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Ierosināta lieta par aizliegumu izsniegt apsardzes sertifikātu personai,
kurai diagnosticēta alkohola atkarība

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 20. maijā ierosināja lietu “Par Apsardzes

darbības likuma 15. panta 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
106. panta pirmajam teikumam”.
Apstrīdētā norma

Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkts paredz, ka apsardzes sertifikātu aizliegts
izsniegt personai, kurai diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko,
psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi.
Augstāka juridiska spēka norma
Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 106. panta pirmais teikums:
“Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām
un kvalifikācijai.”
Lietas fakti
Lieta ierosināta pēc Administratīvās apgabaltiesas pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējas
izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc fiziskas personas pieteikuma par tāda
labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru šai personai tiktu izsniegts apsardzes
sertifikāts.
Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka minētajai personai esot diagnosticēta alkohola atkarība,
tādēļ, pamatojoties uz apstrīdēto normu, iestāde atteikusi izsniegt viņai apsardzes
sertifikātu. Pirmās instances tiesa, pamatojoties uz apstrīdēto normu, personas pieteikumu
par labvēlīga administratīvā akta izdošanu noraidījusi. Pieteikuma iesniedzēja konstatējusi,
ka konkrētajai personai vairākus gadus ir atkarības sindroma remisijas stāvoklis, tomēr,
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neskatoties uz minēto, apstrīdētā norma paredzot absolūtu aizliegumu izsniegt apsardzes
sertifikātu.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētajā normā paredzētais absolūtais
aizliegums ierobežo personai Satversmes 106. panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības
brīvi izvēlēties nodarbošanos. Apstrīdētajā normā ietvertais pamattiesību ierobežojums
esot noteikts ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņemtu tiesību normu, un tam
esot leģitīms mērķis. Tomēr šis pamattiesību ierobežojums neatbilstot samērīguma
principam.
Tiesas process
Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas
Republikas Saeimu – līdz 2020. gada 20. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes
rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.
Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 20. oktobris. Par lietas izskatīšanas
procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.
________________________________________________________________________
Relīze sagatavota ar mērķi veicināt izpratni par Satversmes tiesā izskatāmajām lietām. Tā nav uzskatāma par
nolēmuma daļu un nav saistoša Satversmes tiesai. Spriedumi, lēmumi un cita informācija par Satversmes tiesu
atrodama tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv.
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