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PRIEKŠVĀRDS 

Godātais lasītāj! 

Šī grāmata ir par to, kā drīkst un kā nedrīkst rīkoties divas ne visai 

draudzīgas puses cīniņos par savu taisnību civiltiesiskos mantiskos un 

nemantiskos strīdos un kas darāms institūcijām, kurām valsts devusi 

tiesības šādus strīdus izšķirt, proti, triju instanču tiesām. Civiltiesiski 

strīdi rodas un tiek risināti kopš senseniem laikiem, un nav cerību, ka 

pārskatāmā nākotnē tie beigsies. Tie nepierimst pat olimpisko spēļu 

laikā, kad visā pasaulē cenšas apturēt kara darbību un kurās atšķirībā no 

civiltiesiskajiem strīdiem valda princips, ka tiesneša lēmumu sportists 

neapstrīd un sacensības netiek apturētas līdz brīdim, kamēr kāda neap-

mierināta sportista sūdzība nebūs izskatīta apelācijas un kasācijas 

instancē. Atšķirībā no sportistu olimpiskajām sacensībām, ko sauc arī par 

spēlēm, prasītāja un atbildētāja sacensību nekādi par spēli nenosauksim. 

Civiltiesisko strīdu izskatīšanai laika gaitā ir izstrādāti un praksē tiek 

īstenoti visai detalizēti noteikumi, kas aptver gan prasības (sūdzības, 

pieteikuma) iesniegšanu un lietas ierosināšanu, gan tiesvedību pirmās 

instances tiesā, gan apelācijas un kasācijas sūdzību iesniegšanu un 

izskatīšanu, kā arī tiesas nolēmumu izpildīšanas procesu. Pēc civil-

procesa vispārīgo noteikumu un prasības tiesvedībai kopīgo noteikumu 

komentāriem, kas publicēti pirmajā
*
 no iecerētajām trim komentāru 

grāmatām, šajā, otrajā grāmatā sniegti komentāri par atsevišķu kategoriju 

lietu izskatīšanu gan prasības tiesvedības, gan sevišķās tiesāšanas 

kārtībā, saistību izpildīšanu tiesas ceļā un tiesas spriedumu un lēmumu 

pārsūdzēšanu apelācijas un kasācijas kārtībā. 

Grāmata tapusi laikā, kad Civilprocesa likums tika pakļauts tik daudziem 

un plašiem grozījumiem, kādus neviens likums nav piedzīvojis visā 

Latvijas valsts pastāvēšanas laikā (grozījumu apmēra ziņā tiem pielī-

dzināti varētu būt vienīgi grozījumi Kriminālprocesa likumā). Daudzie 

grozījumi nav uzskatāmi par "vēlas pamošanās" sekām, iepriekšējas 

                                                           
*
 Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.–28.nodaļa). Sagatavojis autoru 

kolektīvs. Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2011. 
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neprecizitātes un paviršības varētu uzskatīt par iemeslu tikai nelielai daļai 

grozījumu. Galvenais cēlonis bija nozīmīgie procesi Eiropas Savienībā un 

citur pasaulē, kas saistīti ar cilvēktiesību aizsardzības pastiprināšanu, tiesu 

darba efektivitātes paaugstināšanu, kā arī pārrobežu sadarbību civil-

tiesisko strīdu izskatīšanā un tiesas nolēmumu izpildē. Nozīmīgāko 

grozījumu skaitā īpaši būtu atzīmējama maza apmēra prasības kā īpašā 

procedūrā skatāmas prasības ieviešana, rakstveida procesa ieviešana 

apelācijas un kasācijas tiesvedībā, fundamentāli pārkārtojumi juridisku un 

fizisku personu maksātnespējas jautājumu kārtošanā, izmaiņas sakarā ar 

dažu civiltiesisku jautājumu kārtošanas nodošanu zemesgrāmatu un 

notariāta pārziņā u.c. Vairākas jaunas normas Civilprocesa likumā 

ietvertas nolūkā nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktos un 

starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpildi, tostarp attiecībā uz 

tiesisko regulējumu pārrobežu lietās, kas saistītas ar bērna prettiesisku 

pārvietošanu vai aizturēšanu, uzturēšanas līdzekļu piedziņas lietās, lietās 

par maza apmēra prasībām un lietu jaunu izskatīšanu sakarā ar nolēmumu 

pārskatīšanu Eiropas Savienības tiesību normās paredzētajos gadījumos. 

Laikā kopš Civilprocesa likuma komentāru pirmās grāmatas iznākšanas 

2011.gada vasarā līdz šīs – otrās – grāmatas sagatavošanas pabeigšanai 

Saeima pieņēmusi un izsludinājusi piecus likumus par grozījumiem 

Civilprocesa likumā. Tie aptver vairāk nekā 80 Civilprocesa pantus. 

Taču vislielākās grūtības komentāru rakstītājiem sagādāja situācija, ka 

vairāki grozījumu projekti vēl atrodas izstrādes procesā. Lielākais no 

tiem (likumprojekts Nr.66/Lp11
*
) uz otro lasījumu Saeimā aptvēra nevis 

ierastos 3–7 grozījumus, bet veselus 174 priekšlikumus, pat par pilnīgi 

jaunu nodaļu iekļaušanu, tostarp konceptuāli būtiskus grozījumus, kurus 

komentāru autori nevarēja ignorēt. Tomēr pirms likumprojekta pieņem-

šanas galīgajā lasījumā, iespējams, 2012.gada rudenī, jaunu priekšli-

kumu iesniegšana atbildīgajai Saeimas Juridiskajai komisijai un to 

vērtēšana vēl arvien turpināsies. Minētā likumprojekta un citu "ceļā 

esošo" projektu aprises un galvenās teorētiskās koncepcijas komentāru 

autoriem bija pieejamas. Vienlaikus bija skaidrs, ka līdz grozījumu 

pieņemšanai galīgā veidā vēl paies samērā ilgs laiks. Tāpēc izdevējs un 

                                                           
*
  Likumprojekts Nr.66/Lp11 apstiprināts Saeimā 2.lasījumā 21.06.2012. Sk.: 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/C4C514D92F32742BC2257A

1D004D4AAE?OpenDocument 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/
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autori izlēma negaidīt neparedzamās (drīzāk – nekad nebeidzamās) 

civilprocesa likuma labošanas beigas un izdot komentāru otro daļu bez 

ilgākas kavēšanās. Par izstrādes un izskatīšanas stadijā esošajiem grozī-

jumiem norādīts grāmatas redaktora piezīmēs. 

Komentāru otrā daļa aptver Civilprocesa likuma 29.–60.
1
 nodaļas pantos 

regulēto civiltiesisko strīdu daudzveidību un to risinājumu nianses 

attiecīgos gadījumos, sasaistot tos ar norādēm uz citu likumu normām, 

tādām kā Civillikums, Maksātnespējas likums, Zemesgrāmatu likums, 

intelektuālā īpašuma aizsardzību regulējošie likumi u.c. Šāda mērķa 

kvalitatīvai īstenošanai komentāru izstrādē tika iesaistīts plašs lietpratēju 

kolektīvs, sākot ar pieredzējušiem Augstākās tiesas senatoriem un 

tiesnešiem (Zigmants Gencs, Valerijans Jonikāns, Edīte Vernuša, Aldis 

Laviņš, Gunārs Aigars, Zane Pētersone un šo rindu autors), turpinot ar 

speciālistiem maksātnespējas jautājumos (Helmuts Jauja un Gatis 

Flinters) un jaunajiem zinātniekiem (Martins Osis un Gunvaldis 

Davidovičs). Autori strādāja, izmantojot savstarpēju konsultāciju un 

diskusiju iespējas. Nenovērtējumu ieguldījumu darbā sniedza izdevuma 

juridiskā redaktore mg. jur. Signe Terihova, neatlaidīgi mudinot novērst 

neskaidrības, izteikties skaidrāk un dažkārt arī plašāk. Protams, katras 

nodaļas autoram tika respektētas tiesības uz savu viedokli un izteiksmes 

veidu, tāpēc grāmata ir iznākusi daudzkrāsaināka stila un satura ziņā. 

Lai saglabātu publicēto komentāru aktualitāti pēc iespējas ilgāk, šajā 

grāmatā iekļauti divi pielikumi. 1.pielikums veidots kā papildinājums 

komentāru pirmajai grāmatai. Tajā apkopoti visi laikā no 2011.gada 

27.maija līdz 2012.gada 31.jūlijam izsludinātie grozījumi (spēkā esošie 

likumi) un plānotie grozījumi (Saeimā un Ministru kabinetā izskatīšanā 

esošie likumprojekti), kā arī atsevišķi norādīti tie grozījumi, kas tieši 

attiecas uz pirmajā grāmatā komentētajiem Civilprocesa likuma pantiem 

un citiem komentāru tekstā minētajiem normatīvajiem aktiem. Savukārt 

2.pielikumā publicēts Saeimā un Ministru kabinetā izskatīšanā esošajos 

likumprojektos ietverto Civilprocesa likuma jauno nodaļu teksts. 

Jāatgādina, ka zinātniskās publikācijas, pat, ja to autori ir tiesneši, senatori 

vai citas juristu vidū zināmas autoritātes ar vai bez zinātniskajiem 

grādiem, nav uzskatāmas par tiesību avotiem, bet ir izmantojamas vienīgi 

kā tiesību palīgavots, t.i., kā zinātnes atziņu sastāvdaļa. Tiesu spriež 
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vienīgi tiesneši, novērtējot lietas apstākļus, pierādījumus un vadoties no 

tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un 

dzīvē gūtiem novērojumiem. Tāpēc gribas uzsvērt, ka grāmatas autori un 

redaktori neuzņemas civiltiesisku atbildību par grāmatā izteikto viedokļu 

piemērojamību konkrētu civilstrīdu izšķiršanā. Tā atkarīga no daudzu 

apstākļu mijiedarbības. Vienlaikus var apgalvot, ka šī grāmata ir nozīmīgs 

ieguldījums tiesu prakses analīzē, civilprocesā piemērojamo tiesību 

normu satura noskaidrošanā un civilprocesa zinātnes attīstībā kopumā. 

Vēlam pacietību un veiksmi pētot šīs normas to attiecīgajā brīdī spēkā 

esošajā (bijušajā) redakcijā un izvēloties katrai situācijai atbilstošo 

risinājumu.  

 

Kalvis Torgāns 

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

Augstākās tiesas senators 

 

 
 

 


