
 
 
 

 

 

Ierosināta lieta par normu, kas paredz, ka Sodu reģistra arhīva 
datubāzē glabā ziņas par attaisnoto personu  

 
Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 1. martā ierosināja lietu “Par Sodu reģistra likuma 

23. panta 1. punkta, ciktāl tas attiecas uz ziņām par attaisnoto personu, atbilstību Latvijas 

Republikas Satversmes 96. pantam”. 

APSTRĪDĒTĀ NORMA 

 

Sodu reģistra likuma 23. panta 1. punkts noteic, ka Sodu reģistra arhīva datubāzē glabā 

ziņas par personu, kurai dzēsta vai noņemta sodāmība, personu, pret kuru uzsāktais 

kriminālprocess ir izbeigts, attaisnoto personu, personu, kurai piemērotais audzinoša 

rakstura piespiedu līdzeklis ir izpildīts, personu, kurai piemērotais medicīniska rakstura 

piespiedu līdzeklis ir atcelts, – gadu pēc tam, kad no Iedzīvotāju reģistra saņemtas ziņas 

par personas nāvi, bet ne ilgāk kā 100 gadus pēc personas dzimšanas. 

 

AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMA 

 

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pants: “Ikvienam ir tiesības uz 
privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.” 
 

LIETAS FAKTI 

 

Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Administratīvās rajona tiesas 

izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc kriminālprocesa ietvaros attaisnotas 

personas pieteikuma. Attaisnotā persona lūdz Administratīvo rajona tiesu atzīt Iekšlietu 

ministrijas Informācijas centra faktisko rīcību, uzglabājot informāciju par šo personu Sodu 

reģistra arhīva datubāzē, par prettiesisku un atlīdzināt personai radīto nemantisko 

kaitējumu. 

 



 

 2 

Administratīvā rajona tiesa norāda, ka saskaņā ar apstrīdēto normu ziņas par attaisnoto 

personu faktiski ir glabājamas Sodu reģistra arhīva datubāzē visa personas mūža garumā. 

Šāds tiesiskais regulējums nesamērīgi ierobežojot Satversmes 96. pantā ietvertās 

personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, jo tas neatbilstot Sodu reģistra 

izveides mērķiem un fiziskas personas datu apstrādes principiem krimināltiesību jomā.  

 

TIESAS PROCESS 

 

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

2022. gada 2. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu 

izklāstu un juridisko pamatojumu.  

  

• Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 1. augusts. 

 

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/2022/03/2022-09-01_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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