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Par grāmatas struktūru
Grāmatu veido trīs daļas – katram Augstākās tiesas departamentam sava –
ar atšķirīgu lappušu numerāciju. Katras lappuses numuram pievienots burts,
kas norāda attiecīgo departamentu: A – Administratīvo lietu departaments,
C – Civillietu departaments, K – 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 nolēmumi nav uzskatāmi par 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 Augstākās tiesas nolēmumu
gadagrāmatai 2017
Augstākās tiesas nolēmumi pēdējos gados nostiprina savu lomu tiesību
avotu sistēmā. Tie ne tikai klasiskā izpratnē papildina pamatavotus, bet ir
arī kļuvuši par būtisku tiesību sistēmas izpratnes instrumentu. Tas
izskaidro arī augošo interesi par Augstākās tiesas nolēmumiem – gan
kontekstā ar konkrētām izskatāmām lietām, gan arī analizējot nolēmumos
izteiktās atziņas.
2017.gads saturiski Augstākās tiesas darbā pāršķir jaunu lapaspusi –
Augstākā tiesa primāri pilda kasācijas instances uzdevumu. No Augstākajā
tiesā 2017.gadā kopā pabeigtajām 3280 lietām kasācijas kārtībā skatītas
2584 lietas. Lai arī departamentu funkcijas nav mainījušās, vairāk tiek
domāts par kasācijas būtības apzināšanu un Augstākās tiesas lomas
stiprināšanu.
Augstākās tiesu instances loma ir ne tikai strīdu izskatīšanas tiesiskuma
pārbaude. Būtiska ir arī tiesību normu vienveidīgas piemērošanas
veicināšana un nepieciešamās interpretācijas nodrošināšana. Augstākās
tiesas nolēmumu pieejamība ļauj faktiski nodrošināt Satversmē garantēto
ikviena tiesību zināt savas tiesības efektīvu piepildījumu. Augstākās tiesas
nolēmumu operatīva pieejamība un sistēmiska meklēšana tiek nodrošināta
ikdienā, informējot sabiedrību par izskatāmajām lietām un izlemtajiem
jautājumiem, kā arī publicējot nolēmumus Augstākās tiesas mājaslapas
Judikatūras nolēmumu arhīvā. Tomēr, turpinot tradīciju, visi trīs Augstākās
tiesas departamenti ir pārskatījuši gada laikā paveikto, atlasot 25
nolēmumus publicēšanai šajā īpašajā sistematizācijas veidā – Latvijas
Republikas Augstākās tiesas spriedumu un lēmumu krājumā. Atlasītie
nolēmumi gan iezīmē aktualitātes sabiedrībā, gan atklāj tiesību izpratnes
būtību kopumā, kā arī norāda uz juridiski sarežģītajām konstrukcijām
Latvijas tiesību sistēmas mijiedarbībā ar Eiropas Savienības un
starptautiskajām tiesībām.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs
Ivars Bičkovičs
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Foreword to the Yearbook of Rulings of the
Supreme Court 2017
The rulings of the Supreme Court in recent years have strengthened their
role in the system of sources of law. Not only do they complement the
fundamental sources in the classical sense, but they also have become an
essential tool for understanding the legal system. It also explains the
growing interest in the rulings of the Supreme Court, both in the context of
specific cases under examination, and regarding the analysis of conclusions
expressed in the rulings.
The year 2017 turns over a new leaf regarding the content of the work of
the Supreme Court –primary task of the Supreme Court is that of the
cassation instance. From among 3280 cases completed in 2017, the
Supreme Court reviewed 2584 cases under cassation procedure. Although
the functions of the departments have not changed, emphasis is on the
essence of the cassation and strengthening the role of the Supreme Court.
The role of the Supreme Court is not limited to verification of the legality of
dispute resolution, it is also essential to promote the uniform application of
legal norms and ensure the necessary interpretation. Access to the rulings
of the Supreme Court enables the effective fulfillment of everyone's right to
know their rights ensured by the Satversme (Constitution of the Republic of
Latvia). Possibility of operational availability and systemic search of the
Supreme Court rulings is provided on a daily basis, informing the public of
the pending cases and decided issues, as well as publishing the rulings on
the website of the Supreme Court in the archive of case‐law decisions.
However, continuing the tradition, all three departments of the Supreme
Court have reviewed the work accomplished during the course of the year,
selecting 25 judgments for publication by this special way of
systematization – creating collection of judgments and decisions of the
Supreme Court. Selected rulings outline current developments in society
and reveal the nature of understanding of the law as a whole, as well as
point out the complex legal structures regarding the interaction between
the Latvian legal system and the European Union and international law.
Chief Justice of the Supreme Court
Ivars Bickovics
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