies.67

Citi jautājumi, par kuriem lēmusi kolēģija
Kolēģiju prakse liecina, ka savas pastāvēšanas 

laikā tās spējušas darboties ne vien strikti un formāli 

izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 476/2009; Satversmes tiesas 
3. koleģijas 2016. gada 22. jūnija lēmumu par pieteikuma izskatīšanas termiņa 
pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 85/2016.
27  Skat., piem., Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2008. gada 16. decembra lēmumu 
par pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 118/2008; 
Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2014. gada 17. aprīļa lēmumu par pieteikuma 
izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 51/2014; Satversmes tiesas 
1. kolēģijas 2016. gada 7. septembra lēmumu par pieteikuma izskatīšanas termiņa 
pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 196/2016.
28  Skat., piem., Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2011. gada 24. februāra lēmumu par 
pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 202/2010; 
Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2013. gada 12. marta lēmumu par pieteikuma 
izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 36/2013.
29  Skat., piem., Satversmes tiesas 2. kolēģijas lēmumu par pieteikuma izskatīšanas 
termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 78/2008; Satversmes tiesas 1. kolēģijas 
2013. gada 8. maija lēmumu par pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc 
pieteikuma Nr. 68/2013; Satversmes tiesas 4. kolēģijas 2015. gada 16. jūnija lēmumu 
par pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 90/2015.
30  Skat., piem., Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2015. gada 29. oktobra lēmumu par 
pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 165/2015.
31  Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2013. gada 8. maija lēmums par pieteikuma izskatīšanas 
termiņa pagarināšanu pēc pieteikumiem Nr. 72/2013, Nr. 73/2013, Nr. 74/2013.
32  Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2012. gada 2. maija lēmums par pieteikuma 
izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 61/2012.
33  Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2011. gada 7. aprīļa lēmums par pieteikuma 
izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikuma Nr. 42/2011.
34  Autores apkopotā statistika, nav publicēta.
35  Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2012. gada 20. janvāra lēmuma par lietas 
ierosināšanu un lūgumu sasaukt Satversmes tiesas rīcības sēdi pēc pieteikuma 

Nr. 5/2012 5.2. punkts. Pieejams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/
uploads/2016/02/2012-03-01_Lemums_ierosinasana.pdf.
36  Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2015. gada 16. janvāra lēmuma par lietas ierosināšanu 
pēc pieteikuma Nr. 232/2014 7. punkts. Pieejams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-
content/uploads/2016/02/2015-03-01_Lemums_ierosinasana.pdf.
37  Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2016. gada 1. novembra lēmums par pieteikuma 
izskatīšanas termiņa pagarināšanu pēc pieteikumiem Nr. 245/2016 un Nr. 246/2016.
38  Satversmes tiesas 2007. gada 10.maija lēmuma par pieteikuma iesniedzēja lūgumu 
lietā Nr. 2007-10-0102 6. punktu. Latvijas Vēstnesis, 15.05.2007., Nr. 77.
39  Skat. arī Satversmes tiesas 2005. gada 31. augusta lēmumu par kārtību, kādā 
pieņemams Satversmes tiesas likuma 19.2 panta piektajā daļā paredzētais lēmums. 
Nav publicēts, pieejams Satversmes tiesā.
40  Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2008. gada 20. jūnija lēmuma par lietas ierosināšanu 
pēc pieteikuma Nr. 56/2008 6.2. punkts. Pieejams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-
content/uploads/2016/02/2008-12-01_Lemums_ierosinasana.pdf
41  Satversmes tiesas 2. kolēģijas 2010. gada 14. aprīļa lēmuma par lietas ierosināšanu 
pēc pieteikuma Nr. 97/2010 7. punktu. Pieejams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-
content/uploads/2016/02/2010-26-01_Lemums_ierosinasana.pdf.
42  Skat., piem., Satversmes tiesas 1. kolēģijas lēmums par atteikšanos ierosināt lietu 
pēc pieteikuma Nr. 58/2014.
43  Satversmes tiesas 2013. gada 19. aprīļa rīcības sēdes lēmums par pieteikumiem 
Nr. 72/2013, Nr. 73/2013 un Nr. 74/2013. Nav publicēts, pieejams Satversmes tiesā.
44  Skat., piem., Satversmes tiesas 2015. gada 4. februāra rīcības sēdes lēmumu 
lietā Nr. 2015-03-01. Pieejams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/
uploads/2016/02/2015-03-01_Citi_Lemums_lugums.pdf.
45  Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2008. gada 17. februāra lēmuma par pieteikuma 
izskatīšanas termiņa pagarināšanu un lūgumu piemērot pagaidu noregulējumu pēc 
pieteikuma Nr. 12/2009 5.1. punkts. Nav publicēts.
46  Skat. 19. atsauci.
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likumā noteiktās kompetences ietvaros, bet arī rīkoties 
“proaktīvi” jeb savlaicīgi un atbilstoši reaģēt uz 
dažādiem netipiskiem gadījumiem.

Šajā ziņā interesants ir kolēģijas lēmums par Rīgas 
pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas pieteikumu.68 
Tiesa lūdza izvērtēt likuma “Par maternitātes 
un slimības apdrošināšanu” pārejas noteikumu 
2. punkta 4. apakšpunkta atbilstību Satversmes 1., 91. 
un 109. pantam attiecībā uz konkrētu personu X. 
Kolēģija konstatēja, ka pieteikums iesniegts par lietā 
Nr. 2003-19-0103 jau izspriestu prasījumu. Šajā lietā 
apstrīdētā norma tika atzīta par spēkā neesošu tikai 
attiecībā uz divām pieteikuma iesniedzējām, tomēr 
kolēģija secināja, ka persona X atrodas vienādos 
un salīdzināmos apstākļos ar tām. Tāpēc kolēģija 
norādīja, ka X pamattiesību aizskārumu ir iespējams 
novērst, izskatot lietu vispārējās jurisdikcijas tiesā un 
vadoties no tā, ka apstrīdētā likuma norma neattiecas 
uz personām, kas līdz Satversmes tiesas sprieduma 
pieņemšanai ir vērsušās tiesā, lai aizstāvētu savas ar 
apstrīdēto normu aizskartās pamattiesības. Proti, lai 
gan kolēģija atteicās ierosināt lietu, tā tomēr rīkojās, lai 
novērstu personas pamattiesību aizskārumu.

Kolēģija ir izlēmusi arī neregulētus kolēģijas darba 
jautājumus. Piemēram, pamatojoties uz Satversmes 
tiesas 2001. gada reglamenta 72. punktu, kas noteica, 
ka kolēģijas darba jautājumus, kas nav regulēti 
Satversmes tiesas likumā un reglamentā, izlemj kolēģija 
ar balsu vairākumu, Satversmes tiesas 2. kolēģija 
ir labojusi tehnisku kļūdu savā lēmumā par lietas 
ierosināšanu.69

Vairākas reizes kolēģijas ir reaģējušas uz advokātu 
nekvalitatīvi sagatavotiem pieteikumiem. Situācijā, 
kad iesniegtais pieteikums nebija atbilstošs nevienai 
no tam likumā noteiktajām prasībām, kolēģijai bija 

radušās šaubas par to, vai advokāts ir nodrošinājis 
pienācīgu sava klienta interešu pārstāvību Satversmes 
tiesā. Tāpēc kolēģija nolēma pārsūtīt lēmuma par 
atteikšanos ierosināt lietu un iesniegtā pieteikuma 
kopiju Latvijas Zvērinātu advokātu padomei un aicināt 
to izvērtēt nepieciešamību ierosināt disciplinārlietu 
pret konkrēto advokātu.70

Savukārt par nākotnes izaicinājumu kolēģiju darbā 
ir uzskatāms nesenais Satversmes tiesas rīcības sēdes 
lēmums par kārtību, kādā pieteikuma izskatīšanas 
stadijā izlemjams lūgums ierobežot pieteikumā 
ietvertās informācijas pieejamību. Satversmes tiesa 
atzina, ka turpmāk šādi lūgumi ir piekritīgi kolēģijai, 
kas izskata pieteikumu, un, tos izlemjot, kolēģijai 
būs jāsamēro personas tiesības uz privātās dzīves un 
komercnoslēpuma aizsardzību ar tiesībām uz taisnīgu 
tiesu un sabiedrības tiesībām iegūt informāciju par 
konstitucionālo tiesvedību.71

Kopsavilkums
Lai gan kolēģijai ir salīdzinoši ierobežota 

kompetence un tās lēmumi attiecas tikai uz 
to adresātiem, kolēģijas lēmumos ietvertās 
tiesiskās atziņas var kalpot par interpretācijas 
līdzekli pamattiesību un tiesiskas valsts principu 
satura noskaidrošanai.72 Kolēģija ir gan lēmuma 
pieņemšanas forma noteiktā procesuālā stadijā, 
gan sava veida “filtrs”, kas atsijā likuma prasībām 
neatbilstošus pieteikumus un pasargā tiesu no 
pārmērīgas noslodzes vai “darba tukšgaitā”.73 Kolēģiju 
lēmumi ir arī nozīmīgs avots Satversmes tiesas likumā 
pieteikumam noteikto prasību interpretācijā. Savukārt 
atsevišķos gadījumos jau ar kolēģijas lēmumu var tikt 
novērsts iespējamais kaitējums personas tiesībām un 
likumiskajām interesēm.
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SATVERSMES TIESA KĀ EFEKTĪVS 
TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS 
IESPĒJAMAS NORMATĪVĀ AKTA 
NEPILNĪBAS GADĪJUMĀ

Laura Bugne,               Kristaps Tamužs,  
Administratīvās apgabaltiesas tiesneses palīdze,    Satversmes tiesas padomnieks 
kā LU studente praktizējusi Satversmes tiesā          

Raksta mērķis ir noskaidrot, 
vai Latvijas Republikas Satversmes 
tiesa (turpmāk – Satversmes tiesa) 
nacionālā tiesību regulējuma 
nepilnību1 gadījumā varētu tikt 
uzskatīta par efektīvu tiesību 
aizsardzības līdzekli, kas saskaņā 
ar Eiropas Cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas (turpmāk – Konvencija) 
35. panta 1. punktu jāizmanto pirms 
vēršanās Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
(turpmāk – ECT).

Rakstā tiks aplūkota ECT 
prakse lietās, kurās tā vērtējusi 
Satversmes tiesas kā individuālo 
tiesību aizsardzības līdzekļa 
efektivitāti normatīvo aktu 
iespējamo nepilnību labošanā, kā 
arī pašas Satversmes tiesas prakse, 
kad tai konstitucionālās sūdzības 
ietvaros tieši vai netieši lūgts vērtēt 
regulējuma nepilnību iespējamo 
neatbilstību Satversmei.

Satversmes tiesa kā efektīvs 
tiesību aizsardzības līdzeklis

Ja persona nevēršas valsts 
konstitucionālajā tiesā, ECT var 

atteikties pieņemt izskatīšanai 
sūdzību par iespējamu cilvēktiesību 
pārkāpumu. ECT var atzīt 
pieteikumu par nepieņemamu, 
secinot, ka persona pirms 
vēršanās ECT nav izmantojusi 
efektīvu tiesību aizsardzības 
līdzekli nacionālā līmenī, proti, 
tā nav vērsusies ar pieteikumu 
konstitucionālajā tiesā.

Lai ECT uzskatītu 
konstitucionālo tiesu par 
efektīvu tiesību aizsardzības 
līdzekli Konvencijas 35. panta 
kontekstā, jāpastāv vairākiem 
priekšnoteikumiem. Pirmkārt, 
dalībvalsts konstitūcijā 
garantētajām tiesībām pēc būtības 
jāatbilst Konvencijas normām.2 
Otrkārt, valsts tiesību sistēmā jābūt 
nodrošinātai individuālai un tiešai 
iespējai vērsties konstitucionālajā 
tiesā.3 Treškārt, jāvērtē ar 
konstitucionālās tiesas subsidiāro 
dabu (iepretim pārējiem nacionālo 
tiesību aizsardzības līdzekļiem) 
saistītie tās kompetences 
ierobežojumi katrā konkrētajā 
gadījumā.4 Līdz ar to katrā lietā, 

kurā tiek izvirzīts arguments 
par konstitucionālās sūdzības kā 
nacionālā tiesību aizsardzības 
līdzekļa neizmantošanu, ECT, 
ņemot vērā šos kritērijus, izvērtē, 
vai attiecīgā konstitucionālā tiesa 
būtu atzīstama par efektīvu tiesību 
aizsardzības līdzekli.

Satversmes tiesa pirmšķietami 
atbilst iepriekš minētajiem 
kritērijiem. Latvijas valdības 
pārstāvji ECT regulāri izvirza 
iebildumu, ka pieteikuma 
iesniedzējs nav izsmēlis visus 
nacionālos tiesību aizsardzības 
līdzekļus, jo nav vērsies Satversmes 
tiesā ar konstitucionālo sūdzību. 
Līdz ar to ECT jautājumu par 
Satversmes tiesas efektivitāti 
vērtējusi salīdzinoši bieži.

Daudzos gadījumos ECT 
atzinusi, ka Satversmes tiesa 
nevarētu tikt uzskatīta par efektīvu 
tiesību aizsardzības mehānismu, 
konstatējot, ka iespējamais 
cilvēktiesību pārkāpums izrietējis 
no nacionālās tiesību normas 
nepareizas interpretācijas vai 
piemērošanas, bet šīs normas 
atbilstība Satversmei vai 
Konvencijai pati par sevi nav 
tikusi apstrīdēta vai nav iespējamā 
cilvēktiesību pārkāpuma pamatā. 
Piemēram, lietā “Liepājnieks pret 
Latviju” pieteikuma iesniedzējs, 
atsaucoties uz Konvencijas 
1. protokola 1. pantu, sūdzējās, 
ka pēc neatkarības atjaunošanas 
tika lauzts ar viņu noslēgtais 
dzīvokļa īres līgums un dzīvoklis 
denacionalizācijas procesa 
ietvaros tika atdots atpakaļ 
tā likumīgajiem īpašniekiem, 
kuri pēc tam varēja piemērot 
paaugstinātu īres maksu. Attiecībā 
uz Konvencijas 1. protokola 
1. panta iespējamo pārkāpumu 
ECT konstatēja, ka iesniedzējs 
nevar tikt uzskatīts par cietušo 
Konvencijas 34. panta izpratnē, 
līdz ar to šī sūdzība neietilpa ECT 
ratione personae kompetencē. 
Taču attiecībā uz Latvijas valdības 
pārstāvju argumentu par to, 
ka pieteikuma iesniedzējs nav 
izmantojis nacionālos tiesību 
aizsardzības līdzekļus, jo nav 

Foto: Toms Norde Foto: Toms Norde



50
 

06. 12. 2016. / Nr. 49 (952)

NUMURA TĒMA: SATVERSMES TIESAI – 20

iesniedzis Satversmes tiesā konstitucionālo sūdzību 
par lietas pamatā esošajiem likuma “Par dzīvojamo 
telpu īri” pārejas noteikumiem, ECT norādīja, ka 
konstitucionālā sūdzība nevar būt efektīvs tiesību 
aizsardzības līdzeklis, ja iespējamais cilvēktiesību 
pārkāpums ir noticis tādas tiesību normas nepareizas 
piemērošanas vai interpretācijas dēļ, kas pati pēc sava 
satura nav antikonstitucionāla.5

Līdzīgi arī lietā “Savičs pret Latviju” ECT neatzina 
Satversmes tiesu par efektīvu tiesību aizsardzības 
līdzekli, kas būtu bijis jāizmanto sūdzības iesniedzējam, 
norādot, ka Satversmes tiesas kompetencē neietilpst 
lietas par tiesību normu kļūdainu interpretāciju 
un piemērošanu. ECT iesniegtā sūdzība attiecās uz 
ieslodzījuma vietas apstākļiem, tostarp arī uz aizliegumu 
sēdēt vai gulēt gultā dienas laikā. ECT norādīja, ka 
saskaņā ar Satversmes tiesas likumu personai ir tiesības 
iesniegt konstitucionālo sūdzību tikai gadījumos, 
kad tā uzskata, ka tiesību norma neatbilst normai ar 
augstāku juridisko spēku. Tā kā, pēc ECT domām, 
aizliegums nebija noteikts ar tiesību normu, bet izrietēja 
no normu interpretācijas un piemērošanas, Satversmes 
tiesa nebūtu varējusi vērtēt tā konstitucionalitāti.6 
Arī Satversmes tiesa 2011. gada 8. marta lēmumā 
par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-52-03 bija 
atteikusies vērtēt aizlieguma ieslodzītajiem sēdēt vai 
gulēt gultā dienas laikā konstitucionalitāti, norādot, 
ka šis jautājums attiecas uz normas interpretāciju un 
piemērošanu.7 ECT savā spriedumā tieši atsaucās uz 
minēto Satversmes tiesas lēmumu.

Visbeidzot, arī lietā “Elberte pret Latviju”, kurā 
sūdzības iesniedzēja apgalvoja, ka ir ticis pārkāpts 
Konvencijas 3. un 8. pants, jo viņas vīram pēc nāves 
bez viņas piekrišanas tika izņemti audi, ECT noraidīja 
Latvijas valdības pārstāvju argumentu par Satversmes 
tiesu kā efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli. Latvijas 
valdības pārstāvji apgalvoja, ka sūdzības iesniedzējai 
bija jāvēršas Satversmes tiesā, lūdzot vērtēt likuma “Par 
miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu 
un orgānu izmantošanu medicīnā” attiecīgās normas 
atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām. 
Savukārt ECT norādīja, ka sūdzības iesniedzēja 
neuzskata, ka attiecīgās normas ir neatbilstošas 
Satversmei, bet gan ir pārliecināta, ka viņas vīra audu 
izņemšana notikusi šīm normām neatbilstošā veidā.8 
Tādējādi, tāpat kā iepriekšējos piemēros, jautājums bija 
par normas piemērošanu, nevis konstitucionalitāti.

Arī pati Satversmes tiesa ir vairākkārt norādījusi, 
ka atbilstoši tās kompetencei tai nav paredzētas 
tiesības izvērtēt ne valsts pārvaldes iestāžu veikto 
tiesību normu piemērošanu, nedz arī vispārējās 
jurisdikcijas tiesu nolēmumu tiesiskumu.9 Līdz ar to 
ECT konstatējums par to, ka vēršanās Satversmes tiesā 
šādos gadījumos nav uzskatāma par efektīvu tiesību 
aizsardzības līdzekli, ir loģisks un pamatots un tās 
praksē tiek konsekventi ievērots.

Tomēr problemātiskāki ir gadījumi, kuros ECT 
vērtējusi, vai Satversmes tiesa varētu tikt uzskatīta par 
efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli tiesību regulējuma 
nepilnības gadījumā. Pirmkārt, ECT praksē šajā 
jautājumā iespējams konstatēt nekonsekvences. 
Otrkārt, kaut arī ECT lielākoties uzskata, ka 
Satversmes tiesa nevar tikt uzskatīta par efektīvu 
tiesību aizsardzības mehānismu tiesību regulējuma 
nepilnības gadījumā, Satversmes tiesas praksē ir 
atrodami pretējas prakses piemēri.

ECT prakse par Satversmes tiesas efektivitāti 
tiesību regulējuma nepilnību gadījumā

Kad Satversmes tiesa nav atzīta par efektīvu 
tiesību aizsardzības līdzekli
Vispirms tiks aplūkotas lietas, kurās ECT noraidījusi 

Satversmes tiesas kā nacionālā tiesību aizsardzības 
līdzekļa efektivitāti tiesību regulējuma nepilnības 
gadījumā. Pirmā lieta, kuras izskatīšanas gaitā ECT radās 
nepieciešamība aplūkot šo jautājumu, ir jau minētais 
spriedums lietā “Liepājnieks pret Latviju”, tomēr tajā 
ECT tikai norādīja, ka Latvijas valdības pārstāvji nebija 
snieguši atbilstošus Satversmes tiesas prakses piemērus, 
lai ECT varētu izdarīt jebkādus pieņēmumus par 
Satversmes tiesu kā efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli 
iespējamu tiesību regulējuma nepilnību gadījumā.10

Jau konkrētāku ECT viedokli šajā jautājumā var 
atrast spriedumā lietā “Mihailovs pret Latviju”. Šajā 
lietā sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka viņš pret savu 
gribu vairāk nekā astoņus gadus ticis turēts valsts 
sociālās aprūpes centrā “Īle”, kas paredzēts pacientiem 
ar smagiem garīgās veselības traucējumiem. Turklāt 
viņš bez aizgādņa piekrišanas nevarēja apstrīdēt 
savas brīvības ierobežojuma likumību, kā arī panākt 
tiesas kontroli pār to. Tādējādi, sūdzības iesniedzēja 
ieskatā, bija pārkāptas viņa Konvencijas 5. pantā 
garantētās tiesības uz personas brīvību. Sūdzības 
iesniedzējs iebilda pret atrašanos minētajā aprūpes 
centrā, bet, tā kā bāriņtiesa pēc sūdzības iesniedzēja 
atzīšanas par rīcībnespējīgu par viņa aizgādni bija 
iecēlusi viņa sievu, tad atbilstoši normatīvajiem aktiem 
tikai viņa varēja risināt jautājumu par vīra atrašanos 
aprūpes centrā (pašam iesniedzējam normatīvie akti 
šādu iespēju neparedzēja). ECT atzina, ka noticis 
tiesību uz personas brīvību pārkāpums. Savukārt par 
Latvijas valdības pārstāvju iebildumu, ka iesniedzējs 
nav izmantojis visus nacionālos tiesību aizsardzības 
līdzekļus, proti, nav vērsies ar konstitucionālo 
sūdzību Satversmes tiesā, lai lūgtu izvērtēt konkrēto 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, 
Civillikuma un Bāriņtiesu likuma normu atbilstību 
Satversmei, ECT norādīja: “[..] Latvijas konstitucionālā 
tiesa var atcelt tiesību normas, ko tā atzīst par 
antikonstitucionālām, bet nevar ieviest jaunas tiesiskās 
procedūras vai aizpildīt iespējamus likuma robus”.11
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Arī spriedumā lietā “Nagla pret Latviju” izdarīts 
līdzīgs secinājums par Satversmes tiesas kā tiesību 
aizsardzības līdzekļa neefektivitāti. Šajā spriedumā 
tika izskatīta sūdzība par tiesību uz vārda brīvību 
pārkāpumu saistībā ar Valsts policijas veikto kratīšanu 
sūdzības iesniedzējas dzīvesvietā. Latvijas valdības 
pārstāvji uzstāja, ka iesniedzējai bija vajadzējis vērsties 
ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā, apstrīdot 
Kriminālprocesa panta, kas neparedzēja žurnālistu 
kriminālprocesuālo imunitāti, kā arī speciāla 
regulējuma par kratīšanu žurnālista dzīvesvietā 
un darba vietā trūkuma konstitucionalitāti. ECT 
norādīja, ka jau vairākkārt ir noraidījusi līdzīgus 
Latvijas valdības pārstāvju iebildumus saistībā ar 
Satversmes tiesu lietās par tiesību normu interpretāciju 
vai piemērošanu vai iespējamām nepilnībām tiesību 
regulējumā, un nav iemesla, lai šajā gadījumā lemtu 
citādi.12

Vēl viens piemērs situācijām, kad ECT neatzīst 
Satversmes tiesu par efektīvu tiesību aizsardzības 
līdzekli tiesību regulējuma nepilnību gadījumā, ir 
spriedums lietā “Raudevs pret Latviju”. Sūdzība pamatā 
attiecās uz iespējamiem Konvencijas pārkāpumiem 
saistībā ar sūdzības iesniedzēja nelikumīgu ievietošanu 
psihiatriskajā slimnīcā. Vērtējot sūdzību par 
nelikumīgu ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā pēc 
būtības, ECT uzsvēra, ka iesniedzējs psihiatriskajā 
slimnīcā tika ievietots vairāk nekā pusotru gadu 
pēc tam, kad bija stājies spēkā nacionālās tiesas 
lēmums par šāda medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļa piemērošanu, taču starplaikā ne reizi 
netika pārbaudīts iesniedzēja veselības stāvoklis, 
lai konstatētu, vai viņu joprojām ir nepieciešams 
ievietot psihiatriskajā slimnīcā. Tāpat ECT norādīja, 
ka nacionālais regulējums nenoteica termiņus tiesas 
lēmuma izpildei, kā arī neparedzēja kārtību, kādā 
tiek pārbaudīta piespiedu ievietošanas slimnīcā 
nepieciešamība gadījumā, ja lēmums nav izpildīts 
savlaicīgi. ECT arī uzsvēra, ka tiesiskais pamats 
iesniedzēja ievietošanai psihiatriskajā slimnīcā bija 
zudis, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, ar 
kuru tā bija atzinusi Krimināllikuma normu, kas 
paredzēja kriminālatbildību par amatpersonas goda 
un cieņas aizskaršanu un kas kalpoja par pamatu 
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai 
iesniedzējam, par neatbilstošu Satversmei. Visbeidzot, 
ECT noraidīja Latvijas valdības pārstāvju argumentu 
par nacionālo tiesību aizsardzības līdzekļu 
neizsmelšanu. Latvijas valdības pārstāvji apgalvoja, 
ka iesniedzējam būtu bijis jāvēršas Satversmes tiesā ar 
konstitucionālo sūdzību, ja viņš uzskatīja, ka viņam 
Konvencijas 5. panta 4. punktā garantētās tiesības 
pārkāpj tas, ka saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 
402.1 pantu (redakcijā, kas bija spēkā attiecīgajā 
laikā) viņam nebija tiesību apstrīdēt ievietošanas 
psihiatriskajā slimnīcā likumību. ECT uz to atbildēja: 

“Tiesa atzīmē, ka tā neapšauba konstitucionālās 
sūdzības efektivitāti gadījumos, kad tiek apstrīdēta 
valsts normatīvo aktu atbilstība Satversmei. Tomēr tā 
nevar piekrist, ka Kriminālprocesa kodeksa 402.1 panta 
konstitucionalitātes izvērtējums Satversmes tiesā 
būtu šīs lietas pamatā. Drīzāk lietas pamatā ir tiesību 
aizsardzības līdzekļu trūkums, kas saskaņā ar iepriekš 
spēkā esošo Kriminālprocesa kodeksu padarīja 
piespiedu medicīnisko līdzekļu piemērošanu par 
neatbilstošu Konvencijas 5. pantam. Tiesa atgādina, ka 
Satversmes tiesa var atcelt tiesību normas, ko atzīst par 
antikonstitucionālām, bet nevar ieviest jaunas tiesiskās 
procedūras vai aizpildīt iespējamus likuma robus”.13

No līdz šim aplūkotajiem piemēriem redzams, 
ka gadījumos, kad konstatējamas kādas nacionālā 
likuma nepilnības (regulējuma trūkums), ECT parasti 
neuzskata Satversmes tiesu par efektīvu tiesību 
aizsardzības līdzekli, kas pieteikuma iesniedzējam būtu 
jāizmanto pirms vēršanās ECT. Tomēr ECT praksē 
konstatējami arī gadījumi, kas ar šo parasto pieeju 
nonāk pretrunā.

Kad Satversmes tiesa ir atzīta  
par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli
Viens no šādiem gadījumiem ir lēmums lietā 

“Latvijas Jauno Zemnieku Apvienība pret Latviju”. 
Sūdzības iesniedzēja apgalvoja, ka pārkāpts 
Konvencijas 6. panta 1. punkts, jo vispārējās 
jurisdikcijas tiesas, kurās iesniedzēja bija vērsusies 
ar civilprasību, bija atteikušās atbrīvot to no valsts 
nodevas samaksas, norādot, ka spēkā esošās 
Civilprocesa likuma normas neparedzēja šādu iespēju 
juridiskajai personai. Vērtējot iesniegto sūdzību, 
ECT norādīja, ka iesniedzēja nebija vērsusies ar 
konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā, apstrīdot 
attiecīgo Civilprocesa likuma regulējumu, kurā nebija 
paredzēta iespēja atbrīvot no valsts nodevas samaksas 
juridiskās personas. Tiesa, atsaucoties uz Satversmes 
tiesas praksi, īpaši norādīja, ka Satversmes tiesā jau bija 
skatītas vairākas lietas, kurās bija apstrīdētas normas, 
kas nedeva iespēju no valsts nodevas samaksas atbrīvot 
maznodrošinātas personas vai arī liedza iespēju daļēji 
samazināt valsts nodevu, pastāvot citiem objektīviem 
nosacījumiem, un ka visās šajās lietās Satversmes tiesa 
apstrīdēto regulējumu bija atzinusi par nesamērīgu un 
neatbilstošu Satversmei. Ņemot to vērā, ECT uzskatīja, 

Kaut arī ECT lielākoties uzskata, ka 
Satversmes tiesa nevar tikt uzskatīta par 
efektīvu tiesību aizsardzības mehānismu 
tiesību regulējuma nepilnības gadījumā, 
Satversmes tiesas praksē ir atrodami 
pretējas prakses piemēri.
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ka arī pieteikuma iesniedzējai bija jāvēršas Satversmes 
tiesā ar konstitucionālo sūdzību, jo sūdzības būtība bija 
līdzīga citām Satversmes tiesā jau izskatītajām lietām 
un tādēļ Satversmes tiesa bija uzskatāma par efektīvu 
un pieejamu tiesiskās aizsardzības līdzekli Civilprocesa 
likuma regulējuma apstrīdēšanai. Šī iemesla dēļ ECT 
atzina, ka iesniegtā sūdzība nav izskatāma pēc būtības 
un ir noraidāma.14 Tātad šajā lēmumā ECT netieši 
atzina, ka Satversmes tiesas kompetence aptver arī 
tiesību regulējuma nepilnību labošanu.

Vēl viens samērā nesens piemērs, kurā ECT 
izdarījusi līdzīgus secinājumus par Satversmes tiesas 
efektivitāti, ir lēmums lietā “Gubenko pret Latviju”. 
Sūdzības iesniedzējs, Starptautiskās Krišnas apziņas 
biedrības sekotājs, atsaucoties uz Konvencijas 
9. pantu (reliģijas brīvība), sūdzējās par to, ka tā 
cietuma vadība, kurā viņš izcieta piespriesto brīvības 
atņemšanas sodu, liedza viņam kamerā turēt vairākus 
reliģiskas nozīmes priekšmetus (lūgšanu krelles, 
audioatskaņotāju un audiokasetes ar lūgšanām u.c.). 
ECT norādīja, ka iesniedzējs nebija pienācīgā kārtā 
vērsies ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā, 
apstrīdot 2006. gada 30. maija Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes 
iekšējās kārtības noteikumi” attiecīgās normas, ciktāl 
tās neatļāva reliģisko priekšmetu glabāšanu. Līdz ar 
to ECT, citastarp ņemot vērā Satversmes tiesas praksi 
līdzīgās lietās,15 sūdzību noraidīja, atzīstot to par 
nepieņemamu izskatīšanai pēc būtības, jo pieteikuma 
iesniedzējs nebija izmantojis viņam pieejamos 
nacionālos tiesību aizsardzības līdzekļus.16

Šie divi piemēri norāda uz to, ka ECT tomēr pieļauj 
iespēju, ka Satversmes tiesa zināmos gadījumos varētu 
būt uzskatāma par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli 
arī tad, ja iespējamā cilvēktiesību pārkāpuma pamatā 
varētu būt nacionālā tiesību regulējuma nepilnības. 
No ECT lēmumiem gan skaidri neizriet secinājums 
par kritērijiem, ar ko šie divi gadījumi atšķiras no 
iepriekšējiem, kuros tā šādu iespējamību noraidīja. 
Tomēr ir redzams, ka ECT, ja tās rīcībā ir pietiekami 
pilnīga informācija par Satversmes tiesas praksi 
(no kuras, kā norādīts raksta turpinājumā, izriet, 
ka Satversmes tiesa tiesību regulējuma nepilnības 
vērtējusi salīdzinoši bieži), var nonākt pie secinājuma, 
ka Satversmes tiesa var būt uzskatāma par efektīvu 
tiesību aizsardzības līdzekli arī tiesību regulējuma 
nepilnību gadījumā.

Satversmes tiesas prakse
Satversmes tiesas praksē atrodami vismaz deviņi 

gadījumi, kad tā konstitucionālās sūdzības ietvaros 
uzskatījusi par iespējamu izvērtēt tiesību regulējuma 
trūkumu vai nepilnību.

Lai gan konkrētajos tālāk aplūkotajos 
piemēros Satversmes tiesa nav tieši analizējusi 
savu kompetenci attiecībā uz tiesību regulējuma 

nepilnību konstitucionalitātes izvērtējumu, tomēr 
tiesas nostāja attiecībā uz šādiem gadījumiem tās 
praksē ir atrodama. Satversmes tiesa norādījusi, ka 
“Satversmes 85. pants un Satversmes tiesas likuma 
1. un 16. pants izsmeļoši reglamentē Satversmes tiesas 
kompetenci. Proti, Satversmes tiesa izskata lietas par 
likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei. 
Tātad Satversmes tiesa var izvērtēt tikai normatīvajos 
aktos formulētas tiesību normas un nevar izvērtēt 
neesošas normas atbilstību augstāka juridiskā spēka 
normai. Tomēr tas nenozīmē, ka konstitucionālās 
kontroles ietvaros izvērtējams tikai likumā expressis 
verbis ietvertais teksts. Likuma normas saturs var būt 
plašāks par tās vārdisko tekstu, tāpēc Satversmes tiesa 
noteiktos gadījumos izvērtē apstrīdēto normu kopumā, 
ņemot vērā ne tikai normas gramatisko formulējumu, 
bet arī tās saturu, kontekstu un mērķi. Katras 
izskatāmās lietas ietvaros izvērtējamiem prasījumiem 
jābūt vismaz tiktāl saistītiem ar pieteikumā apstrīdētās 
normas tekstu, lai būtu iespējams” norādīt nolēmumu 
par to, vai apstrīdētā norma (akts) atbilst vai neatbilst 
augstāka juridiska spēka tiesību normai, un brīdi, ar 
kuru tā zaudē spēku, ja nolemts, ka šī norma (akts) 
neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai.17 
Vēl Satversmes tiesa ir uzsvērusi: “Lai arī Satversmes 
tiesa nevar stāties demokrātiski leģitimēta likumdevēja 
vietā un uzņemties likumdošanas kompetenci, tai ir 
ne vien tiesības, bet pat pienākums novērst Satversmei 
neatbilstošu tiesisko stāvokli, ja tāds tiek konstatēts.”18

Šo tiesas nostāju ilustrē tālāk apskatītie piemēri, 
kurus var sadalīt divās kategorijās. Proti, lietas, kurās 
Satversmes tiesa kādu tiesību regulējuma nepilnību 
atzinusi par neatbilstošu Satversmei, un lietas, kuras 
Satversmes tiesa ierosinājusi par tiesību regulējuma 
nepilnības konstitucionalitāti, tomēr nav konstatējusi 
tās neatbilstību augstāka juridiska spēka normai vai 
tiesvedību lietā izbeigusi.

Tiesību regulējuma nepilnības  
neatbilstība Satversmei
Pirmās kategorijas lietu apskats jāsāk ar lietu 

Nr. 2007-24-01. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs 
savā pieteikumā norādīja, ka Latvijas Sodu izpildes 
kodeksa 50. panta otrās daļas otrajā teikumā noteiktā 
notiesāto personu sarakstes izdevumu samaksas 
kārtība pārkāpj viņa kā trūcīgas personas tiesības uz 
taisnīgu tiesu. Apstrīdētā norma noteica atsevišķas 
institūcijas, ar kurām notiesāto sarakste tiek segta no 
brīvības atņemšanas iestādes līdzekļiem. To starpā 
nebija valsts iestāžu, ar kurām konstitucionālās 
sūdzības iesniedzējam bija jāsarakstās administratīvā 
procesa iestādē ietvaros. Pieteikuma iesniedzējs 
norādīja, ka, tā kā administratīvā lieta tiesā netiek 
ierosināta, ja nav ievērota ārpustiesas izskatīšanas 
kārtība, apstrīdētā norma ierobežo viņa tiesības 
uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesa nosprieda atzīt 
Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50. panta otrās daļas 
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otro teikumu, ciktāl tas neparedz apmaksāt no valsts 
līdzekļiem iesniegumu par administratīvā akta vai 
faktiskās rīcības apstrīdēšanu un juridiskās palīdzības 
pieprasījumu nosūtīšanu tiem notiesātajiem, kuriem 
nav līdzekļu, par neatbilstošu Satversmes 92. pantam.19

Savukārt lietā Nr. 2008-07-01 apstrīdētā norma – 
Civilprocesa likuma 458. panta pirmā daļa – noteica, 
ka, iesniedzot kasācijas sūdzību, iemaksājama drošības 
nauda piecdesmit latu apmērā. Tā paša panta ceturtā 
daļa (otrā apstrīdētā norma) noteica, ka drošības 
nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar 
likumu vai tiesas vai tiesneša lēmumu ir atbrīvotas no 
valsts nodevas. Pieteikuma iesniedzējs norādīja, ka 
apstrīdētās normas neparedz iespēju personu atbrīvot 
no drošības naudas samaksas tieši kasācijas instancē. 
No drošības naudas samaksas bija atbrīvoti tikai tie, 
kuri pirmajā vai apelācijas instancē bija atbrīvoti 
no valsts nodevas samaksas. Pieteikuma iesniedzējs 
apgalvoja, ka netiekot ņemts vērā, ka tiesvedības gaitā 
personas materiālais stāvoklis var būtiski pasliktināties. 
Tāpēc pieteikuma iesniedzējs uzskatīja, ka tiek 
ierobežotas viņa tiesības vērsties tiesā. Satversmes tiesa 
nosprieda atzīt Civilprocesa likuma 458. panta pirmo 
daļu kopsakarā ar ceturto daļu redakcijā, kas bija 
spēkā līdz 2008. gada 25. jūnijam (ciktāl šīs normas 
neparedzēja tiesai vai tiesnesim tiesības lemt par 
personas pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no drošības 
naudas samaksas, tai iesniedzot kasācijas sūdzību), 
attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju par 
neatbilstošu Satversmes 92. pantam.20

Lietā Nr. 2008-42-01 pieteikuma iesniedzējs 
apstrīdēja Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 
13. pantā noteikto apcietinātās personas tiesību 
uz stundu ilgu tikšanos ne retāk kā reizi mēnesī 
ar radiniekiem vai citām personām izmeklēšanas 
cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē atbilstību 
tiesībām uz ģimenes dzīvi. Satversmes tiesa atzina 
Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta 
pirmās daļas 6. punkta vārdus “izmeklēšanas cietuma 
administrācijas pārstāvja klātbūtnē”, ciktāl tie neparedz 
apstākļu individuālu izvērtēšanu, par neatbilstošiem 
Satversmes 96. pantam.21

Lietā Nr. 2009-85-01 konstitucionālā sūdzība 
bija iesniegta par Civilprocesa likuma 141. panta 
pirmās daļas, kas noteica, ka blakus sūdzību par 
lēmumu par prasības nodrošinājumu var iesniegt 
tikai atsevišķos gadījumos, atbilstību 92. pantam. 
Pieteikuma iesniedzēja uzskatīja, ka apstrīdētā norma 
ierobežo pušu tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes 
tiesa, pirmkārt, nosprieda atzīt Civilprocesa likuma 
141. panta pirmo daļu, ciktāl tā neparedz tiesības 
iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts 
pieteikums par prasības nodrošināšanu, vai lēmumu, 
ar ko noraidīts pieteikums par prasības nodrošinājuma 
atcelšanu, par neatbilstošu Satversmes 92. pantam. 
Otrkārt, labojot likuma robu, ko pati ar sprieduma 

pirmo punktu bija radījusi, Satversmes tiesa noteica, 
ka līdz brīdim, kamēr Saeima izdarīs grozījumus 
normatīvajā regulējumā, ir spēkā Civilprocesa likuma 
141. panta pirmā daļa 2006. gada 14. decembra 
redakcijā, ciktāl tā paredz atbildētājam tiesības iesniegt 
blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru tiesa ir atteikusies 
atcelt prasības nodrošinājumu.22

Lietā Nr. 2010-50-03 tika apstrīdēta Ministru 
kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 
“Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības 
noteikumi” 44.4. apakšpunkta atbilstība Satversmes 
96. pantam. Apstrīdētā norma izsmeļoši uzskaitīja 
priekšmetus un pārtikas produktus, kurus 
notiesātajiem atļauts glabāt kamerā. Reliģiska rakstura 
priekšmeti, piemēram, lūgšanu krelles, krustiņi, 
ikonas, nebija ietverti minētajā sarakstā, tāpēc to 
glabāšana nebija atļauta. Pieteikuma iesniedzējs 
uzskatīja, ka apstrīdētā norma pārkāpj viņa reliģiskās 
pārliecības brīvību, jo, neizmantojot reliģisku 
atribūtiku, viņš nevar pilnīgi nodoties reliģiskiem 
rituāliem. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 
2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības 
atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 
pirmo pielikumu, ciktāl tas neparedz reliģisko 
priekšmetu glabāšanu, par neatbilstošu Satversmes 
99. pantam.23

Kā pēdējā šajā lietu kategorijā jāmin lieta 
Nr. 2013-12-01. Tā tika ierosināta par Ceļu satiksmes 
likuma 43.2 panta atbilstību Satversmes 92. pantā 
garantētajām tiesībām uz taisnīgu tiesu. Apstrīdētā 
norma noteica procedūru, kādā tiek uzlikts sods par 
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. 
Norma citastarp paredzēja, ka, ja uzliktais naudas 
sods nav samaksāts noteiktajā termiņā, stājas 
spēkā aizliegums transportlīdzeklim veikt tehnisko 
apskati un citas darbības, bet sods piedzenams no 
transportlīdzekļa īpašnieka. Satversmes tiesa nosprieda 
atzīt Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, ciktāl tas 
neparedz tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt protokolu – 
paziņojumu transportlīdzekļa īpašniekam, kurš nav 
bijis transportlīdzekļa vadītājs brīdī, kad izdarīts 
transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu 
pārkāpums, par neatbilstošu Satversmes 92. pantam.24

Citas Satversmes tiesas lietas  
par tiesību regulējuma nepilnībām
Otrajā kategorijā ietilpst lietas, kurās Satversmes 

tiesa nav konstatējusi tiesību regulējuma nepilnības 
neatbilstību Satversmei vai tiesvedību lietā izbeigusi. 
Kā pirmā jāmin lieta Nr. 2012-22-0103. Ciktāl ir 
būtiski šī raksta mērķiem, Satversmes tiesa lietu 
ierosināja par Civilprocesa likuma 567. panta 
trešās daļas, ciktāl tā neparedz zvērināta tiesu 
izpildītāja amata atlīdzības segšanu no valsts 
budžeta gadījumos, kad piedzinējs ir atbrīvots no 
sprieduma izpildes izdevumu samaksas, atbilstību 
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Satversmes 107. pantam. Pieteikuma iesniedzēji 
(zvērināti tiesu izpildītāji) norādīja, ka, gadījumos, 
kad piedzinējs civilprocesā ir atbrīvots no sprieduma 
izpildes izdevumu samaksas, apstrīdētā Civilprocesa 
likuma norma paredz tikai izpildu darbību veikšanai 
nepieciešamo izdevumu segšanu no valsts budžeta, bet 
neparedz atlīdzību par tiesu izpildītāja veikto darbu. 
Tādējādi šī norma aizskarot pieteikumu iesniedzēju 
tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu. 
Satversmes tiesa šo argumentu izvērtēja pēc būtības, 
tomēr nosprieda atzīt apstrīdēto normu par atbilstošu 
Satversmei, norādot, ka šajā gadījumā valsts ir 
veikusi pasākumus Satversmes 107. pantā ietverto 
pamattiesību īstenošanai.25

Savukārt lietu Nr. 2014-03-01 Satversmes tiesa 
ierosināja par Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likuma 15. panta pirmās daļas, ciktāl 
tā nepieļauj vēlētāju apvienībām iesniegt kandidātu 
sarakstus novados, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks 
par 5000, un republikas pilsētās, atbilstību Satversmes 
91. un 101. pantam. Pieteikuma iesniedzēji bija vēlētāju 
apvienības kandidāti, kuru iesniegtais saraksts netika 
reģistrēts, atteikumu pamatojot ar apstrīdēto normu. 
Pieteikuma iesniedzēji uzskatīja, ka ar apstrīdēto 
normu noteiktie ierobežojumi nav nepieciešami 
demokrātiskā sabiedrībā. Satversmes tiesa, veicot 
pamattiesību ierobežojuma tiesiskuma pārbaudi, 
apstrīdēto normu atzina par atbilstošu Satversmei.26

Visbeidzot, Satversmes tiesa bija ierosinājusi lietu 
Nr. 2014-33-01 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 279. panta pirmās daļas un 288. panta 
pirmās daļas redakcijā, kas bija spēkā līdz 2015. gada 
10. martam, ciktāl tā neparedz personai, kura nav 
saukta pie administratīvās atbildības un nav cietušais, 
bet kuras manta ir izņemta administratīvā pārkāpuma 
lietā, tiesības pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā 
pieņemto institūcijas lēmumu par mantas izņemšanu, 
iespējamo neatbilstību Satversmes 92. pantam. 

Satversmes tiesa tiesvedību izbeidza, jo apstrīdētā 
norma bija zaudējusi spēku un jaunais regulējums 
paredzēja pieteikuma iesniedzējai tiesības pārsūdzēt 
minēto lēmumu.27

Secinājumi
No iepriekšējā sadaļā aplūkotajiem piemēriem 

secināms, ka Satversmes tiesa ir atzinusi savu 
kompetenci noteiktos gadījumos vērtēt tiesību 
regulējuma nepilnību atbilstību Satversmei. Līdz šim 
Satversmes tiesa nav norādījusi skaidrus kritērijus, 
kādos gadījumos tā šādi rīkojas. No piemēriem 
izriet, ka tā visbiežāk to dara tad, ja kāda norma 
nenodrošina pietiekamas procesuālās garantijas kādas 
cilvēktiesības īstenošanai, bet to nodrošināšanas 
nepieciešamība nepārprotami izriet no Satversmē 
ietvertās tiesības būtības.28 Proti, piecos gadījumos 
no deviņiem tiesību regulējuma nepilnības vērtētas, 
jo tās traucējušas Satversmes 92. pantā noteikto 
tiesību uz taisnīgu tiesu īstenošanai. Līdz ar to 
secināms, ka vismaz šādos un līdzīgos gadījumos 
ECT tomēr varētu būt pamats atzīt, ka Satversmes 
tiesu var uzskatīt par efektīvu tiesību aizsardzības 
līdzekli arī regulējuma nepilnību gadījumā. Turklāt 
no apskatītās ECT prakses izriet, ka, piemēram, lietās 
“Latvijas Jauno Zemnieku Apvienība pret Latviju” un 
“Gubenko pret Latviju” ECT tieši tā arī ir darījusi, 
proti, izvērtējot Satversmes tiesas praksi, atzinusi 
Satversmes tiesu par efektīvu tiesību aizsardzības 
līdzekli, kas būtu bijis jāizmanto pirms vēršanās ECT. 
Arī Satversmes tiesa, iespējams, varētu konkrētāk 
definēt kritērijus, pēc kuriem tā atzīst iespēju izvērtēt 
tiesību regulējuma nepilnību atbilstību Satversmei, 
lai potenciālie konstitucionālo sūdzību iesniedzēji 
varētu paši izvērtēt savas tiesību aizsardzības iespējas 
nacionālā līmenī un vajadzības gadījumā pamatot to 
neefektivitāti, vēršoties ECT.

1  Ar terminu “nacionālā tiesību regulējuma nepilnības” šajā rakstā tiek apzīmēti 
dažādu veidu likuma robi, gan tādi kas veidojušies likumdevēja tiešas izvēles 
rezultātā, gan arī situācijas, kad likumdevējs kādu jautājumu nav regulējis vispār. 
Tiesību zinātnē otrais likuma roba veida ir ticis dēvēts arī par “likumdevēja nolaidību”. 
Skat.: Kūtris G. Likumu robi un Eiropas konstitucionālās tiesas. Jurista Vārds, 
01.07.2008., Nr. 24 (529).
2  ECT 2003. gada 13. februāra lēmums lietā “Grišankova un Grišanokvs pret Latviju”, 
pieteikuma Nr. 36117/02.
3  ECT Lielās palātas 1999. gada 28. jūlija sprieduma lietā “Immobiliare Saffi v. Italy”, 
Nr. 22774/93, 42. punkts.
4  ECT 2013. gada 16. aprīļa sprieduma lietā “Ismayilov v. Azerbaijan”, pieteikuma 
Nr. 4439/04, 39.-40. punkts.
5  ECT 2010. gada 2. novembra lēmuma lietā “Liepājnieks pret Latviju”, pieteikuma 
Nr. 37586/06, 73. punkts.
6  ECT 2012. gada 27. novembra sprieduma lietā “Savičs pret Latviju”, pieteikuma 
Nr. 17892/03, 113.-116. punkts.
7  Satversmes tiesas 2011. gada 8. marta lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā 
Nr. 2010-52-03.
8  ECT 2015. gada 13. janvāra sprieduma lietā “Elberte pret Latviju”, pieteikuma 
Nr. 61243/08, 69. un 73. punkts.
9  Skat., piemēram, Satversmes tiesas 2009. gada 3. jūnija sprieduma lietā  
Nr. 2008-43-0106 12. punktu.
10  Sprieduma 75. punkts.
11  ECT 2013. gada 22. janvāra sprieduma lietā “Mihailovs pret Latviju”, pieteikuma 
Nr. 35939/10., 157. punkts.
12  ECT 2013. gada 16. jūlija sprieduma lietā “Nagla pret Latviju”, pieteikuma 
Nr. 73469/10, 46.-48. punkts.

13  ECT 2013. gada 17. decembra sprieduma lietā “Raudevs pret Latviju”, pieteikuma 
Nr. 24086/03, 75. un 84. punkts.
14  ECT 2013. gada 17. decembra lēmuma lietā “Latvijas Jauno Zemnieku Apvienība 
pret Latviju”, pieteikuma Nr. 14610/05, 41.-54. punkts.
15  Piemēram, Satversmes tiesas 2002. gada 12. jūnija spriedumu lietā Nr. 2001-15-03.
16  ECT 2015. gada 3. novembra lēmuma lietā “Gubenko pret Latviju”, pieteikuma 
Nr. 6674/06, 19.-26. punkts.
17  Satversmes tiesas 2012. gada 19. decembra lēmuma lietā Nr. 2012-03-01 
13.2. punkts (iekšējās atsauces ir izlaistas).
18  Satversmes tiesas 2011. gada 14. marta sprieduma lietā Nr. 2010-51-01 
10.2. punkts.
19  Satversmes tiesas 2008. gada 9. maija spriedums lietā Nr. 2007-24-01.
20  Satversmes tiesas 2008. gada 20. novembra spriedums lietā Nr. 2008-07-01.
21  Satversmes tiesas 2009. gada 23. aprīļa spriedums lietā Nr. 2008-42-01.
22  Satversmes tiesas 2010. gada 30. marta spriedums lietā Nr. 2009-85-01.
23  Satversmes tiesas 2011. gada 18. marta spriedums lietā Nr. 2010-50-03.
24  Satversmes tiesas 2014. gada 24. aprīlī spriedums lietā Nr. 2013-12-01.
25  Satversmes tiesas 2013. gada 27. jūnija spriedums lietā Nr. 2012-22-0103.
26  Satversmes tiesas 2015. gada 5. februāra spriedums lietā Nr. 2014-03-01.
27  Satversmes tiesas 2015. gada 11. marta lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā 
Nr. 2014-33-01.
28  Gunārs Kūtris norāda, ka konstitucionālajās tiesās izvērtējama tiesību regulējuma 
nepilnība veidojas, “kad, no tiesību sistēmas viedokļa, ir nepieciešams regulējums 
un likumdevējam bija likumā jāietver pozitīvs tiesiskais regulējums”, bet tas nav 
izdarīts. Skat.: Kūtris G. Likumu robi un Eiropas konstitucionālās tiesas. Jurista Vārds, 
01.07.2008., Nr. 24 (529).
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ULTRA VIRES PIEŅEMTAS 
TIESĪBU NORMAS SPĒKS LAIKĀ 
SATVERSMES TIESAS PRAKSĒ

Mg. iur. Sandijs Statkus,             Mg. iur. Andrejs Stupins,  
Satversmes tiesas padomnieks            Satversmes tiesas tiesneša palīgs,  
              BA “Turība” Juridiskās fakultātes docētājs

Satversmes tiesas jubilejas 
gadā vēlamies atskatīties uz 
viena konkrēta tiesību jautājuma 
izpratnes attīstību Satversmes 
tiesas praksē. Satversmes tiesa 
savā divdesmit gadus ilgajā vēsturē 
nereti ir vērtējusi tiesību normas 
atbilstību augstāka juridiskā 
spēka tiesību normai, ņemot 
vērā apstrīdētā akta izdevējas 
institūcijas rīcību kontekstā ar tai 
likumdevēja piešķirto kompetenci 
vai pilnvarojumu. Satversmes tiesas 
nolēmumi, kas pieņemti šādās 
lietās, nodrošina pietiekami plašu 
un daudzveidīgu izpētes materiālu.

Īss ieskats ultra vires  
jēdziena saturā

Termins ultra vires tulkojumā 
no latīņu valodas nozīmē 
“pārsniedzot pilnvaras” jeb “ārpus 
pilnvarām”.1 Ultra vires doktrīna 
raksturo vienu no valststiesību 
pamatprincipiem, proti – lai 
personu tiesības būtu maksimāli 
aizsargātas pret iespējamību, 
ka izpildvaras institūcijas savas 
pilnvaras izmanto ļaunprātīgi, šīs 
institūcijas drīkst darboties tikai un 
vienīgi tām likumdevēja piešķirto 

kompetenču un pilnvaru robežās.2 
Arī Satversmes tiesa savā praksē ir 
atzinusi par neatbilstošiem Latvijas 
Republikas Satversmei (turpmāk – 
Satversme) tādus normatīvos aktus, 
kas pieņemti (izdoti), pārsniedzot 
kompetenci vai neievērojot 
likumdevēja piešķirtā pilnvarojuma 
robežas.3

Ultra vires doktrīna ir cieši 
saistīta ar valsts varas dalīšanas 
principu un tiesiskuma jeb 
likuma virsvadības principu, 
saskaņā ar kuru valsts institūciju 
izdotiem normatīvajiem aktiem 
ir jāatbilst likuma saturam.4 No 
Satversmes 1. pantā nostiprinātā 
demokrātiskas republikas jēdziena 
citstarp izriet valsts varas dalīšanas 
princips, kas izpaužas valsts varas 
sadalījumā likumdošanas, izpildu 
un tiesu varā.5 Varas dalīšanas 
mērķis ir personas pamattiesību 
un demokrātiskas valsts iekārtas 
nodrošināšana, garantējot valsts 
varas institūciju līdzsvaru un 
savstarpēju kontroli.6 Varas 
dalīšanas principam ir jānodrošina 
demokrātiskas un tiesiskas valsts 
pamatvērtību īstenošana un 
aizsardzība.7 Savukārt saskaņā ar 

Satversmes 64. pantu likumdošanas 
tiesības, proti, tiesības kādu 
jautājumu noregulēt ar likumu, 
pieder Saeimai, kā arī tautai 
Satversmē paredzētajā kārtībā un 
apjomā. Atbilstoši varas dalīšanas 
principam likumdevēja kompetencē 
ir likumu pieņemšana par jebkuru 
valsts politikas jautājumu. Lai 
nodrošinātu efektīvāku valsts varas 
īstenošanu, pieļaujami izņēmumi 
no likumdevēja virsvadības 
principa. Šie izņēmumi izriet no 
Satversmes. To mērķis ir padarīt 
likumdošanas procesu efektīvāku, 
kā arī ātrāk un adekvātāk reaģēt uz 
normatīvā regulējuma grozījumu 
nepieciešamību.8

Ievērojot Latvijas Republikas 
konstitucionālās iekārtas 
attīstības gaitu, šajā rakstā ultra 
vires jēdziens netiks aplūkots 
kontekstā ar Satversmes tiesas 
atziņām, kas attiecas uz Satversmes 
81. pantu tā spēkā esamības 
laikā (līdz 2007. gada 31. maijam 
Satversmes 81. pants piešķīra 
Ministru kabinetam tiesības izdot 
noteikumus, kuriem bija likuma 
spēks, paredzot arī konkrētus 
ierobežojumus šādu noteikumu 
izdošanai).

Satversmes tiesa vairākkārt 
norādījusi, ka tiesību normas 
pieņemšanas kārtības ievērošana 
ir tiesību normas spēkā esamības 
priekšnoteikums.9 Tiesību doktrīnā 
atzīts, ka tiesību norma ir izdota 
ultra vires, ja ir pieļauti būtiski 
tās pieņemšanas procedūras 
pārkāpumi. Attiecībā uz šādiem 
gadījumiem piemērojams princips, 
ka “antikonstitucionāls likums 
nav likums”, proti, tas nekad nav 
pastāvējis, jo pieņemts prettiesiskā 
procedūrā.10 Arī Satversmes tiesa 
ir atzinusi: attiecībā uz šādiem 
gadījumiem prezumējams, ka 
antikonstitucionāla tiesību norma 
nekad nav bijusi spēkā, jo nav 
pieņemta pienācīgā kārtībā, un tāpēc 
arī nevar radīt tiesiskas sekas.11

Satversmes tiesa savā 20 gadus12 
ilgajā praksē13 vairāk nekā  
desmit spriedumos atzinusi, ka 
konkrēta tiesību norma (akts) ir 
uzskatāma par izdotu ultra vires. 

Foto: Toms Norde Foto: Toms Norde
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Šāds secinājums attiecas lielākoties uz Ministru 
kabineta noteikumiem. Tomēr ar ultra vires doktrīnu 
saistītas atziņas Satversmes tiesa ir attiecinājusi arī, 
piemēram, uz Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma 
vietu pārvaldes amatpersonas izdotiem tiesību 
aktiem.14 Turklāt pēdējo divu gadu laikā pieņemtajos 
Satversmes tiesas nolēmumos ultra vires doktrīna 
izmantota, vērtējot vietējo pašvaldību izdoto saistošo 
noteikumu,15 kā arī atvasināto publisko tiesību 
juridisko personu izdoto ārējo normatīvo aktu 
konstitucionalitāti.16

Vairumā gadījumu tas, ka apstrīdētā norma tiek 
atzīta par izdotu ultra vires, nozīmē to, ka šajā normā 
ietvertais pamattiesību ierobežojums nav noteikts ar 
likumu. Ja pamattiesību ierobežojums nav noteikts 
ar likumu, tad tas neatbilst Satversmei. Tātad nav 
nepieciešams papildus izvērtēt, vai ar apstrīdēto 
normu paredzētā pamattiesību ierobežojuma mērķis 
ir leģitīms, vai ierobežojums ir piemērots šā mērķa 
sasniegšanai un vai tas ir samērīgs.17

Šā raksta pamatmērķis ir apzināt, kā Satversmes 
tiesas spriedumi, ar kuriem apstrīdētā norma atzīta 
par izdotu ultra vires, ietekmējuši antikonstitucionālās 
tiesību normas spēkā esamību laikā.

Tiesiskās sekas, atzīstot ultra vires izdotu tiesību 
normu par spēkā neesošu

Satversmes tiesas praksē papildus tam, ka tiek 
izvērtēta tiesību normu atbilstība varas dalīšanas 
principam, ir skarti arī jautājumi par tiesiskajām sekām, 
kas rodas tad, ja normatīvais akts tiek atzīts par izdotu 
ultra vires.18 Satversmes tiesai, atzīstot kādu tiesību 
normu (aktu) par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka 
tiesību normu (aktu) prasībām, saskaņā ar Satversmes 
tiesas likuma 31. panta 11. punktu ir jānosaka brīdis, 
ar kuru apstrīdētais regulējums zaudē spēku. Savukārt 
tā paša likuma 32. panta trešā daļa paredz, ka tiesību 
norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu 
augstāka juridiska spēka tiesību normai, uzskatāma 
par spēkā neesošu no Satversmes tiesas sprieduma 
publicēšanas dienas, ja Satversmes tiesa nav noteikusi 
citādi. Tātad Satversmes tiesas likuma 32. panta 
trešā daļa nosaka pamatprincipu, ka apstrīdētā un 
par antikonstitucionālu atzītā norma zaudē spēku 
sprieduma publicēšanas dienā. Nosakot citādu normas 
spēka zaudēšanas brīdi, ciktāl tas nav pamatots jau ar 
pašā spriedumā ietvertajiem argumentiem, Satversmes 
tiesai savs lēmums ir jāmotivē.19 Minētais Satversmes 
tiesas likuma regulējums attiecas arī uz tādiem 
gadījumiem, kad tiesību norma (akts) ir izdota  
ultra vires.

Lemjot par brīdi, ar kuru apstrīdētais regulējums 
zaudē spēku, ir iespējami vairāki varianti. Apstrīdēto 
regulējumu Satversmes tiesa var atzīt par spēkā 
neesošu no, pirmkārt, tā izdošanas (pieņemšanas) 
brīža; otrkārt, personas pamattiesību aizskāruma 
rašanās brīža; treškārt, sprieduma pieņemšanas 

(publicēšanas) brīža; ceturtkārt, tiesas noteikta datuma 
vai notikuma nākotnē.

Ultra vires gadījumos Satversmes tiesa savā 
līdzšinējā praksē vēl nekad nav atzinusi apstrīdēto 
regulējumu par spēkā neesošu no pamattiesību 
aizskāruma rašanās brīža. Savukārt visi pārējie 
iespējamie varianti attiecībā uz brīdi, kad regulējums 
zaudē spēku, ultra vires gadījumos ir izmantoti. 
Turklāt var konstatēt, ka tos (regulējuma izdošanas 
brīdis, sprieduma pieņemšanas brīdis vai tiesas 
noteikts nākotnes datums) Satversmes tiesa ultra vires 
gadījumos ir izmantojusi gandrīz vai vienlīdz bieži.

Satversmes tiesa savos spriedumos ultra vires 
gadījumos vismaz20 piecas reizes ir atzinusi, ka 
apstrīdētais regulējums nav spēkā no tā pieņemšanas 
brīža. Attiecībā uz tiesas argumentāciju jāsecina, ka 
divos21 no minētajiem pieciem gadījumiem Satversmes 
tiesa šādu savu secinājumu spriedumā ir pamatojusi 
visai lakoniski. Tā spriedumā lietā Nr. 04-03(98) 
Satversmes tiesa norādīja, ka, izvērtējot taisnīguma, 
likumības, varas dalīšanas un tiesiskās paļāvības 
principu ievērošanu un ņemot vērā to, ka apstrīdētie 
normatīvie akti pasliktināja politiski represēto 
personu stāvokli un nelikumīgi liedza tām realizēt 
savas tiesības, attiecīgie noteikumi atzīstami par spēkā 
neesošiem no to izdošanas brīža. Savukārt spriedumā 
lietā Nr. 2007-04-03 Satversmes tiesa norādījusi vienīgi 
to, ka, konstatējot apstrīdētās normas neatbilstību 
Satversmes 64. pantam, tā atzīstama par prettiesisku 
un spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

Savukārt pārējos trijos22 Satversmes tiesas 
spriedumos, kuros apstrīdētā norma ir atzīta 
par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža (šie 
spriedumi pieņemti pēdējo divu gadu laikā), tiesas 
argumentācija jau ir daudz vairāk izvērsta, savukārt 
izmantotā metodoloģija – ļoti līdzīga. Proti, vispirms 
tiesa ir norādījusi, ka tiesību norma, kura nekad nav 
bijusi spēkā, nevar arī radīt tiesiskas sekas un tādēļ 
ir atzīstama par prettiesisku un spēkā neesošu no 
tās pieņemšanas brīža. Tālāk tiesa ir secinājusi, ka 
izņēmuma gadījumos varētu tikt pieļautas atkāpes 
no šīs prezumpcijas un tad Satversmes tiesai būtu 
jākonstatē būtiski apstākļi, kas pamatotu minētā 
izņēmuma noteikšanu. Visbeidzot, tiesa tomēr 
noteikusi, ka apstrīdētā norma ir atzīstama par 
spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža, jo nav gūts 
apstiprinājums tādu būtisku apstākļu pastāvēšanai, kuri 
varētu pamatot izņēmumu no minētās prezumpcijas.

Pēc trijos minētajos Satversmes tiesas spriedumos 
ietvertajām atziņām var izdarīt dažus secinājumus. 
Pirmkārt, Satversmes tiesa spriedumos, kuri pieņemti 
pēdējo divu gadu laikā un kuros tiesību norma atzīta 
par izdotu ultra vires, konsekventi ir turējusies pie 
nostādnes, ka šī antikonstitucionālā tiesību norma 
nekad nav bijusi spēkā, jo nav pieņemta pienācīgā 
kārtībā, tāpēc tā arī nevar radīt tiesiskas sekas un ir 
atzīstama par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.  
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Otrkārt, Satversmes tiesa attiecībā uz normas atzīšanu 
par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža ir ieviesusi 
apgāžamu prezumpciju. Proti, būtiski apstākļi varētu 
pamatot nepieciešamību noteikt citu apstrīdētās 
normas spēka zaudēšanas brīdi. Šādus būtiskus 
apstākļus, veicot objektīvo izmeklēšanu, ex officio 
varētu konstatēt pati Satversmes tiesa, bet uz tiem 
varētu norādīt arī, piemēram, institūcija, kas izdevusi 
apstrīdēto aktu, vai pieaicinātā persona.

Satversmes tiesa savā praksē ultra vires gadījumos 
vismaz23 piecas reizes24 ir atzinusi, ka apstrīdētais 
regulējums nav spēkā no sprieduma pieņemšanas 
(publicēšanas) brīža. Attiecībā uz tiesas argumentāciju 
jāsecina, ka nevienā no minētajiem gadījumiem 
Satversmes tiesa spriedumā nav pamatojusi, kāpēc 
tieši ar šo brīdi apstrīdētais regulējums zaudē spēku. 
Lakoniska norāde ietverta vienīgi spriedumā lietā 
Nr. 2005-03-0306, kur tiesa secinājusi, ka, konstatējot 
apstrīdētās normas neatbilstību Satversmes 64. pantam, 
tā atzīstama par prettiesisku un spēkā neesošu.25 
Visticamāk, nevienā no šiem gadījumiem Satversmes 
tiesa nav saskatījusi tādus apsvērumus, kuru dēļ būtu 
jāatkāpjas no Satversmes tiesas likuma 32. panta trešajā 
daļā ietvertā pamatprincipa attiecībā uz brīdi, ar kuru 
apstrīdētais regulējums zaudē spēku.

Savukārt apstrīdētais regulējums par spēkā 
neesošu no tiesas noteikta datuma nākotnē ultra 
vires gadījumos ir atzīts četros spriedumos, un 
tajos Satversmes tiesas sniegtais pamatojums jau ir 
salīdzinoši plašāks. Tā spriedumā lietā Nr. 2002-04-03 
Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētais akts kopumā 
ir vērsts uz brīvības atņemšanas vietās esošo personu 
pamattiesību aizsardzību, kā arī apkalpojošā personāla 
pamattiesību un drošības aizsardzību. Stāvoklis, kāds 
izveidotos, ja vispār neviens akts šo jomu neregulētu, 
Satversmei neatbilstu vēl vairāk kā pašreizējais 

stāvoklis. Tāpēc būtu pieļaujams, ka apstrīdētais 
akts, kaut arī pēc formas ir izdots ultra vires, tomēr 
paliek spēkā līdz brīdim, kad stājas spēkā jaunās 
likuma normas un tajās paredzētie Ministru kabineta 
noteikumi.26

Ar šādu secinājumu Satversmes tiesa iedibināja 
praksi, atbilstoši kurai ir pieļaujams, ka Satversmei 
neatbilstošs regulējums paliek spēkā vēl kādu 
laiku pēc tiesas sprieduma pieņemšanas. Turklāt, 
izvēršot šo atziņu, Satversmes tiesa norādījusi, ka 
gadījumos, kad tūlītēja apstrīdētās normas atcelšana 
vēl vairāk neatbilstu Satversmei kā šīs pašas normas 
atstāšana spēkā, ir iespējams noteikt sprieduma 
izpildes termiņu.27 Izmantojot Satversmes tiesas 
likuma 32. panta trešajā daļā piešķirtās tiesības, 
Satversmes tiesai savu iespēju robežās ir jāgādā par 
to, lai situācija, kāda varētu veidoties no brīža, kad 
apstrīdētās normas zaudē spēku, līdz brīdim, kad 
to vietā tiks pieņemtas jaunas normas, neradītu 
personām Satversmē garantēto pamattiesību 
aizskārumu, kā arī nenodarītu būtisku kaitējumu 
valsts vai sabiedrības interesēm.28

Savukārt spriedumā lietā Nr. 2008-01-0329 
Satversmes tiesa secināja, ka jāaizsargā to biodegvielas 
ražotāju tiesiskā paļāvība, kuri apstrīdētā regulējuma 
spēkā esamības laikā investējuši ievērojamus finanšu 
līdzekļus biodegvielas ražošanā, jo valsts atbalsts 
biodegvielas ražošanai ir nozīmīgs līdzeklis, kas lietots, 
lai ekonomiski ieinteresētu uzņēmējus ražot biodegvielu 
un panāktu noteiktu biodegvielas īpatsvaru kopējā 
tautsaimniecībā izmantotās degvielas daudzumā, 
tādējādi veicinot videi draudzīgu, droši piegādājamu 
un atjaunojamu energoresursu izmantošanu. Ja kvotu 
sadales regulējums tiktu atzīts par spēkā neesošu no tā 
izdošanas brīža, tad visi biodegvielas ražotāji, kuriem 
piešķirtas kvotas, tiktu nostādīti nelabvēlīgā situācijā. 

1  Skat. plašāk: Branta A. Ultra vires principa izpratne un tā piemērošana Latvijas 
Republikas Satversmes tiesas spriedumos. Grām.: Ultra vires doktrīna konstitucionālo 
tiesu praksē. Lietas ierosināšana Satversmes tiesā. Satversmes tiesas 2007. gada 
konferences materiālu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 66. lpp.
2  Skat. plašāk, piemēram: Wade H.W.R., Forsyth C.F. Administrative Law. 10th ed. 
Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 4.
3  Skat., piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada 21. novembra sprieduma lietā 
Nr. 2005-03-0306 10. punktu. Latvijas Vēstnesis, 25.11.2005., Nr. 189; Satversmes tiesas 
2013. gada 27. jūnija sprieduma lietā Nr. 2012-22-0103 18. punktu. Latvijas Vēstnesis, 
28.06.2013., Nr. 123.
4  Skat. plašāk: Branta A. Ultra vires principa izpratne un tā piemērošana Latvijas 
Republikas Satversmes tiesas spriedumos. Grām.: Ultra vires doktrīna konstitucionālo 
tiesu praksē. Lietas ierosināšana Satversmes tiesā. Satversmes tiesas 2007. gada 
konferences materiālu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 66. lpp.
5  Skat. Satversmes tiesas 1999. gada 1. oktobra sprieduma lietā Nr. 03-05(99) 
secinājumu daļas 1. punktu. Latvijas Vēstnesis, 05.10.1999., Nr. 325/327.
6  Skat., piemēram, Satversmes tiesas 2006. gada 20. decembra sprieduma lietā 
Nr. 2006-12-01 6.1. punktu. Latvijas Vēstnesis, 28.12.2006., Nr. 206.
7  Skat. Satversmes tiesas 2013. gada 18. decembra sprieduma lietā Nr. 2013-06-01 
11. punktu. Latvijas Vēstnesis, 20.12.2013., Nr. 250.
8  Skat. plašāk: Satversmes tiesas 2016. gada 2. marta sprieduma lietā Nr. 2015-11-03 
21. punkts. Latvijas Vēstnesis, 04.03.2016., Nr. 45.
9  Skat. Satversmes tiesas 2005. gada 21. novembra sprieduma lietā Nr. 2005-03-0306 
10.4. punktu. Latvijas Vēstnesis, 25.11.2005., Nr. 189; Satversmes tiesas 2015. gada 
21. decembra sprieduma lietā Nr. 2015-03-01 23. punktu. Latvijas Vēstnesis, 
23.12.2015., Nr. 251.
10  Skat.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts 
kontrole. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskajā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 
2013, 143. lpp. Citēts pēc: Field O. Effect of an Unconstitutional Statute. Indiana Law 
Journal, 1926, Vol. 1: Iss. 1, Article 1.

11  Skat. Satversmes tiesas 2014. gada 12. decembra sprieduma lietā Nr. 2013-21-03 
13. punktu. Latvijas Vēstnesis, 16.12.2014., Nr. 250; Satversmes tiesas 2016. gada 
2. marta sprieduma lietā Nr. 2015-11-03 25. punktu. Latvijas Vēstnesis, 04.03.2016., 
Nr. 45.
12  Satversmes tiesa savu pirmo spriedumu – lietā Nr. 04-01(97) – pasludināja 
1997. gada 7. maijā.
13  Līdz 2016. gada 30. septembrim Satversmes tiesa kopumā ir pieņēmusi 
275 spriedumus.
14  Skat. Satversmes tiesas 2001. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2001-05-03 
secinājumu daļas 5. punktu. Latvijas Vēstnesis, 22.12.2001., Nr. 187; Satversmes tiesas 
2002. gada 22. oktobra sprieduma lietā Nr. 2002-04-03 secinājumu daļas 3. punktu. 
Latvijas Vēstnesis, 24.10.2002., Nr. 154.
15  Skat. Satversmes tiesas 2014. gada 12. decembra sprieduma lietā Nr. 2013-21-03 
11.2., 12.6. un 13. punktu. Latvijas Vēstnesis, 16.12.2014., Nr. 250; Satversmes tiesas 
2016. gada 12. februāra sprieduma lietā Nr. 2015-13-03 14.3., 15.3., 16. un 17. punktu. 
Latvijas Vēstnesis, 15.02.2016., Nr. 31.
16  Skat. Satversmes tiesas 2016. gada 2. marta sprieduma lietā Nr. 2015-11-03 
23.–25. punktu. Latvijas Vēstnesis, 04.03.2016., Nr. 45.
17  Skat. Satversmes tiesas 2002. gada 20. maija sprieduma lietā Nr. 2002-01-03 
secinājumu daļas pēdējo rindkopu. Latvijas Vēstnesis, 2002. gada 21. maijs, Nr. 75.
18  Skat.: Branta A. Ultra vires principa izpratne un tā piemērošana Latvijas Republikas 
Satversmes tiesas spriedumos. Grām.: Ultra vires doktrīna konstitucionālo tiesu 
praksē. Lietas ierosināšana Satversmes tiesā. Satversmes tiesas 2007. gada 
konferences materiālu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 68. un 69. lpp.
19  Skat. Satversmes tiesas 2013. gada 27. jūnija sprieduma lietā Nr. 2012-22-0103 
19. punktu. Latvijas Vēstnesis, 28.06.2013., Nr. 123.
20  Ņemot vērā Satversmes tiesas sākotnējo spriedumu izteikti lakonisko 
argumentāciju, nevar izdarīt pietiekami viennozīmīgu secinājumu par to, vai 
konkrētā tiesas atziņa būtu attiecināma arī uz ultra vires doktrīnu. Tādā gadījumā 
būtu iespējams pamatot arī to, ka Satversmes tiesa vēl citās lietās apstrīdētos tiesību 



58
 

06. 12. 2016. / Nr. 49 (952)

NUMURA TĒMA: SATVERSMES TIESAI – 20

Šā iemesla dēļ Satversmes tiesa uzskatīja, ka attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei būtu dodams laiks tiesiskā 
regulējuma izdošanai augstāka juridiska spēka tiesību 
normām atbilstošā formā. Tātad, lemjot par brīdi, ar 
kuru ultra vires izdots regulējums zaudē savu spēku, 
par šādu brīdi var tikt noteikts arī kāds datums pēc 
sprieduma spēkā stāšanās.

Turpretim spriedumā lietā Nr. 2010-57-03,30 
izlemjot jautājumu par ultra vires izdota regulējuma 
spēka zaudēšanas brīdi, Satversmes tiesa ņēma vērā 
to, ka studējošo stipendija pēc sava rakstura nav 
pielīdzināma ienākumus aizstājošam maksājumam. 
Tādēļ nevar uzskatīt, ka stipendiju nepiešķiršana 
konstitucionālās sūdzības iesniedzējiem radījusi 
tik būtisku tiesību aizskārumu, ka tā novēršanas 
labad tiesas nolēmumam vajadzētu noteikt 
atpakaļvērstu spēku. Satversmes tiesa uzsvēra arī 
to, ka ir ņemamas vērā praktiskās un finansiālās 
grūtības, kādas Latvijas Universitātei varētu rasties 
sakarā ar stipendiju maksājumu un stipendiju fondā 
piešķirto un pieejamo finanšu līdzekļu atpakaļvērstu 
administrēšanu.

Interesanti atzīmēt, ka ļoti līdzīgus apsvērumus 
par praktiskām grūtībām, kas saistītas ar dažādu 
maksājumu atpakaļvērstu administrēšanu, Satversmes 
tiesa jau iepriekš bija izmantojusi, lemjot par brīdi, ar 
kuru spēku zaudē likumā noteiktais piespiedu nomas 
maksas pieauguma ierobežojums.31

Visbeidzot, kā ceturtais Satversmes tiesas prakses 
piemērs, kad ultra vires gadījumā apstrīdētais 
regulējums tika atzīts par spēkā neesošu no tiesas 
noteikta datuma nākotnē, ir jāmin spriedums lietā 
Nr. 2012-22-0103.32 Šajā spriedumā īpaša nozīme 
tika piešķirta apstāklim, ka konstitucionālās sūdzības 
iesniedzēju pamattiesību aizskāruma novēršana ir 
nesaraujami saistīta ar valsts budžeta izdevumiem 

un nav iespējama bez Ministru kabineta rīcības. 
Proti, Ministru kabinetam savos noteikumos ir 
jāizdara grozījumi un jāparedz kārtība, kādā atbilstoši 
likumdevēja izvirzītajam uzdevumam veicamajām 
izpildu darbībām nepieciešamie izdevumi tiek segti 
no valsts budžeta līdzekļiem lietās, kurās piedzinējs ir 
atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu segšanas. 
Jāpiebilst, ka tik tiešu pienākumu pieņemt konkrēta 
satura tiesību aktu Satversmes tiesa institūcijai, kas 
izdevusi apstrīdēto aktu, ir noteikusi vien ļoti retos 
izņēmuma gadījumos.33

No iepriekšminētā izriet šāds secinājums: kaut 
arī pēdējos trijos spriedumos attiecībā uz ultra vires 
pieņemtām tiesību normām Satversmes tiesa būtībā ir 
vispārīgi nostiprinājusi prezumpciju, ka šādas normas 
atzīstamas par spēkā neesošām no to pieņemšanas brīža, 
un šī prezumpcija visnotaļ atbilst klasiskajai ultra vires 
doktrīnas izpratnei, uz kopējā Satversmes tiesas prakses 
fona šādu gadījumu skaits joprojām ir salīdzinoši neliels.

Dažas piezīmes par tiesnešu atsevišķajām domām
Satversmes tiesas likuma 30. panta sestā daļa 

paredz, ka tiesnesis, kurš balsojis pret viedokli, kas 
izteikts spriedumā, izsaka rakstveidā savas atsevišķās 
domas, kuras pievieno lietai, bet tiesas sēdē tās 
nepaziņo. Attiecībā uz tiesnešu atsevišķo domu 
nozīmi tiesnese Kristīne Krūma ir norādījusi, ka to 
mērķis nekādā gadījumā nav mazināt sprieduma 
autoritatīvo spēku. Jāņem vērā, ka koleģiālā lemšanas 
procesā katram tiesnesim savs individuālais viedoklis 
ir jāpakļauj saprātīgiem kompromisiem. Vienlaikus 
ir būtiski ņemt vērā, ka tad, ja principiāli svarīgos 
jautājumos kompromiss netiek panākts un tiek pausts 
atšķirīgs viedoklis, atsevišķajās domās jānorāda uz 
tiem sprieduma aspektiem, kuros tiesas prakse vēl nav 
izveidojusies vai nostabilizējusies.34
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33  Skat., piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada 20. decembra sprieduma lietā 
Nr. 2010-44-01 17.1. punktu. Latvijas Vēstnesis, 22.12.2010., Nr. 202; Satversmes 
tiesas 2014. gada 11. decembra sprieduma lietā Nr. 2014-05-01 21.2. punktu. Latvijas 
Vēstnesis, 16.12.2014., Nr. 250.
34  Skat. tiesneses Kristīnes Krūmas atsevišķās domas lietā Nr. 2008-03-03. Pieejamas: 
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2008-03-03_Atseviskas_
domas.pdf [skatītas 26.09.2016.].
35  Skat. tiesneses Inetas Ziemeles atsevišķās domas lietā Nr. 2014-08-03. Latvijas 
Vēstnesis, 13.04.2015., Nr. 71.
36  Skat. tiesneša Gunāra Kusiņa un tiesneses Sanitas Osipovas atsevišķās domas lietā 
Nr. 2015-22-01. Latvijas Vēstnesis, 26.08.2016., Nr. 165.
37  Minētais astoņarpus gadu ilgais periods skaitīts no 2006. gada 15. septembra, 
kad saskaņā ar tobrīd spēkā bijušo Satversmes tiesas reglamenta 225. punktu 
bija jāpublisko tiesneša Jura Jelāgina atsevišķās domas lietā Nr. 2005-13-0106, līdz 
2015. gada 13. aprīlim, kad saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 33. panta pirmās 
daļas otro teikumu tika publicētas tiesneses Inetas Ziemeles atsevišķās domas lietā 
Nr. 2014-08-03.
38  Skat. tiesneses Inetas Ziemeles atsevišķās domas lietā Nr. 2015-05-03. Latvijas 
Vēstnesis, 15.12.2015. , Nr. 245; un tiesneša Alda Laviņa atsevišķās domas lietā  
Nr. 2015-11-03. Latvijas Vēstnesis, 02.05.2016., Nr. 84.
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Līdz 2016. gada 26. augustam Satversmes tiesas 
tiesneši savas atsevišķās domas ir pievienojuši kopumā 
32 spriedumiem. Savukārt pēdējā laika Satversmes 
tiesas prakse liecina par to, ka arvien biežāk tiek 
pieņemti tādi spriedumi, kuriem pievienotas tiesnešu 
atsevišķās domas. Aptuveni pusotra gada laikā – no 
2015. gada 13. aprīļa, kad tika publicētas atsevišķās 
domas lietā Nr. 2014-08-03,35 līdz 2016. gada 
26. augustam, kad tika publicētas atsevišķās 
domas lietā Nr. 2015-22-0136 – kopumā vēl desmit 
spriedumiem, neskaitot abus minētos, tiesneši ir 
pievienojuši savas atsevišķās domas. Tātad pusotra 
gada laikā spriedumiem ir pievienots apmēram tikpat 
daudz atsevišķo domu – četrpadsmit – kā iepriekšējo 
nedaudz vairāk kā astoņarpus37 gadu laikā.

Arī spriedumiem, kuros Satversmes tiesa ir 
vērtējusi likumdevēja piešķirtā pilnvarojuma robežas, 
tiesneši ir pievienojuši savas atsevišķās domas.38 Tā 
spriedumam lietā Nr. 2015-11-03 pievienotās tiesneša 
atsevišķās domas akcentē tieši jautājumu par brīdi, ar 
kuru regulējums, kas atzīts par pieņemtu ultra vires, 
zaudē spēku. Atsevišķajās domās uzsvērts, ka lietā 
izskatītais jautājums skar tādu sabiedrības drošības 
aizsardzībai būtisku jomu kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana. 
Šā iemesla dēļ, kā arī ņemot vērā Satversmes tiesas 

spriedumos lietās Nr. 2002-04-03, Nr. 2008-01-03, 
Nr. 2010-57-03 un Nr. 2012-22-0103 izteiktās atziņas, 
spriedumā vajadzējis izvērtēt, vai nepieciešamība 
aizsargāt sabiedrības drošību nav uzskatāma par 
pietiekami būtisku apstākli, lai nevis atzītu ultra 
vires izdotās normas par spēkā neesošām no to 
pieņemšanas brīža, bet dotu likumdevējam un valsts 
iestādēm pietiekamu laiku jauna tiesiskā regulējuma 
izstrādāšanai un pieņemšanai.

Pēc šā raksta autoru ieskata, no minētajām 
atsevišķajām domām būtībā izriet metodoloģisks 
priekšlikums attiecībā uz Satversmes tiesas iepriekš 
izteikto atziņu par izņēmumu no vispārīgā principa 
saistībā ar ultra vires pieņemtas tiesību normas atzīšanu 
par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža. Proti, 
Satversmes tiesai būtu jāvērtē arī tādi izskatāmajā lietā 
konstatējami vai vismaz lietas dalībnieku vai pieaicināto 
personu norādīti apstākļi, kuri varētu (bet tikai varētu) 
būt par pamatu izņēmuma noteikšanai, un jāsniedz 
savi argumenti tam, kāpēc šādi apstākļi tomēr nav 
uzskatāmi par pietiekami būtiskiem. Citiem vārdiem 
sakot, ar norādi, ka Satversmes tiesa izskatāmajā 
lietā nav guvusi apstiprinājumu tādu būtisku 
apstākļu pastāvēšanai, kuri pamatotu izņēmumu no 
prezumpcijas par apstrīdēto normu spēkā neesamību 
no to pieņemšanas brīža, vien varētu būt par maz.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 
šādā sastāvā: tiesnese I. Skultāne, tiesnese V. Krūmiņa, 
tiesnese R. Vīduša, rakstveida procesā izskatīja 
administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz 
[pers. A] pieteikumu par izdienas pensijas piešķiršanu 
no 2011. gada 5. septembra, sakarā ar [pers. A] 
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 

2015. gada 3. jūnija spriedumu daļā, ar kuru noraidīts 
pieteikums.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja [pers. A] vērsās Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūrā ar lūgumu piešķirt izdienas 
pensiju saskaņā ar Korupcijas novēršanas un 

TIESĪBU NORMU, KURAS SATVERSMES TIESA IR ATZINUSI 
PAR NEATBILSTOŠU SATVERSMEI, PIEMĒROŠANA
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta spriedums

Lietā Nr. SKA–281 / 2016. gada 28. oktobrī

Tiesību normas piemērošana nošķirama no Satversmes tiesas sprieduma piemērošanas. Satversmes tiesas spriedums, kurā apstrīdētā 
norma atzīta par spēkā neesošu, uzskatāms par tiesību avotu tiesību normas interpretācijai un piemērošanai. Ja apstrīdētā norma 
atzīta par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka normām un tādējādi par spēkā neesošu, šāda tiesību norma saskaņā ar Satversmes 
tiesas likuma 32. panta otro daļu ir piemērojama atbilstoši Satversmes tiesas nolēmumā sniegtajai interpretācijai.

Taisnīga rezultāta sasniegšanas interesēs tiesību normas piemērotājam ir pienākums tiesību normu interpretēt atbilstoši augstāka 
spēka tiesību normām. Satversmei atbilstoša tiesību normu piemērošana ietver piemērojamās tiesību normas atrašanu un 
atbilstošu iztulkošanas metožu izmantošanu, intertemporālās un hierarhiskās piemērojamības izvērtēšanu, judikatūras un tiesību 
doktrīnas izmantošanu, kā arī tiesību tālākveidošanu.

Turklāt tiesību normu piemērošanas neatņemama sastāvdaļa ir arī tiesisko seku konkretizēšana. Proti, tiesību piemērotājam, 
izmantojot tiesību normas interpretācijas metodes, jāapsver tiesiskās sekas un jāizvēlas tās, kuras sakrīt ar tiesību normas mērķi. 
Jebkuras lietas izskatīšanā svarīgs ir tās rezultāts – taisnīgs spriedums, kas ir neatņemams taisnīgas tiesas elements.

Tādējādi tiesību piemērotāja kompetencē ir arī jautājums par tādas tiesību normas piemērošanu laikā, kuru Satversmes tiesa ir 
atzinusi par neatbilstošu Satversmei.
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apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju 
likuma (turpmāk – Izdienas pensiju likums) 2. panta 
pirmās daļas 2. punktu. Aģentūra pieteicējas 
lūgumu noraidīja, jo pieteicējai neesot nepieciešamā 
izdienas stāža un viņa no amata atbrīvota sakarā ar 
pārejošu darba nespēju, nevis atbilstoši Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 
slēdzienam par darbspēju zudumu. Aģentūra cita 
starpā pamatojās uz to, ka pieteicēja ir dienējusi gan 
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas iestādēs, gan 
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (turpmāk – 
Latvijas PSR) Iekšlietu ministrijas iestādēs, taču 
izdienas stāžā ieskaitāms tikai Latvijas Republikas 
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs pavadītais 
laiks. Administratīvais process iestādē noslēdzās ar 
aģentūras 2011. gada 9. decembra lēmumu  
Nr. 11-8/14689. Pieteicēja vērsās administratīvajā tiesā.

[2] Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu 
apelācijas kārtībā, ar 2015. gada 3. jūnija spriedumu 
pieteikumu daļēji apmierināja, uzliekot pienākumu 
aģentūrai izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 
izdienas pensijas piešķiršanu pieteicējai no 2013. gada 
11. novembra un noraidot pieteikumu pārējā daļā. 
Apgabaltiesas spriedums daļā, ar kuru noraidīts 
pieteikums, pamatots ar turpmāk minētajiem 
argumentiem.

[2.1] Pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas brīdī Izdienas 
pensiju likuma 3. panta 3. punkts paredzēja, ka izdienas 
stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita laiku, 
kas nodienēts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 
sistēmas iestādēs. Taču ar Satversmes tiesas 2013. gada 
8. novembra spriedumu Izdienas pensiju likuma 3. panta 
3. punkts, ciktāl tas neparedz izdienas stāžā ieskaitīt 
dienestu Latvijas PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs, atzīts 
par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 
109. pantam. Līdz ar to atbilstoši šim Satversmes tiesas 
spriedumam dienesta laiks Latvijas PSR Iekšlietu 
sistēmas iestādēs ir ieskaitāms izdienas stāžā.

[2.2] Minētais Satversmes tiesas spriedums ir 
publicēts 2013. gada 11. novembrī. Šajā spriedumā 
nav noteikts brīdis, ar kuru apstrīdētā norma zaudē 
spēku. Līdz ar to atbilstoši Satversmes tiesas likuma 
32. panta trešajai daļai norma zaudē spēku 2013. gada 
11. novembrī.

Savukārt apgabaltiesai nav tiesību noteikt citu brīdi, 
kad apstrīdētā norma zaudē spēku. Līdz ar to, lai arī 
pieteicēja attiecīgo stāžu bija uzkrājusi jau līdz dienai, 
kad viņa tika atbrīvota no amata birojā, pieteicējas 
dienesta laiks Latvijas PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs 
par izdienas stāžu atzīstams tikai no 2013. gada 
11. novembra.

[3] Pieteicēja par apgabaltiesas spriedumu daļā, ar 
kuru noraidīts pieteikums, iesniedza kasācijas sūdzību. 
Tajā norādīti turpmāk minētie argumenti.

[3.1] Pieteicējai, pamatojoties uz Satversmes tiesas 
spriedumu, ir tiesības uz izdienas pensijas saņemšanu no 
pensijas pieprasīšanas brīža – 2011. gada 5. septembra.

[3.2] Apgabaltiesa nav ievērojusi Administratīvā 
procesa likuma 154. panta pirmo daļu, jo nav 
izvērtējusi Satversmes tiesas 2014. gada 7. februāra 
atzinumu Nr. 8-01/1-2014.

[3.3] Pret pieteicēju nepamatoti pieļauta atšķirīga 
attieksme.

[4] Aģentūra par kasācijas sūdzību iesniedza 
paskaidrojumus, norādot, ka apgabaltiesas spriedums 
ir tiesisks un pamatots.

[5] Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Augstākā tiesa 
vērsās ar pieteikumu Satversmes tiesā, lūdzot to, 
ievērojot Satversmes tiesas 2013. gada 8. novembra 
spriedumu lietā Nr. 2013-01-01, attiecībā uz pieteicēju 
šajā lietā atzīt Izdienas pensiju likuma 3. panta 
3. punktu, ciktāl tas līdz 2013. gada 11. novembrim 
neparedzēja izdienas stāžā ieskaitīt dienestu Latvijas 
PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs, par neatbilstošu 
Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam un 
spēkā neesošu no 2011. gada 5. septembra. Tiesvedība 
lietā tika apturēta līdz Satversmes tiesas nolēmuma 
spēkā stāšanās dienai.

[6] 2016. gada 3. oktobrī Satversmes tiesas kolēģija 
pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu pēc 
iepriekš minētā Augstākās tiesas pieteikuma, atzīstot, 
ka pieteikums iesniegts par jau izskatītu prasījumu. 
Vienlaikus kolēģijas lēmumā, atsaucoties uz Satversmes 
tiesas judikatūras atziņām, norādīts turpmāk minētais.

Tiesību normas piemērošana nošķirama no 
Satversmes tiesas sprieduma piemērošanas. Satversmes 
tiesas spriedums, kurā apstrīdētā norma atzīta par 
spēkā neesošu, uzskatāms par tiesību avotu tiesību 
normas interpretācijai un piemērošanai. Ja apstrīdētā 
norma atzīta par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka 
normām un tādējādi par spēkā neesošu, šāda tiesību 
norma saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta 
otro daļu ir piemērojama atbilstoši Satversmes tiesas 
nolēmumā sniegtajai interpretācijai.

Taisnīga rezultāta sasniegšanas interesēs tiesību 
normas piemērotājam ir pienākums tiesību normu 
interpretēt atbilstoši augstāka spēka tiesību normām. 
Satversmei atbilstoša tiesību normu piemērošana ietver 
piemērojamās tiesību normas atrašanu un atbilstošu 
iztulkošanas metožu izmantošanu, intertemporālās un 
hierarhiskās piemērojamības izvērtēšanu, judikatūras 
un tiesību doktrīnas izmantošanu, kā arī tiesību 
tālākveidošanu.

Turklāt tiesību normu piemērošanas neatņemama 
sastāvdaļa ir arī tiesisko seku konkretizēšana. Proti, 
tiesību piemērotājam, izmantojot tiesību normas 
interpretācijas metodes, jāapsver tiesiskās sekas un 
jāizvēlas tās, kuras sakrīt ar tiesību normas mērķi. 
Jebkuras lietas izskatīšanā svarīgs ir tās rezultāts – taisnīgs 
spriedums, kas ir neatņemams taisnīgas tiesas elements.

Tādējādi tiesību piemērotāja kompetencē ir arī 
jautājums par tādas tiesību normas piemērošanu laikā, 
kuru Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošu 
Satversmei.
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Motīvu daļa
[7] Noraidot pieteikumu daļā par izdienas pensijas 

piešķiršanu pieteicējai no 2011. gada 5. septembra 
līdz 2013. gada 10. novembrim, apgabaltiesa ir 
pamatojusies uz to, ka lietā piemērojamā un Satversmes 
tiesā apstrīdētā tiesību norma atbilstoši Satversmes 
tiesas likuma 32. panta trešajai daļai un 31. panta 
11. punktam ir zaudējusi spēku tikai no 2013. gada 
11. novembra un ka apgabaltiesai nav tiesību noteikt 
citu brīdi, kad tā zaudē spēku. Tāpēc nav pamata līdz 
2013. gada 11. novembrim pieteicējas izdienas stāžā 
ņemt vērā arī Latvijas PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs 
nodienēto laiku. Līdz ar to līdz minētajam datumam 
pieteicējai nav bijis izdienas pensijas piešķiršanai 
nepieciešamais 20 gadu izdienas stāžs.

[8] Apgabaltiesa ir pareizi noteikusi brīdi, ar kuru 
apstrīdētā tiesību norma saskaņā ar Satversmes tiesas 
spriedumu ir zaudējusi spēku, proti, no 2013. gada 
11. novembra. Taču ir atzīstams, ka konkrētajā lietā 
apgabaltiesa nav nodrošinājusi pieteicējas pamattiesību 
īstenošanu un aizsardzību pilnā apmērā.

[9] Administratīvā procesa likuma 104. panta 
otrā daļa noteic, ja tiesa uzskata, ka administratīvajā 
tiesas procesā piemērojamā tiesību norma neatbilst 
Satversmei, tā tiesvedību lietā aptur un nosūta 
motivētu pieteikumu Satversmes tiesai. Pēc Satversmes 
tiesas nolēmuma spēkā stāšanās tiesa tiesvedību 
atjauno un turpmākajā tiesvedībā pamatojas uz 
Satversmes tiesas viedokli.

Šajā lietā Administratīvā rajona tiesa bija vērsusies 
ar pieteikumu Satversmes tiesā, jo tā uzskatīja, ka 
lietā piemērojamā tiesību norma – Izdienas pensiju 
likuma 3. panta 3. punkts neatbilst Satversmes 91. un 
109. pantam. Satversmes tiesa 2013. gada 8. novembra 
spriedumā lietā Nr. 2013-01-01 atzina minēto tiesību 
normu, ciktāl tā neparedz izdienas stāžā ieskaitīt 
dienestu Latvijas PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs, par 
neatbilstošu Satversmes 91. un 109. pantam. Lai arī 
Satversmes tiesa spriedumā nenoteica, ka apstrīdētā 
tiesību norma uzskatāma par spēkā neesošu no kāda cita 
brīža, piemēram, normas pieņemšanas brīža vai brīža, 
kad tā piemērojama attiecībā uz pieteicēju konkrētajā 
lietā, no Satversmes tiesas spriedumā ietvertās 
argumentācijas nepārprotami izriet Satversmes tiesas 
viedoklis, ka apstrīdētā norma augstāka juridiskā spēka 
tiesību normām neatbilda jau no tās pieņemšanas brīža.

Tātad atbilstoši Administratīvā procesa likuma 
104. panta otrajai daļai administratīvajai tiesai, 
turpinot izskatīt konkrēto lietu, bija jāpamatojas uz 
minēto Satversmes tiesas viedokli par apstrīdētās 
normas neatbilstību (prettiesiskumu) Satversmes 
91. un 109. pantam.

Turklāt no Satversmes tiesas likuma 31. panta otrās 
daļas, kas noteic, ka Satversmes tiesas spriedums un 
tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija 
ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, 
arī tiesām, izriet, ja Satversmes tiesa atzinusi tiesību 

normu par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka 
tiesību normai un tādējādi par spēkā neesošu, tad šāda 
tiesību norma piemērojama atbilstoši Satversmes tiesas 
nolēmumā sniegtajai interpretācijai.

[10] Kā atzinusi Satversmes tiesa, taisnīga 
rezultāta sasniegšanas interesēs tiesību normas 
piemērotājam ir pienākums tiesību normu iztulkot 
atbilstoši augstāka juridiskā spēka tiesību normām. 
Satversmei atbilstoša tiesību normu piemērošana ietver 
piemērojamās tiesību normas atrašanu un atbilstošu 
interpretēšanu, intertemporālās un hierarhiskās 
piemērojamības izvērtēšanu, judikatūras un tiesību 
doktrīnas izmantošanu, kā arī tiesību tālākveidošanu. 
Turklāt tiesību piemērošanas neatņemama sastāvdaļa 
ir arī tiesisko seku konkretizēšana, kas nozīmē, ka 
tiesību normas piemērotājam, izmantojot tiesību 
normas iztulkošanas metodes, jāapsver tiesiskās 
sekas un jāizvēlas tās, kuras sakrīt ar tiesību normas 
mērķi, neatkarīgi no šīs tiesību normas gramatiskā 
formulējuma. Jebkuras lietas izskatīšanā svarīgs ir 
tās rezultāts – taisnīgs spriedums, kas ir neatņemams 
taisnīgas tiesas elements (sk. Satversmes tiesas 
2005. gada 4. janvāra sprieduma lietā Nr. 2004-16-01 
17. punktu, 2010. gada 8. jūnija lēmuma lietā  
Nr. 2009-115-01 9.1.punktu un 2012. gada 14. maija 
sprieduma lietā Nr. 2012-13-01 15.2. punktu).

Uz minētajām atziņām norādījusi arī Satversmes 
tiesas kolēģija lēmumā par atteikšanos ierosināt lietu pēc 
Augstākās tiesas pieteikuma šajā lietā (sk. Satversmes 
tiesas 2016. gada 3. oktobra lēmuma 9. punktu).

[11] Ievērojot iepriekš minēto, apgabaltiesai, 
izskatot konkrēto lietu un lemjot par pieteicējas 
izdienas stāža noteikšanu 2011. gada 5. septembrī, ir 
pašai jālemj, vai attiecībā uz pieteicēju ir piemērojama 
antikonstitucionāla tiesību norma, kā arī minētā 
tiesību norma jāinterpretē atbilstoši augstāka spēka 
tiesību normām, ievērojot Satversmes tiesas spriedumā 
sniegto interpretāciju. Tā kā apgabaltiesa to nav 
darījusi, tās spriedums noraidītajā daļā atceļams.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

129.1 panta pirmās daļas 2. punktu, 348. panta 
2. punktu un 351. pantu, Augstākās tiesas 
Administratīvo lietu departaments

nosprieda
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2015. gada 

3. jūnija spriedumu daļā, ar kuru noraidīts [pers. A] 
pieteikums par izdienas pensijas piešķiršanu no 
2011. gada 5. septembra, un nosūtīt lietu šajā daļā 
jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.

Atmaksāt [pers. A] samaksāto drošības naudu 
71,14 euro.

Spriedums nav pārsūdzams.

Tiesnese I. Skultāne, tiesnese V. Krūmiņa, tiesnese R. Vīduša
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Manas vērtības:
Godprātība
Atklātība
Mīlestība

Alla Spale

Mg. iur., Satversmes tiesas  

Juridiskā departamenta vadītāja

Kas visvairāk ir ietekmējis jūsu dzīvi?
Manu dzīvi visvairāk ir ietekmējusi profesijas izvēle. Es 
nāku no ārstu ģimenes. Mūsu ģimenes dzīve, ikdiena 
un draugu loks vienmēr ir bijis saistīts ar medicīnu. Lielu 
daļu no savas bērnības esmu pavadījusi slimnīcā, jo 
vecāki strādāja nenormētu darba laiku, turklāt šajā laikā 
mani un brāli pieskatīja slimnīcas personāls un pacienti. 
Tomēr skarbie deviņdesmitie gadi un ārstu ikdiena mani 
mudināja izvēlēties citu – jurista – profesiju, kas šobrīd ir 
manas dzīves noteicēja un virzītāja.
Savukārt cilvēki, kas visvairāk ietekmējuši manu 
profesionālo dzīvi, ir bijušais Satversmes tiesas 
priekšsēdētājs Aivars Endziņš un viņa padomniece 
Dzintra Pededze. Viņi bija atvērti, daloties ar savām 
zināšanām par konstitucionālo tiesvedību – gan tad, 
kad kā studente pieteicos praksē Satversmes tiesā, gan 
vēlāk, kad kļuvām par kolēģiem. Viņi man ir dāvājuši 
visvērtīgāko profesionālo pieredzi. 

Vieta, kuru ir vērts apmeklēt (iepazīt) Latvijā  
vai pasaulē
Latvijā tā ir Baltijas jūras piekraste visā tās garumā un 
dažādībā. Mans mīļākais ceļojums Latvijā ir gar jūru – no 
agra rīta līdz vēlai naktij. Runājot par citām valstīm, tā 
ir Armēnija. Ļoti skaista valsts ar senu vēsturi, bagātīgu 
kultūras mantojumu un sirsnīgiem cilvēkiem. Tāpēc ir 
vērts iepazīt šo valsti: redzēt to savām acīm, sajust tās 
garu un izbaudīt tās aromātus.

Kas ir smieklīgākais vai skumjākais, ko esat lasījusi 
tiesas nolēmumā vai dzirdējusi tiesas zālē?Smieklīgi un vienlaikus skumji bija lasīt vispārējās jurisdikcijas tiesas spriedumu, kurā bija ietverta šāda 

tēze: tā kā Satversmes 8. nodaļas nosaukums ir “Cilvēka 
pamattiesības”, tad uz juridisko personu tajā garantētās 
tiesības nav attiecināmas. Savukārt kādā tiesas sēdē, 
pārbaudot procesa dalībnieka identitāti, tiesnesis norādīja, ka transportlīdzekļa vadītāja apliecība juridiskā 

spēka ziņā neatšķiras no makšķernieka vai mīlnieka apliecības, bet tomēr atļāva procesa dalībniekam piedalīties tiesas sēdē. Sagadīšanās, bet abos gadījumos 
bija viens un tas pats tiesnesis.

Kādas citas profesijas jūs apbrīnojat?
Es apbrīnoju cilvēkus, kas ir uzticīgi savai profesijai, 
darbojas tajā ar visu sirdi un dvēseli, kā arī ir labākie 
savā jomā. Tāpēc man vienlīdz apbrīnojams ir izcils 
santehniķis, kardioķirurgs, bērnudārza audzinātāja 
vai kosmonauts.

Kurš pēdējā laikā publicēts raksts “Jurista Vārdā” 
bijis noderīgs, interesants un kāpēc?
Anitas Rodiņas raksts “Konstitucionālajai sūdzībai 15”, 
kurā bija ietverts ne tikai tiesu prakses apkopojums 
par konstitucionālajām sūdzībām, bet arī norādītas šīs 
prakses nepilnības. Vienmēr priecājos par jauno juristu 
rakstiem. Labprāt lasītu komentārus par Satversmes 
tiesas spriedumiem, jo konstruktīva kritika tikai attīsta 
un pilnveido tiesu praksi.

Kuras valsts un kādus tiesību sistēmas elementus jūs 
vēlētos pārņemt un ieviest Latvijā?Es labprāt redzētu mūsu tiesību sistēmā sankcijas gadījumos, kad persona ļaunprātīgi izmanto savas tiesības. Piemēram, Vācijas Federālā Konstitucionālā 

tiesa citastarp var uzlikt konstitucionālās sūdzības iesniedzējam nodevu līdz 2600 eiro, ja sūdzība tiesā iesniegta negodprātīgi – tostarp, ja sūdzība ir acīmredzami nepieļaujama un ja tās iesniegšana uzskatāma par bezcerīgu. Šāda nodeva no 1962. gada 
līdz 2016. gadam tikusi piemērota 3054 gadījumos.

Kas jums ir sagādājis lielu vilšanos?

Lielu vilšanos man sagādā 
cilvēku nespēja vai nevēlēšanās 
saskatīt un atzīt savas kļūdas, 
kas ļautu viņiem attīstīties un 
virzīties uz priekšu, nevis meklēt 
attaisnojumu savai rīcībai. 



Tev ir viedoklis? Raksti “Jurista Vārdam”!
Nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” mērķis ir veicināt tiesiskas domas un prakses attīstību, kā arī atspoguļot Latvijas tiesību sistēmas 
izaugsmi, piedāvājot vietu lietpratēju domu apmaiņai par tiesību sistēmas aktuālajām problēmām. Žurnāla mērķauditorija 
ir juristi. Tādēļ žurnāla redakcija aicina iesniegt publicēšanai darbus, kas atbilst izvirzītajam mērķim: analītiskus rakstus 
par tiesiskām problēmām, normatīvajiem aktiem un to projektiem, tiesu praksi, kā arī par norisēm Latvijas un ārvalstu 
jurisprudencē u. c. Tā kā žurnāls piedāvā vietu brīvai un kritiskai Latvijas juristu domu apmaiņai, iesūtītās publikācijas nepauž 
redakcijas viedokli. Vienlaikus redakcijai ir tiesības noraidīt iesūtītos rakstus, ja tie neatbilst žurnāla mērķiem vai publikācijām 
izvirzītajām saturiskajām un formālajām prasībām.
Prasības publicēšanai iesūtītam rakstam:
• aktuāls un / vai nozīmīgs temats saistībā ar tiesību teorijas vai prakses jautājumu;
• argumentēts, skaidrs un loģisks izklāsts;
• atbilstošs teksta noformējums un strukturējums – norādīts autors, viņa izglītība (Dipl.iur., Mg.iur., Dr.iur. u.  c.) un amats, 

raksta nosaukums, ievaddaļa, nodaļas ar virsrakstiem, secinājumu daļa vai kopsavilkums, atsauces uz izmantotiem avotiem, 
kas veidotas atbilstoši zinātniska darba principiem;

• atbilstība latviešu valodas gramatikas un stila normām; 
• raksta apjoms nepārsniedz 40 000 rakstu zīmju (ieskaitot atstarpes).
Raksta iesniegšana:
• raksts jāiesniedz elektroniskā formātā, nosūtot pa e-pastu (juristavards@lv.lv) vai personīgi nogādājot redakcijā Rīgā, 

Bruņinieku ielā 36–12, tālrunis 67310680;
• pie raksta autors norāda savu kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi);
• autoriem ar nepabeigtu juridisko izglītību darbs jāiesniedz kopā ar augstskolas mācībspēka ieteikumu publicēšanai 

(paraugu izsniedz redakcija);
• vienlaikus ar rakstu autoram jāaizpilda un jānosūta redakcijai iesniegums par autoratlīdzības saņemšanu (paraugu izsniedz 

redakcija) – ar paraksta oriģinālu.
Raksti žurnālā tiek publicēti galvenokārt iesūtīšanas secībā, izņēmums – īpaša aktualitāte. Pirms publicēšanas raksti tiek 
rediģēti. Redakcija vienojas ar autoru par fotografēšanos portretam pie raksta. Autoratlīdzību izmaksā ar pārskaitījumu pēc 
publikācijai sekojošā mēneša 21.datuma.
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