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Par grāmatas struktūru 

Grāmatu veido 3 daļas – katram Senāta departamentam sava – ar atšķirīgu 
lappušu numerāciju. Katras lappuses numuram pievienots burts, kas 
norāda attiecīgo Senāta departamentu: A – Senāta Administratīvo lietu 
departaments, C – Senāta Civillietu departaments, K – Senāta Krimināllietu 
departaments.  

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī 
anotācija. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti 
vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast interesējošo nolēmumu.  

Krājumā publicētie Senāta nolēmumi nav uzskatāmi par precīziem 
spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas 
redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Šī 
iemesla dēļ krājumā publicētie nolēmumi var atšķirties arī no Augstākās 
tiesas judikatūras datubāzē pieejamā satura. 
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Priekšvārds 

 
Astoņpadsmitais Augstākās tiesas Senāta spriedumu un lēmumu krājums, 
kurā publicēti visu triju Senāta departamentu nozīmīgākie 2013.gada 
nolēmumi, iespējams, būs vēsturisks izdevums – ar 2013.gada 13.jūnija 
grozījumiem likumā "Par tiesu varu" no 2014.gada 1.janvāra Senāta vārds 
Latvijas tiesu sistēmā ir dzēsts. Kasācijas instanci veido trīs Augstākās 
tiesas departamenti – Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu 
departaments. Uzskatot šo likumdevēja lēmumu par vēsturiski netaisnīgu, 
Augstākās tiesas plēnums 2014.gada 21.februārī pieņēma aicinājumu 
Saeimai atjaunot un saglabāt Latvijas Republikas augstākajai tiesu instancei 
tās vēsturisko nosaukumu "Senāts". 

Katrs no Augstākās tiesas nolēmumu krājumiem, kas izdoti kopš kasācijas 
instances atjaunošanas Augstākajā tiesā, ir ne tikai profesionāla 
rokasgrāmata praktizējošiem juristiem, pētniekiem un studentiem, bet arī 
tā brīža juridiskās domas liecība vēsturei.  

Īpaši atlasītie 119 nolēmumi šajā krājumā vēstīs, kādi juridiskie kāzusi 
Senātā risināti 2013.gadā, kādas diskusijas tie raisījuši. Kādi prejudiciālie 
jautājumi uzdoti Eiropas Savienības Tiesai un kādas Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas atziņas kļuvušas par jaunatklātiem apstākļiem, lai atjaunotu 
kriminālprocesu. Kādi motīvi likuši Senātam mainīt judikatūru un kādi 
blakus lēmumi pieņemti gadījumos, kad iestāde ir pārkāpusi likumu. Tā 
bijusi Senāta darba ikdiena, katram senatoram referējot vidēji 105–115 
lietās gadā. Spriedumu un lēmumu krājumā publicēta neliela daļa – vien 
aptuveni 4 % no kopējā Senātā izskatīto lietu skaita. 

 

Ivars Bičkovičs,  
Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
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Foreword 

 
The eighteenth Collection of the Judgements and Decisions by the Supreme 
Court Senate, which contains the most relevant rulings of 2013 by all three 
Senate departments, possibly shall become historical edition – with 
amendments to the law "On Judicial Power" of 13 June 2013, the title of the 
Senate is deleted in Latvian court system as from 1 January 2014. The 
cassation instance shall include three Supreme Court departments – the 
Department of Civil Cases, the Department of Criminal Cases and the 
Department of Administrative Cases. Considering this decision of the 
legislator as historically unjust, the Plenary Session of the Supreme Court 
on 21 February 2014 adopted call to the Saeima to restore and to preserve 
to the highest court instance of the Republic of Latvia its historical title "the 
Senate".    

Each of collections of rulings of the Supreme Court, which had been 
published since restoration of cassation instance in the Supreme Court, has 
been not only professional handbook for practising lawyers, researchers 
and students, but also the historical testimony of legal thought of that time.  

119 particularly selected rulings in this Collection shall inform what legal 
cases were solved in the Senate in 2013, what discussions they aroused. 
What prejudicial questions were put to the Court of Justice of the European 
Union and what conclusions of the European Court of Human Rights had 
become newly discovered circumstances to renew criminal proceedings. 
What reasons made the Senate to change case-law and what ancillary 
decisions were adopted in cases, when an institution had broken the law. It 
had been working routine of the Senate, and each senator had reported in 
105-115 cases per year, at an average. Only the small part, which makes up 
only approximately four per cent of the total number of cases examined by 
the Senate, is published in the Collection of the Judgements and Decisions. 

 

Ivars Bickovics,  
Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Latvia  


