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PRIEKŠVĀRDS 

Godātais lasītāj! 

Jūsu vērtēšanai un izmantošanai nododam Civilprocesa likuma 1.–28.nodaļas 

pantu komentārus, kas salīdzinājumā ar 2011.gadā publicētajiem komentāriem 

būtiski papildināti atbilstoši Saeimas nemitīgajām pūlēm pilnveidot civil-

tiesisko strīdu izskatīšanas kārtību, veicinot gan taisnīgu tiesas spriešanu, 

gan cenšoties šo procesu padarīt efektīvāku un vienlaikus sekmēt lietu 

ātrāku virzību uz galīga nolēmuma pieņemšanu.  

Šo Civilprocesa likuma komentāru gatavošanu, kas daudzo grozījumu dēļ 

ieilga gandrīz par gadu1, var salīdzināt ar mēģinājumu attēlot viļņojošu jūru 

kādā noteiktā momentā. Gleznotāji un fotogrāfi cenšas iemūžināt izteiksmīgu 

brīdi, kas, viņuprāt, raksturo mūžam mainīgo jūru, zinot, ka ikkatrs mirklis ir 

vienreizējs, bet vispārējais skats gadu desmitos sevišķi nemainās. Taču uz 

civilprocesu nevar raudzīties tāpat, ir būtiska atšķirība. "Uzbangojumiem" 

civilprocesā parasti neseko atgriešanās agrākajā stāvoklī. Notiek nepārtraukta 

pilnveidošana cerībā, ka civiltiesisko strīdu izspriešanas regulējums kļūs 

aizvien labāks un efektīvāks. Tomēr ir vēlme nogaidīt brīdi, kad "viļņošanās" 

pierimst. 

Civilprocesa likuma komentāru iepriekšējā grāmata par Civilprocesa likuma 

sākuma nodaļām (1.–28.), kurā aplūkoti civilās tiesvedības principi un citi 

pamatnoteikumi, iznāca 2011.gada nogalē. Tā jau tolaik aptvēra 27 likumus, 

ar kuriem grozīts 1998.gada 14.oktobrī pieņemtais Civilprocesa likums, kā 

arī septiņus Satversmes tiesas spriedumus, kuros atsevišķas Civilprocesa 

likuma normas atzītas par Satversmei neatbilstošām. Varētu pieļaut domu, 

ka pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pirmā civilprocesa likuma izstrādāšanā 

pieredzes trūkuma dēļ bija gadījušās kādas nepilnības un tās ar minētajiem 

                                                           
1  Kopš darba pie šīs grāmatas uzsākšanas 2014.gada nogalē tika gaidīti tobrīd 

paredzamie Civilprocesa likuma grozījumi. Taču, sagaidot vienu likumu, atkal bija 

jāgaida – jau cita likuma pieņemšana, jo tajā iekļautie grozījumi būtiski ietekmēja 

komentāru saturu. Pavisam 2015.gadā Civilprocesa likumā izdarīti grozījumi ar 

pieciem likumiem: 12.februārī (grozījumi ietverti 28 pantos), 23.aprīlī (grozījumi 

ietverti 44 pantos), 28.maijā (grozījumi ietverti 24 pantos), 29.oktobrī (grozījumi 

ietverti 61 pantā) un 10.decembrī (grozījumi ietverti 15 pantos). Savukārt laikā, kad 

šīs grāmatas sagatavošanas darbs tiek pabeigts, izskatīšanā Saeimā vēl atrodas 

likumprojekts Nr.363/Lp12, bet Ministru kabineta izskatīšanā esošie projekti vairs 
netiek komentēti.  
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grozījumiem ir novērstas. Komentāru autori pauda cerību, ka nākotnē nekādi 

būtiski grozījumi nav gaidāmi. Un kļūdījās. Jaunajā komentāru izdevumā 

ietvertas vēl 24 likuma grozījumu paketes, kas tieši vai netieši ietekmē 

civilprocesa norises pamatnoteikumus. 

Palūkojoties atpakaļ uz vēstures tecējuma niecīgiem nepilniem pieciem 

gadiem kopš minēto komentāru izdošanas, jākonstatē, ka likumdošanas 

darba "uzbangojumi" lielāku vai mazāku grozījumu kopu izpausmēs 

izskaidrojami ne tik daudz ar vēlmi "pieslīpēt" atsevišķas normas, bet gan 

vairākiem citiem nozīmīgiem faktoriem. Minēšu svarīgākos. 

1. Sabiedrībā un masu medijos daudzkārt izskanējuši pārmetumi par 

tiesu lēno darbu, sarežģītām procedūrām un civillietu izskatīšanas 
ilgumu.  

Objektīvi raugoties, šādu pārmetumu cēloņi ir ne tikai tiesu ierobežotās 

jaudas, bet arī joprojām pieaugoša tendence jebkurā pamatota vai vāji 

pamatota strīda gadījumā vērsties tiesā, lai tā izteiktu savu spriedumu. 

Ja 2014.gadā pirmās instances tiesās ierosinātas 44 952 civillietas, tad 

2015.gadā līdz 1.decembrim tāpat šis skaitlis ir iespaidīgs – 36 623, 

neraugoties uz to, ka pakļautības izmaiņu dēļ zemesgrāmatu tiesnešu 

izskatīšanā nonākušas 22 563 lietas par saistību bezstrīdus piespiedu 

izpildīšanu un saistību izpildīšanu brīdinājuma kārtībā2. Tas rosinājis 

Saeimas deputātus un tiesu sistēmas vadības institūcijas meklēt ceļus 

tiesu pārslodzes mazināšanai un lietu izskatīšanas paātrināšanai. Ar 

mērķi izlīdzināt dažādu tiesu noslodzi un nodrošināt lietas ātrāku 

izskatīšanu ieviestas normas par iespēju tiesvedībā pieņemtu lietu 

nodot citai tiesai (CPL 32.1 p.). Taču nebija iespējams izvairīties no 

tiesas izskatāmo lietu kategoriju skaita paplašināšanās. Piemēram, 

mainīta Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība: iepriekš to regulēja 

Administratīvā procesa likums, bet no 2016.gada 1.janvāra šādi 

lēmumi pārsūdzami tiesā saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem 

līdzīgi kā maza apmēra prasības. Nākotnes pilnvarojuma ieviešana 

radīja pienākumu tiesām izskatīt pieteikumus par nākotnes 

pilnvarnieka tiesību apturēšanu.  

2. Iepriekš minēto mērķu sasniegšanai atrasti un likumā nostiprināti 

tiesu darba pilnveidošanas pasākumi, tostarp atzīta par lietderīgu 

                                                           
2  Sk.: http://www.tis.ta.gov.lv 
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vairāku lietu kategoriju izskatīšana rakstveida procesā. Nostiprinājumu 

likumā guvusi lietas apstākļu noskaidrošana videokonferences formā. 

Paplašinātas iespējas lietas norisi fiksēt ar video vai audio protokolu. 

Pilnveidota maza apmēra strīdu izskatīšanas procedūra. Tiesas 

nolēmumu veidu klāsts papildinājies ar rezolūcijas veidā noformējamu 

lēmumu un saīsinātu lēmumu. 

3. Tiek ieviesti un plaši piedāvāti alternatīvi civilstrīdu izšķiršanas 

veidi, tostarp mediācija un tās paveids – tiesas ieteikta meditācija. 

Daļa civillietu nodota izskatīšanai zemesgrāmatu nodaļās, zvērinātiem 

notāriem. Paplašināta Patērētāju tiesību aizsardzības centra un 

bāriņtiesu dalība civiltiesisko strīdu regulējumā. Pieņemts Šķīrējtiesu 

likums, veicinot šķīrējtiesu kvalitatīvu ieguldījumu civilstrīdu 

izspriešanā.  

4. Būtiski pārkārtota tiesu sistēma, veicot pāreju uz tā saukto "tīro" trīs 

instanču sistēmu. Reformēta Augstākā tiesa, darbību izbeidz tiesu 

palātas, Senāta vietā darbu turpina Augstākās tiesas departamenti.  

5. Ieviesti jauni tiesisko konfliktu pagaidu noregulējuma veidi, tostarp 

pagaidu aizsardzība pret vardarbību, pagaidu aizgādnības nodibināšana, 

kas detalizēti regulēta nodaļās, kuras neaptver šie komentāri, bet 

kurus nevar ignorēt, aplūkojot tiesu darbību un piemērojamos tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus vispārināti. 

6. Aizvien detalizētāks kļūst nepārtraukti mainīgais tiesāšanās 

izdevumu regulējums. Atbilstoši pašreizējai ekonomiskajai situācijai 

precizēta un diferencēta valsts nodevu sistēma, ietverot tajā strīdu 

kategorijas, kas neiederas parasto mantisko prasījumu grupā, paplašinot 

izņēmumus, kuros prasītāji (pieteicēji) atbrīvoti no tiesas izdevumu 

samaksas valsts ienākumos. Ieviesti jauni noteikumi par izdevumiem 

advokāta palīdzības samaksai, noteikta kārtība izdevumu par valsts 

nodrošināto juridisko palīdzību atlīdzināšanai valstij. 

7. Svarīgi precizējumi ietverti nozīmīgajā un praksē tik sarežģītajā 

prasības nodrošinājuma un ar to radīto zaudējumu atlīdzināšanas 

regulējumā. 

Minētie jauninājumi neapšaubāmi bija vērā ņemami un atspoguļojami 

komentāros par Civilprocesa likuma 1.–28. nodaļu. Taču visai svarīgs 

iemesls jaunu komentāru rakstīšanai ir arī tas, ka tiesību zinātnē, gan valsts 
tiesību, civiltiesību, administratīvo tiesību, gan arī procesuālo tiesību 

apakšnozarēs ir attīstījusies un pieaugusi izpratne par Satversmē, Eiropas 
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Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un citos Latvijai 

saistošos starptautiskos tiesību aktos nostiprināto tiesību saturu, fizisku un 

juridisku personu tiesībām uz tiesas pieejamību un taisnīgu tiesu, kā arī 

tiesību efektīvas aizsardzības nepieciešamību. Klajā nākuši apjomīgi 

Satversmes Ievada, I un VIII nodaļas komentāri, civilprocesa jomā 

uzkrājušās nozīmīgas publikācijas, promocijas darbus par civilprocesa 

jautājumiem aizstāvējuši Lauris Rasnačs un Daina Ose. Teorētiskas dabas 

apsvērumus savos spriedumos izteikusi Satversmes tiesa, kas 2015.gadā 

Civilprocesa likuma normas vērtējusi četrās lietās (ierosinātas 2014.gadā). 

Civilprocesam noderīgas atziņas atrodamas arī Administratīvā procesa 

likuma (A un B daļa) komentāros. Tiesas aizvien plašāk izmanto 

Civilprocesa likuma 5.¹ pantā paredzēto iespēju uzdot jautājumus Eiropas 

Savienības Tiesai, rūpīgi studē šīs un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

nolēmumos ietvertos skaidrojumus.  

Nebija viegli no šīs intelektuālās bagātības atlasīt un koncentrētā veidā 

jaunajā komentāru grāmatā atspoguļot būtiskāko.   

Cenšoties sekmēt civilprocesa tiesību zinātnieku paaudžu nesāpīgu nomaiņu 

un jaunās zinātnieku paaudzes pieredzes uzkrāšanos nākamajām publikācijām, 

komentēšanas veterāni komentāru sagatavošanā iesaistīja jauno tiesību 

doktori Dainu Osi un doktorantus Gunvaldi Davidoviču un Martinu Osi, 

kurus pacietīgi un mērķtiecīgi komentēšanas tradīcijās centās ievirzīt 

izdevuma juridiskā redaktore Signe Terihova, dažkārt diskusiju problēmā 

gala vārdu teikt aicinot grāmatas zinātnisko redaktoru. Paldies visiem šīs 

grāmatas autoriem! 

Godātais lasītāj! Nododam lasīšanai un vērtēšanai Civilprocesa likuma  

1.–28.nodaļas normu analīzi likumdošanas darbu pierimšanas brīdī pēc 

stāvokļa uz 2015.gada 23.decembri cerībā, ka šis izdevums nebūs pēc 

gadiem pieciem no jauna rakstāms un blakus Vladimira Bukovska, Jāņa 

Rozenberga, Imanta Briģa un Aivara Līča grāmatām kalpos par drošu palīgu 

ne tikai studentiem, bet arī tālākizglītību cienošiem tiesnešiem, notāriem, 

advokātiem, kā arī jebkuram civillietas procesa dalībniekam. 

 

Kalvis Torgāns 

prof., Dr. habil. iur., LZA akadēmiķis 


