
 
 
 

 

 

Ierosināta lieta par Civilprocesa likuma regulējumu, kas neparedz 
iespēju samazināt vai atcelt valsts nodevu juridiskām personām 

 
 Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 11. februārī ierosināja lietu “Par Civilprocesa 

likuma 43. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta 

pirmajam teikumam”. 

APSTRĪDĒTĀ NORMA 

 

• Apstrīdētā norma paredz: “Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko 

stāvokli, pilnīgi vai daļēji atbrīvo to no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, 

kā arī atliek valsts ienākumos piespriesto tiesas izdevumu samaksu vai sadala to 

termiņos.” 

 

AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMAS 

 

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: 

“Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.” 

 
LIETAS FAKTI 

 

Lieta ierosināta pēc Britu Virdžīnu Salās reģistrēta komersanta IMEX PROVIDER LTD 

pieteikuma (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. No pieteikuma un tam 

pievienotajiem dokumentiem izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja vērsās vispārējās 

jurisdikcijas tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzību, vienlaikus lūdzot to daļēji atbrīvot no 

valsts nodevas samaksas. Pirmās instances tiesas tiesnese minēto lūgumu noraidīja un 

uzdeva Pieteikuma iesniedzējai samaksāt valsts nodevu pilnā apmērā. Pieteikuma 

iesniedzēja, nespējot samaksāt valsts nodevu noteiktajā apmērā, samazināja prasības 

apmēru un samaksāja valsts nodevu mazākā – samazinātajai prasībai atbilstošā – apmērā. 

Civilprocesa likums neparedzot iespēju atbrīvot privāto tiesību juridiskās personas no 
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valsts nodevas samaksas. Tāpēc Pieteikuma iesniedzēja nevarot celt prasību tiesā par tādu 

zaudējumu apmēru, ko tā vēlas pieprasīt no atbildētājas. Tādējādi apstrīdētā norma 

Pieteikuma iesniedzējai pēc būtības liedzot Satversmes 92. panta pirmajā teikumā 

ietvertās tiesības uz pieeju tiesai. 

 

TIESAS PROCESS 

 

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 

2022. gada 11. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko 

apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.  

 

• Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 11. jūlijs. 

 

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. 

 
• Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-

content/uploads/2022/02/2022-05-01_lemums_par_ierosinasanu.pdf  
 
 

 

Relīze sagatavota, lai informētu sabiedrību par Satversmes tiesas darbu. Detalizētāka informācija par Satversmes 

tiesas aktualitātēm, ierosinātajām un izskatītajām lietām pieejama Satversmes tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv. 

Aicinām sekot līdzi informācijai arī tiesas Twitter kontā @Satv_tiesa un tiesas Youtube kanālā.  

 
Zanda Meinarte 
Satversmes tiesas  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv 
67830759, 26393803 
 
Video par Satversmes tiesu. 
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https://youtu.be/2yausK1e_po

