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Vai ir iespējams cilvēku izdeklarēt no dzīves vietas tādā gadījumā, ja viņš ir notiesāts un 
atrodas apcietinājumā?

„Ikvienai personai, kura dzīvo Latvijas Republikā, ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietu. 
Dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama 
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Lai arī Dzīvesvietas deklarēšanas likumā 
tieši tas nav noteikts, personai nevar liegt deklarēt ieslodzījuma vietu kā dzīvesvietu, jo, 
kur gan vēl, ja ne ieslodzījuma vietā persona var būt sasniedzama. Šo adresi var norādīt 
arī kā papildus adresi. Likums gan tai pašā laikā paredz noteikumu, ka personai nevar 
uzlikt par pienākumu deklarēt apcietinājuma vai ieslodzījuma vietu kā savu dzīvesvietu, 
kā tas ir gadījumā, ja persona pārceļas uz pastāvīgu dzīvesvietu citā adresē. Persona var 
deklarēt dzīvesvietu noteiktā adresē, ja tai ir tiesisks pamats tur dzīvot. Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 3.pants izsmeļoši uzskaita, kad personai ir tiesisks pamats 
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā: ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā 
ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 
Tātad, ja personai soda izciešanas laikā saglabājas īpašuma lietošanas tiesības uz kāda 
no minētajiem tiesiskajiem pamatiem, persona ir tiesīga saglabāt šo adresi kā savu 
deklarēto dzīvesvietu. Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja dzīvesvietas 
deklarētājs, deklarējot dzīvesvietu, sniedzis nepatiesas ziņas, kā arī tad, ja attiecīgajai 
personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Atsaukšanos uz citiem 
gadījumiem likums nepieļauj. Jāņem vērā, ka saskaņā ar tiesu praksi pašvaldībai nav 
tiesību izlemt par to, vai personai ir tiesisks pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Līdz 
ar to jautājums par to, vai personai ir tiesisks pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ir 
risināms civilprocesuālā kārtībā. Tādējādi, atbildot uz lasītāja jautājumu, atsevišķos 
gadījumos ir iespējams anulēt ziņas par notiesātās personas deklarēto dzīvesvietu,” 
skaidro zvērinātu advokātu biroja "SORAINEN" jurists Andris Tauriņš.
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