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LĒMUMS 

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU 

 

Rīgā 2022. gada 27. jūlijā 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs 

Aldis Laviņš, tiesneši Irēna Kucina un Artūrs Kučs, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – 

Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums 

Nr. 122/2022), 

 

konstatēja: 

 

1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu 

atzīt Civilprocesa likuma 73.1 panta ceturto daļu (turpmāk– apstrīdētā norma) par 

neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. pantam un 

spēkā neesošu no pieņemšanas brīža. 

 

2. Apstrīdētā norma paredz, ka tiesa Civilprocesa likuma 73.1 panta trešajā 

daļā minēto naudas sodu uzliek ar nolēmumu, ar kuru lieta izspriesta pēc būtības 

vai ar kuru pieteikums, prasība vai sūdzība atstāta bez izskatīšanas, vai tiesvedība 

izbeigta. Persona, kurai uzlikts naudas sods, iebildumus par naudas soda uzlikšanu 

var izteikt, iesniedzot apelācijas sūdzību, kasācijas sūdzību vai blakus sūdzību, ja 

nolēmums ir pārsūdzams augstākā tiesu instancē. Naudas soda uzlikšana nav 

pārsūdzama atsevišķi no nolēmuma, ar kuru tas uzlikts, pārsūdzēšanas. 

 

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par 

to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai: 
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1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai; 

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu; 

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām; 

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu; 

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu 

izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, 

par kuru lēmusi kolēģija. 

 

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu Satversmes 

tiesa izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei. Līdz ar to pieteikumā 

ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

5. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktam 

persona pieteikumu Satversmes tiesā var iesniegt tikai tai Satversmē ietverto 

pamattiesību aizskāruma gadījumā.  

No pieteikuma un Tiesu informācijas sistēmas izriet, ka Pieteikuma 

iesniedzējs vērsies pirmās instances tiesā ar pieteikumu vienkāršotās procedūras 

lietā. Tiesa atteikusies pieņemt minēto pieteikumu, vienlaikus uzliekot Pieteikuma 

iesniedzējam naudas sodu 500 euro apmērā par apzināti nepatiesa prasības 

pieteikuma iesniegšanu. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētajā normā 

noteiktā naudas soda pārsūdzības kārtība aizskar viņam Satversmes 92. pantā 

ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu.  

 Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu, ievērojot 

konstitucionālajai sūdzībai Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. 

 

6. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 19.2 panta otro daļu pieteikumu var 

iesniegt tikai tad, ja ir izmantotas visas iespējas aizstāvēt aizskartās tiesības ar 

vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem vai arī tādu nav. 

No pieteikuma un Tiesu informācijas sistēmas (informācija aplūkota 

26.07.2022.) izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs pārsūdzējis pirmās instances tiesas 

lēmumu daļā par naudas soda uzlikšanu. Apelācijas instances tiesa atteikusies 

ierosināt blakus sūdzības tiesvedību un tās lēmums nav pārsūdzams. Līdz ar to 

Pieteikuma iesniedzējs ir izmantojis visas iespējas aizstāvēt aizskartās 

pamattiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. 
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Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtās daļas pirmais teikums nosaka: 

„Konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu 

laikā pēc pēdējās institūcijas nolēmuma spēkā stāšanās.” 

Konkrētajā gadījumā termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai ir 

skaitāms no Rīgas apgabaltiesas [datums] lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Pieteikums Satversmes tiesā saņemts 2022. gada 8. jūlijā. Tādējādi minētais sešu 

mēnešu termiņš ir ievērots. 

Līdz ar to pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 19.2 panta otrajā daļā 

un ceturtās daļas pirmajā teikumā noteiktajām prasībām. 

 

7. Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka 

pieteikumā jānorāda juridiskais pamatojums. Juridiskais pamatojums Satversmes 

tiesas likuma izpratnē nozīmē juridisko argumentāciju, kurā pamatota apstrīdētās 

normas neatbilstība pieteikumā norādītajai augstāka juridiska spēka tiesību 

normai. 

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 

92. pantam, jo liedz īstenot viņam tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Pieteikumā pausts Pieteikuma iesniedzēja viedoklis par to, ka apstrīdētā 

norma neatbilst Satversmes 92. pantam, tomēr pieteikumā vispār nav sniegts 

juridiskais pamatojums šādam viedoklim. Proti, pieteikumā nav sniegti juridiski 

argumenti par to, kādēļ apstrīdētajā normā noteiktās tiesības izteikt iebildumus par 

naudas soda uzlikšanu, pārsūdzot nolēmumu augstākas instances tiesā, neatbilst 

tiesībām uz taisnīgu tiesu. 

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās 

daļas 4. punktā noteiktajām prasībām. 

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 

20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija 

 

nolēma: 

 

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 122/2022). 

 

 Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Kolēģijas priekšsēdētājs  Aldis Laviņš 


