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Satversmes tiesa vēršas Eiropas Savienības Tiesā  

saistībā ar zāļu reklāmu un aptur tiesvedību lietā 

 

Satversmes tiesa 2020. gada 6. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu par jautājumu uzdošanu 

Eiropas Savienības Tiesai (turpmāk – EST) prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai lietā 

Nr. 2020-02-0306 “Par Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 

“Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem 

bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas 

Satversmes 100. un 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta 

trešajai daļai”. 

 

Satversmes tiesa konstatēja, ka lietā pastāv šaubas par Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 

cilvēkiem paredzētām zālēm (turpmāk – Direktīva 2001/83/EK) interpretāciju, konkrēti 

par to, vai šīs direktīvas normas dod tiesības dalībvalstīm paplašināt direktīvas 

90. pantā noteikto aizliegto reklāmas paņēmienu uzskaitījumu un ieviest nacionālajā 

regulējumā citus ierobežojumus.  

 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta pirmā daļa noteic, ka EST 

kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par līgumu interpretāciju, kā arī Eiropas 

Savienības iestāžu vai struktūru tiesību aktu spēkā esamību un interpretāciju. Atbilstoši 

šā panta otrajai un trešajai daļai arī Satversmes tiesai ir tiesības, bet atsevišķos 

gadījumos – pienākums vērsties EST. 

 

Izskatāmajā lietā Satversmes tiesa ir konstatējusi nepieciešamību uzdot EST 

jautājumus prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par Direktīvas 2001/83/EK normu 

interpretāciju. Satversmes tiesa nolēma uzdot EST šādus jautājumus: 
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1. Vai Direktīvas 2001/83/EK VIII sadaļas “Reklāma” izpratnē darbības, uz kurām 

attiecas apstrīdētajā normā ietvertais tiesiskais regulējums, ir uzskatāmas par zāļu 

reklāmu? 

 

2. Vai Direktīvas 2001/83/EK 90. pants ir interpretējams tādējādi, ka ar to ir pretrunā 

tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram aizliegto reklāmas paņēmienu 

saraksts tiek paplašināts un tiek noteikti stingrāki ierobežojumi, kas nav tieši ietverti 

direktīvas 90. pantā? 

 

3. Vai Direktīvas 2001/83/EK 87. panta 3. punkta izpratnē pamatlietas tiesiskais 

regulējums ir uzskatāms par tādu, kas paredz ierobežojumu zāļu reklamēšanai ar mērķi 

veicināt to racionālu izmantošanu? 

 

Satversmes tiesa lēma apturēt tiesvedību lietā līdz brīdim, kad stājas spēkā EST 

nolēmums. 

 

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā: 

https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2020/01/07.10.2020_Versanas-EST-

lieta_2020-02-0306.pdf 

_______________________________________________________________ 

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. 

Zanda Meinarte 

Satversmes tiesas  

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv  

67830759, 26393803 
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