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Prak se tie sās

2013. ga da 30. jan vā rī Aug-

stākās tie sas Se nā ta Ci vil lie tu de par-

ta ments pa slu di nā ja sprie du mu (lie-

ta Nr. C40108906, SKC–20/2013), 

ar ku ru at zi na, ka ape lā ci jas in stan-

ces tie sa, pēc bū tī bas iz lem jot pra-

sī bu par šķī rēj tie sas lī gu ma spē kā 

esa mī bu, ir pār kā pu si ci vil tie sis ko 

strī du pa kļau tī bas no tei ku mus. 

Pra sī jums par šķī rēj tie sas lī gu ma 

spē kā esa mī bu ne var būt iz ska tī ša-

nas priekš mets vis pā rē jās ju ris dik-

ci jas tie sā, jo par strī da pa kļau tī bu 

lemj pa ti šķī rēj tie sa.

Ša jā lie tā SIA LSF Trans 

(pra sī tājs) bi ja cē lis pra sī bu pret 

AS Vents pils tir dznie cī bas os ta (at-

bil dē tājs) par šķī rēj tie sas lī gu ma 

at zī ša nu par spē kā ne eso šu. Pus es 

2005. ga da 28. no vem brī bi ja no-

slē gu šas aiz de vu ma lī gu mu, kas pa-

re dzē ja, ka jeb kurš strīds sais tī bā 

ar šo lī gu mu iz ska tāms vis pā rē jās 

ju ris dik ci jas tie sā Lat vi jas Re pub-

li kā. 2006. ga da 3. jan vā rī pie aiz-

de vu ma lī gu ma it kā esot no slēg ta 

pa pil du vie no ša nās, ku rā ie kļau ta 

šķī rēj tie sas klau zu la, pa re dzot, ka 

vi si strī di, kas iz riet no aiz de vu ma 

lī gu ma, iz šķi ra mi Rī gas pil sē tas 

šķī rēj tie sā vie na ties ne ša sa stā vā sa-

ska ņā ar tās reg la men tu.

Pra sī tājs tie sā pa skaid ro ja, ka 

ne kad nav pa rak stī jis šā du pa pil du 

vie no ša nos pie aiz de vu ma lī gu ma; 

tā esot pa rak stī ta ar at pa kaļ ejo šu 

da tu mu, ko šķie ta mi iz da rī jis ie-

priek šē jais pra sī tā ja rī ko tāj di rek-

tors V.G., kurš kopš 2006. ga da 

25. ap rī ļa sa bied rī bā vairs ne strā-

dā. Kā pa skaid ro ja pra sī tājs, V.G. 

sa dar bo jas ar at bil dē tā ju un AS 

Kā li ja parks, ku ri ko pī gi dar bo jas 

ar vēl mi iz stumt pra sī tā ju no ko-

mer cdar bī bas, bet dzī vok lis, ku rā 

at ro das Rī gas pil sē tas šķī rēj tie sa, 

pie der zvē ri nā tai ad vo kā tei J.S., 

ku ra pār stāv AS Kā li ja parks un 

ku ras lau lā tais ir SIA Rī gas pil sē-

tas šķī rēj tie sa di bi nā tājs un 67% 

ka pi tāl da ļu īpaš nieks. Tur klāt pa-

pil du vie no ša nās ko pi jas, kas ie-

snieg tas tie sā un Rī gas pil sē tas šķī-

rēj tie sā, iz ga ta vo tas no da žā diem 

ori ģi nā liem, ta jos at šķi ras kat ra 

pa rak sta iz pil dī jums un zī mo ga iz-

vie to jums la pā. 

Pra sī tājs šķī rēj tie sas lī gu ma spē-

kā ne esa mī bu pa ma to ja gan ar lie-

ci nie ku lie cī bām, kas lie ci nā ju ši, ka 

pa pil du vie no ša nās ori ģi nāls sa bied-

rī bas do ku men tu uz skai tes žur nā los 

nav re ģis trēts un pra sī tā ja rī cī bā nav 

at ra dies, gan arī ar eks per tu at zi nu-

mu, ku rā se ci nāts, ka pa rak sti V.G. 

vār dā do ku men tu ko pi jās, tos tarp 

arī ap strī dē tās vie no ša nās ko pi jā, ne-

pie der pa šam V.G.

Pa pil du vie no ša nās ori ģi nā lus 

at bil dē tājs tie sai ne maz nav va rē jis 

uz rā dīt. Tas ap gal vo ja, ka ori ģi nā li 

pa zu du ši po li ci jas kra tī ša nas lai kā 

(pra sī tājs lū dzis uz sākt kri mi nāl pro-

ce su sais tī bā ar pa pil du vie no ša nās 

no slēg ša nas ap stāk ļiem).

At bil dē tājs jau pēc ties ve dī bas 

par šķī rēj tie sas lī gu ma ne esa mī bu 

ie ro si nā ša nas cē la pra sī bu Rī gas 

pil sē tas šķī rēj tie sā (kā pra sī tājs) 

par zau dē ju mu pie dzi ņu no pra sī-

tā ja. SIA LSF Trans ša jā pro ce sā 

pie da lī jās, iz sa kot ie bil du mus pret 

šķī rēj tie sas ju ris dik ci ju un lū dzot 

at zīt šķī rēj tie sas klau zu lu par spē kā 

ne eso šu. Šķī rēj tie sa šos ie bil du mus 

no rai dī ja kā ne pa ma to tus.

Vents pils tie sa kā pirm ās in-

stan ces tie sa un Kur ze mes ap ga bal-

tie sas Ci vil lie tu tie su ko lē ģi ja kā 

ape lā ci jas in stan ces tie sa pra sī bu 

ap mie ri nā ja, at zīs tot šķī rēj tie sas 

klau zu lu par spē kā ne eso šu. To mēr 

at bil dē tājs un V.G. ie snie dza ka sā-

ci jas sū dzī bu, ku ru Augst ākā tie sa 

ap mie ri nā ja, iz bei dzot ties ve dī bu sa-

ska ņā ar Ci vil pro ce sa li ku ma (turp-

māk – CPL) 223. pan ta 6. pun ktu 

(Tie sa iz beidz ties ve dī bu lie tā, ja 

(..) pus es li ku mā no teik ta jā kār tī bā 

vie no ju šās par strī da no do ša nu iz-

ska tī ša nai šķī rēj tie sā).

Augst ākā tie sa se ci nā ja, ka šķī-

rēj tie sas klau zu la, kas ie kļau ta lī gu-

mā, at bil sto ši CPL 23. pan ta pir-

mās da ļas un 132. pan ta 3. pun kta 

no tei ku miem at ņem pus ēm tie sī bas 

Ak tu ālā tie su prak se 
pra sī bās par 

šķī rēj tie sas lī gu ma 
at zī ša nu par 
spē kā ne eso šu
Augst ākā tie sa ir lē mu si, ka šķī rēj tie sas lī gu ma spē kā esa mī bu ne var 
ap strī dēt tie sā. Par strī da pa kļau tī bu esot jā lemj pa šai šķī rēj tie sai, lai arī kāds 
no strī da da līb nie kiem ap gal vo tu, ka šķī rēj tie sas lī gu ma ne kad nav bi jis.
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celt pra sī bu vis pā rē jā kār tī bā. CPL 

ne pa redz pus ēm tie sī bas at teik ties 

no no slēg ta šķī rēj tie sas lī gu ma, ja 

li ku mā vai lī gu mā no teik ta jā kār tī-

bā šķī rēj tie sas lī gums nav gro zīts 

vai at celts. Par strī da pa kļau tī bu 

esot jā lemj pa šai šķī rēj tie sai: arī ga-

dī ju mos, kad kā da no pus ēm ap strīd 

šķī rēj tie sas lī gu ma esa mī bu vai spē-

kā esa mī bu. Kā to at zi nu si Sa tver-

smes tie sa (Sa tver smes tie sas 2005. 

ga da 17. jan vā ra sprie dums lie tā Nr. 

2004–10–01), valsts tie sas kon tro le 

pār šķī rēj tie sām ir kon cen trē ta iz pil-

du rak sta iz snieg ša nas sta di jā, t.i., 

ti kai tad, kad šķī rēj tie sas pro cess 

jau ir no slē dzies ar lie tas iz ska tī ša-

nu pēc bū tī bas un ir ne pie cie ša ma 

šķī rēj tie sas sprie du ma pie spie du iz-

pil de. Ša jā pro ce sa sta di jā arī tie kot 

pār bau dī ta šķī rēj tie sas pro ce sa li ku-

mī ba, t.sk. šķī rēj tie sas ne at ka rī ba un 

ob jek ti vi tā te.

Iz ņē mu ma ga dī ju mi

Lai arī tā du lē mu mu, kāds 

ap rak stīts ie priekš, ir sa lī dzi no-

ši daudz (sk., pie mē ram, SKC–

1627/2014, SKC–616/2012, 

SKC–514/2012, SKC–1037/2010, 

SKC–213/2008, SKC–179/2008) 

un ta jos ie tver tā mo ti vā ci ja ir te ju 

iden tis ka, da žos no tiem ir at ro da-

ma pie bil de, ka “pra sī jums par šķī-

rēj tie sas lī gu ma spē kā esa mī bu ne-

var būt iz ska tī ša nas priekš mets vis-

pā rē jās ju ris dik ci jas tie sā, iz ņe mot 

ga dī ju mus, kad pa re dzē ti se viš ķi ie-

ro be žo ju mi šķī rēj tie sas lī gu ma no-

slēg ša nai, pro ti, dar ba, pa tē rē tā ju, 

kon ku ren ces, dzī vo ja mo tel pu īres 

u.c. tie sis ka jās at tie cī bās” (sk. no-

lē mu mus lie tās SKC–1627/2014, 

SKC–616/2012). 

Šāds iz ņē mu mu uz skai tī jums 

ir vi sai ne sis te mā tisks. Tur klāt nav 

skaidrs, kas ir tās “u.c. tie sis kās at-

tie cīb(as)”, uz ku rām at tiek tos iz ņē-

mums, kad to mēr bū tu pie ļau jams 

tie sā celt pra sī bu par šķī rēj tie sas 

lī gu ma at zī ša nu par spē kā ne eso šu. 

Pie mē ram, strī di par dar ba tie sis ka-

jām at tie cī bām un dzī vo ja mo tel pu 

īres at tie cī bām ir iz slēg ti no šķī rēj-

tie sai pa kļau ta jiem sa ska ņā ar CPL 

487. pan tu. Ša jā nor mā ir no teikts, 

ka arī strī di, ku ru iz sprie ša na va rē-

tu aiz skart tā das per so nas tie sī bas 

vai ar li ku mu aiz sar gā tās in te re ses, 

ku ra nav šķī rēj tie sas lī gu ma da līb-

nie ce, ne var tikt no do ti iz ska tī ša-

nai šķī rēj tie sā. To mēr ne se nā lie tā 

SKC–1627/2014, lai arī ka sā ci jas 

sū dzī bas ie snie dzējs bi ja ar gu men-

tē jis, ka strī da iz ska tī ša na aiz skars 

tre šās per so nas in te re ses, Augst ākā 

tie sa ne vēr tē ja šo ap stāk li un ne at-

zi na šā dus strī dus par iz ņē mu ma 

ga dī ju mu.

Sa vu kārt at tie cī bā uz pa tē rē tā-

ju strī diem un kon ku ren ces tie sī bu 

strī diem – tie var tikt ska tī ti šķī rēj-

tie sā, bet, iz do dot iz pil du rak stu, 

valsts tie sai pa šai pēc sa vas ini ci atī-

vas ir jā vēr tē, vai šķī rēj tie sa ir pa rei-

zi pie mē ro ju si at tie cī gi pa tē rē tā ju 

tie sī bas vai kon ku ren ces tie sī bas 

(sk. par pa tē rē tā ju strī diem, pie mē-

ram, SPC–35/2006, bet kon ku ren-

ces strī dos ES tie sas sprie du mu 

lie tā Eco Swiss Chi na Ti me Ltd v Be-

net ton In ter na ti onal NV. C–126/97, 

1999 I–03055).

Ob li gāts vis maz 
pri ma fa cie šķī rēj tie sas 
lī gu ma iz vēr tē jums

Sa ska ņā ar Ņu jor kas kon ven-

ci jas, kas ir pie mē ro ja ma starp tau-

tis ka jam šķī rēj tie sas pro ce sam, 

II. pan ta tre šo da ļu lī gum slē dzē jas 

valsts tie sai, ja tai ie sniedz pra sī bu 

jau tā ju mā, par ku ru pus es no slē gu-

šas [šķī rēj tie sas lī gu mu], pēc vie nas 

pus es lū gu ma jā no sū ta pus es uz 

šķī rēj tie su, ja vien tā ne at zīs, ka mi-

nē tais lī gums nav spē kā, ir zau dē jis 

spē ku vai to ne var iz pil dīt.

Kā tiek at zīts Ņu jor kas kon-

ven ci jas ko men tā ros, šķī rēj tie sai, 

pro tams, ir pa šai jā lemj par sa vu 

ju ris dik ci ju, to mēr ga dī ju mos, 

kad lie tas da līb nieks ap gal vo, ka 

šķī rēj tie sas lī gums nav spē kā vai 

to ne var iz pil dīt, tie sai ir jā veic 

vis maz virs pu sē ja (jeb pri ma fa cie) 

šķī rēj tie sas lī gu ma iz vēr tē ša na. 

Ņu jor kas kon ven ci ja neiz slēdz arī 

pa dzi ļi nā tu šķī rēj tie sas lī gu ma iz-

vēr tē ša nu tie sā (sk. ICCA’s Gui de 

to the In ter pre ta ti on of the 1958 

New York Con ven ti on, A Han dbo ok 

for Jud ges, Pe ace Pa la ce, Th e Ha gu e, 

2011, http://www.ar bit ra ti on–ic ca.

org/me di a/0/13365477041670/

jud ges_gui de_en glish_com po si te_

fi  nal_re vi sed_may_2012.pdf ).

Šā da pie eja bū tu at bal stā ma ne 

ti kai at tie cī bā uz starp tau tis kās šķī-

rēj tie sas lī gu miem (t.i., šķī rēj tie sas 

lī gu miem, ku riem pie mē ro ja ma 

Ņu jor kas kon ven ci ja), bet arī vie tē-

jiem. Pirm kārt, šķī rēj tie sas lī gu mi 

var būt acīm re dza mi spē kā ne eso-

ši, t.i., tie var būt pa to lo ģis ki, kā 

Mai ja 
Ti pai ne, 

LL.M., 
Stok hol mas 

Uni ver si tā te, 
ZAB 

Raidla Lejiņš 
& Norcous 

zvē ri nā ta 
ad vo kā te

Ci vil pro ce sa li ku ms ne pa redz 
pus ēm tie sī bas at teik ties no 
no slēg ta šķī rēj tie sas lī gu ma, 
ja li ku mā vai lī gu mā no teik ta jā 
kār tī bā šķī rēj tie sas lī gums nav gro zīts 
vai at celts.
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re zul tā tā pus ēm vis pār ne būs ie spē-

jams iz vei dot šķī rēj tie su. Otr kārt, 

ne bū tu tais nī gi, t.i., vien lī dzī bas 

prin ci pam at bil sto ši, valsts tie sas 

aiz sar dzī bu pie dā vāt pus ei, ku ru 

ap draud po ten ci āli ne īsts starp tau-

tis kas šķī rēj tie sas lī gums, bet šā du 

aiz sar dzī bu liegt, kad šau bī gais 

līgums pa redz vie tē ju šķī rēj tie su.

Vieg li ie do mā ja mā si tu āci jā, 

kad at bil dē tājs strī da ri si nā ša nā ne-

pie da lās, bet pra sī tājs uz ska ta, ka šķī-

rēj tie sas lī gums nav spē kā, at bil sto ši 

šī brī ža tie su prak sei pra sī tā jam vi su-

pirms bū tu jā ceļ pra sī ba šķī rēj tie sā, 

vien lai kus pa šam ap strī dot tās ju ris-

dik ci ju (tur klāt, sa mak sā jot šķī rēj tie-

sas in sti tū ci jas ad mi nis trē ša nas mak-

su, šķī rēj ties ne šu ho no rā rus, at lī dzī-

bu sa viem pār stāv jiem par ju ri dis ko 

pa lī dzī bu, arī dzan tē rē jot sa vu lai ku 

utt.), un ti kai tad, kad šķī rēj tie sa pie-

ņem lē mu mu par šķī rēj tie sas pro ce-

sa iz beig ša nu, pra sī tājs bū tu tie sīgs 

celt pra sī bu vis pā rē jās ju ris dik ci jas 

tie sā. Šāds ri si nā jums rak stu ro jams 

kā diez gan sa vāds.

Šķī rēj tie sas lī gu ma 
spē kā esa mī bas 
vēr tē ša na iz pil du rak sta 
iz snieg ša nas sta di jā

Vai rā kos no lē mu mos Aug stākā 

tie sa ir at sau ku sies uz Sa tver smes 

tie sas 2005. ga da 17. jan vā ra sprie-

du mu lie tā Nr. 2004–10–01, no-

rā dot, ka “valsts tie sas šķī rēj tie su 

kon tro le ir kon cen trē ta iz pil du 

rak sta iz snieg ša nas sta di jā” (SKC–

20/2013, sk. arī SKC–616/2012), 

no šī Sa tver smes tie sas at zi ņas 

at va si not aiz lie gu mu vis pā rē jās ju-

ris dik ci jas tie sai veikt jeb kā das ci-

tas ar šķī rēj tie su sais tī tās dar bī bas, 

ār pus šķī rēj tie su kon tro les iz pil du 

raksts iz do ša nas sta di jā. To mēr Sa-

tver smes tie sas at zi ņa ti ka iz teik ta 

glu ži ci tā kon tek stā, jo iz vēr tē ta jā 

lie tā ne bi ja strī da par šķī rēj tie sas lī-

gu ma spē kā esa mī bu. Lie ta at tie cās 

uz ie ro be žo ta jām ie spē jām ie bilst 

pret šķī rēj tie sas pie ļau ta jiem pār kā-

pu miem šķī rēj tie sas pro ce sa lai kā 

un iz pil du rak sta iz snieg ša nas sta-

di jā. Sa tver smes tie sa no rā dī ja, ka 

“[v]al stij ir pie nā kums, pirm kārt, 

no dro ši nāt lī dzek ļus aiz sar dzī bai 

pret mi nē to pro ce su ālo tie sī bu pār-

kā pu miem šķī rēj tie sas pro ce sā un, 

otr kārt, ne at zīt šā da šķī rēj tie sas 

pro ce sa re zul tā tu. Lat vi jā, at šķi rī bā 

no lie lā kās da ļas ci tu val stu, abi mi-

nē tie pie nā ku mi sa plūst, jo li kums 

ne pa redz ie spē ju valsts tie sā pie pra-

sīt šķī rēj ties ne ša no rai dī ša nu vai šķī-

rēj tie sas sprie du ma at cel ša nu. Tā dēļ 

šķī rēj tie su kon tro le ir kon cen trē ta 

iz pil du rak sta iz snieg ša nas sta di jā” 

(9.1. punkts).

Vēl jo vai rāk: Sa tver smes tie sa, 

ru nā jot par tie su kon tro li pār šķī rēj-

tie sām ti kai iz pil du rak sta sta di jā, 

iz tei ca ba žas, vai šāds ri si nā jums ir 

op ti māls (sk. tur pat, 9.1. punkts). 

Sa tver smes tie sa to at zi na par mi ni-

mā li pie tie ka mu šķī rēj tie sas rī cī bas 

kon tro lei, ka mēr vien valsts tie sas 

ap zi nās li ku ma ne pil nī bas un pras-

mī gi iz man to eso šo re gu lē ju mu. Ta-

ču Sa tver smes tie sa ne būt ne aici nā-

ja CPL vār dos “par strī da pa kļau tī-

bu lemj pa ti šķī rēj tie sa” it kā “ie la sīt” 

aiz lie gu mu šķī rēj tie sas lī gu ma spē kā 

esa mī bu vēr tēt arī valsts tie sām.

Iz pil du rak sta iz do ša nas sta di jā 

tie sai ir ie ro be žo tas ie spē jas pār-

bau dīt at bil dē tā ja iz teik tos ap gal-

vo ju mus un vākt pa pil du pie rā dī ju-

mus. At bil sto ši CPL 535. pan tam 

lē mums par iz pil du rak sta iz snieg-

ša nu vai mo ti vē tu at tei ku mu ir jā-

pie ņem uz ie snieg to do ku men tu 

pa ma ta, ne aici not lie tas da līb nie-

kus, 10 die nu lai kā no die nas, kad 

bei dzies ter miņš pa skaid ro ju mu 

ie snieg ša nai, bet, ja at bil dē tā ja pa-

skaid ro ju mi no sū tī ti pā rē jiem lie-

tas da līb nie kiem – 10 die nu lai kā 

no pa skaid ro ju mu no sū tī ša nas die-

nas. Lai arī tie sas lē mums ir pār sū-

dzams, līdz īgas pro blē mas pas tāv 

arī bla kus sū dzī bas iz ska tī ša nas 

kār tī bā.

Se ci nā ju mi

Paš rei zē jā tie su prak se pra sī bās 

par šķī rēj tie sas lī gu ma at zī ša nu par 

spē kā ne eso šu ir ne pa ma to ti ka te-

go ris ka. Ne vi sos ga dī ju mos bū tu 

pie ļau jams at teikt pie ņemt pra sī-

bas pie tei ku mu vai iz beigt lie tā 

ties ve dī bu ti kai tā pēc, ka pus es ir 

no slē gu šas šķī rēj tie sas lī gu mu, jo 

tā dē jā di pus ēm var tikt lieg ta tie sas 

aiz sar dzī ba. Līdz īgi kā tas ir starp-

tau tis kās šķī rēj tie sas lī gu ma ga dī-

ju mā, arī, vēr tē jot vie tē jo šķī rēj tie-

sas lī gu mu spē kā esa mī bu, tie sām 

vi sos ga dī ju mos bū tu jā veic vis maz 

pri ma fa cie iz vēr tē jums par šķī rēj tie-

sas lī gu ma esa mī bu, bet at se viš ķos 

ga dī ju mos arī pa dzi ļi nāts iz vēr tē-

jums, tā dē jā di iz slē dzot si tu āci jas, 

kad pus ēm jā zau dē laiks un nau da, 

šķī rēj tie sā vei cot lie kus ju ri dis kos 

vin gri nā ju mus. Ta ga dē jā tie su prak-

se vēl vie nu rei zi liek lī gum slē dzē-

jām pus ēm pie vērst īpa šu uz ma nī-

bu strī du ri si nā ša nas klau zu lām 

lī gu mos, aici not pa re dzēt strī du 

iz ska tī ša nu šķī rēj tie sā ti kai tad, ja 

lī gum slē dzē ja pus e skaid ri ap zi nās 

vi sus ar to sais tī tos ris kus un spē les 

no tei ku mus, to mēr no ot ras lī gum-

slē dzē jas pus es ne go dī gas rī cī bas 

nav pa sar gāts ne viens.

Cerēsim, ka tie su prak se mai-

nī ties pēc tam, kad sa vu skaid-

ro ju mu par si tuāci ju sniegs Sa-

tver smes tie sa, ku ra 17. martā 

ie ro sināja lie tu, ap ņemo ties vērtēt 

CPL 495. pan ta, kurš no sa ka, ka 

šķīrējtie sa pa ti lemj par strīda 

pakļautību, arī gadīju mos, kad 

kāda no pusēm apstrīd šķīrējtie sas 

līgu ma esamību vai spēkā esa mī-

bu, at bilstību Sa tver smes 92. pan-

ta pir  ma jam tei ku mam.

Iz pil du rak sta 
iz do ša nas sta di jā 

tie sai ir 
ie ro be žo tas 

ie spē jas 
pār bau dīt 

at bil dē tā ja 
iz teik tos 

ap gal vo ju mus 
un vākt pa pil du 

pie rā dī ju mus.
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