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  Skaidrojumi. Viedokļi

Prasības nodrošinājums civilprocesā – tā piemērošana un turpmākā perspektīva

Civilprocesa likums (tālāk tekstā – CPL)1 salīdzinoši īsā laika posmā ir piedzīvojis izmaiņas arī attiecībā uz prasības

nodrošinājumu institūtu. Līdz ar to vienotas un paredzamas tiesu prakses iedibināšana prasības nodrošinājuma piemērošanā

nodrošinātu arī efektīvāku lietas izskatīšanu pēc būtības. Šim jautājumam tika veltīts 2013. gada 21. marta konferences "Tiesu

procesa efektivizācija" Civiltiesību sekcijas darbs. Šis raksts ir sava veida šīs sekcijas darba kopsavilkums.

Agris Bitāns,

zvērināts advokāts

Dr.iur. Lauris Rasnačs,

zvērināts advokāts

Daiga Vilsone,

Rīgas apgabaltiesas tiesnese

Foto: Boriss Koļesņikovs; Māris Kaparkalējs

Pareiza prasības nodrošinājuma piemērošana šobrīd ir kļuvusi vēl aktuālāka. Ne tikai tāpēc, ka CPL 140. panta pirmā daļa uzliek

tiesai pienākumu izvērtēt prasības pirmšķietamo (prima facie) formālo juridisko pamatojumu, bet arī tāpēc, ka lēmums par prasības

nodrošinājuma piemērošanu nav pārsūdzams (CPL 141. pants) un jautājums par prasības nodrošinājuma atcelšanu ir jāizskata tiesai,

kurai, nodrošinot prasību, bija zināmi tikai vienas puses argumenti, vai arī tiesai, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības

(CPL 140. panta piektā daļa).

1. Prasības nodrošinājuma institūta vispārīgs apskats
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Prasības nodrošinājums ir prasītāja tiesiskās aizsardzības līdzeklis, kura mērķis ir panākt tiesas sprieduma izpildi nākotnē. Pozitīva

tiesas sprieduma efektīvas izpildes nodrošināšana ir viena no tiesības uz taisnīgu tiesu realizācijas izpausmēm, jo pretējā gadījumā

"pārējās taisnīgas tiesas garantijas ir bezjēdzīgas".2

Jau 20. gs. pirmajā pusē profesors V. Bukovskis norādīja, ka prasības nodrošinājuma mērķis ir nodrošināt "prasītājam iespēju gūt

apmierinājumu prāvas vinnēšanas gadījumā".3 Un arī mūsdienu tiesību literatūrā tiek norādītas līdzīgas atziņas, ka "prasības

nodrošināšanas institūta jēga ir aizsargāt prasītāja tiesisko interesi, ka lietā iespējamo galīgo spriedumu faktiski būs iespējams izpildīt,

t.i., ka prasītājs reāli varēs gūt materiālu gandarījumu kā kompensāciju par to, ka ir noticis prasītāja tiesību aizskārums".4 Arī

Satversmes tiesa šādu prasītāja tiesisko interešu aizsardzību, piemērojot prasības nodrošinājumu, ir atzinusi par pamatotu.5

No Civilprocesa likuma 137. panta pirmās daļas izriet, ka prasības nodrošināšanas mērķis ir novērst iespējamā sprieduma izpildes

apdraudējumu, kas var izpausties gan kā sprieduma izpildes apgrūtinājums, gan arī kā sprieduma izpildes neiespējamība. Jautājums par

prasības nodrošināšanu var tikt ierosināts (1) pirms prasības celšanas (139. p.), (2) vienlaicīgi ar prasības celšanu (137. p., 140. p.), (3)

jau ierosinātā civillietā (137. p.), kā arī tiesa spriedumā var noteikt pasākumus sprieduma izpildes nodrošinājumam (207. p.).

Prasības nodrošinājuma piemērošanas kritēriji izriet no CPL 137. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā, un tos nosacīti varētu saukt

par galvenajiem kritērijiem, proti, (1) sprieduma izpilde bez prasības nodrošināšanas var kļūt apgrūtināta, (2) sprieduma izpilde bez

prasības nodrošināšanas var būt neiespējama, (3) nodrošināmai prasībai ir mantisks raksturs.6 Taču šobrīd CPL 140. panta pirmajā daļā

ir noteikts vēl viens kritērijs, kas tiesai ex officio ir jāizvērtē, tas ir, prasības pirmšķietamais (prima facie) formālais juridiskais

pamatojums.

Prasītāja aizsardzība pret sprieduma izpildes apdraudējuma risku tiek atzīta par svarīgu, tāpēc, sākotnēji lemjot jautājumu par

prasības nodrošināšanu, tiek pieļautas atkāpes no atbildētāja tiesībām tikt uzklausītam, izteikt savu viedokli,7 kā arī no CPL 9. un 10.

pantā nostiprinātās pušu līdztiesības un sacīkstes. Proti, atbilstoši Civilprocesa likuma 141. panta pirmajai daļai tiesa jautājumu par

prasības nodrošināšanu izskata inaudita altera parte, t.i., bez tiesas sēdes un nepaziņojot atbildētājam un pārējiem lietas dalībniekiem.

Šāda izskatīšanas kārtība nodrošina pārsteiguma efektu un ātru iespēju prasītājam panākt prasības nodrošinājuma piemērošanu, lai

atbildētājs nav izņēmis vai nobēdzinājis savus aktīvus, līdz prasītājs būs saņēmis spriedumu un panācis sprieduma izpildi.

Tā kā ar prasības nodrošinājumu tiek ierobežotas atbildētāja tiesības, tad bez tiesībām prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam

radušies sakarā ar prasības nodrošināšanu (CPL 143. pants), atbildētājam ir tiesības prasīt atcelt prasības nodrošinājumu, ja sprieduma

izpildes apdraudējums vairs nepastāv (CPL 140. panta piektā daļā).

Tiesas pamatuzdevums ir nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu, tas ir, taisnīgu spriedumu saprātīgā termiņā, bet, piemērojot prasības

nodrošinājumu un lemjot par tā atcelšanu, tiesai ir arī uzdevums nodrošināt līdzsvaru starp prasītāja (kreditora) un atbildētāja

(parādnieka) tiesiskajām interesēm, proti, prasītāja tiesisko interesi - nepieciešamības gadījumā panākt prasības nodrošināšanu un

atbildētāja tiesisko interesi - novērst prasības nodrošinājuma ļaunprātīgu izmantošanu.

2. Prasības nodrošinājuma piemērošanas kritēriji

2.1. Sprieduma izpildes neiespējamība

Primārais kritērijs prasības nodrošinājuma piemērošanai, kas izriet no CPL 137. panta pirmās daļas, ir pamats uzskatīt, ka sprieduma

izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespēja. Tomēr jānorāda, ka prasītāja vispārīgs apgalvojums vai subjektīvas šaubas nav

pietiekams pamats prasības nodrošinājuma piemērošanai, kā to var izsecināt no tiesu prakses apkopojuma.8 Uz to pamatoti norādīja arī

Satversmes tiesa sava 2010. gada 30. marta sprieduma lietā Nr. 2009-85-01 20.2. paragrāfa 5. rindkopā.9 Atšķirībā no gadījumiem, kad

prasības nodrošināšanu lūdz pirms prasības celšanas, iesniedzot pieteikumu vienlaicīgi ar prasību vai jau ierosinātā lietā, prasītājam nav

obligāti jāpierāda atbildētāja ļaunprātība vai apzinātu darbību veikšana, kas vērstas uz izvairīšanos no pozitīva sprieduma izpildes, taču

šāda iespēja netiek liegta. Prasītājam ir jāsniedz pamatojums un jānorāda apstākļi, kas norādītu uz prasības nodrošināšanas

nepieciešamību.

Nav pamata piemērot prasības nodrošinājumu, ja to pamato tikai prasītāja subjektīvās šaubas, atsaukšanās tikai uz prasības lielo

apmēru vai uz informācijas trūkumu par atbildētāja mantisko stāvokli. Pieteicējam jānorāda apstākļi, kas dod pamatu saprātīgai personai

(tiesas personā) uzskatīt, ka sprieduma izpilde lietā var būt apgrūtināta vai neiespējama. Prasītājam ir jānorāda pamatojums tam, ka

prasītājs var zaudēt iespēju gūt apmierinājumu no nākotnes pozitīvā tiesas sprieduma, t.i., jāpamato sava nedrošība.
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Pirmskara tiesību literatūrā izdalīja divu veidu nedrošību: (1) objektīvo un (2) subjektīvo. Objektīvo nedrošību attiecināja uz

strīdiem par nekustamo īpašumu un gadījumiem, kad pastāvēja strīdus objekta neatgriezeniskas izmaiņas tiesvedības laikā, piemēram,

manta, kas ātri bojājas. Savukārt subjektīvo nedrošību attiecināja uz parādnieka ļauno gribu, kurš var mantu noslēpt,10 jo nav pamata

ignorēt atbildētāja rīcību iepriekš, piemēram, izvairīšanās no sprieduma izpildes u.tml.

Tiesu praksē konstatējami atsevišķi gadījumi, kad, vērtējot jautājumu par prasības nodrošināšanu, tiesas bez pienācīgas vērības ir

atstājušas jautājumu, vai atbildētājs nav speciāls subjekts. Speciālais subjekts ir komersants, kuram tiek piemērota speciāla valsts

uzraudzība un kuram ir paredzēta iekšējā nodrošinājumu sistēmas izveide, piemēram, apdrošināšanas sabiedrības.

Apdrošināšanas sabiedrību, uz kuru ir attiecināms speciāls tiesiskais regulējums,11 darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus

komisija, kura var izvērtēt apdrošināšanas sabiedrības finansiālās darbības stabilitāti.12 Apdrošinātājam jau preventīvi ir ar likumu13

uzlikts pienākums rezervēt naudas līdzekļus savu iespējamo saistību izpildei, t.i., ir jāveic tehnisku rezervju izveide - atbilstoši

noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pārapdrošināšanai aprēķinātās iespējamās apdrošinātāja saistības. Minēto prasību izpildi

uzrauga FKTK, un to nepienācīgas izpildes gadījumā apdrošināšanas sabiedrībai pat var tikt anulēta licence.14

Prasības nodrošinājuma piemērošana pret apdrošināšanas sabiedrību, kura ir izpildījusi likuma prasības par tehnisko rezervju izveidi

un par kuras maksātspēju FKTK nav šaubu, būtu nepamatota, jo faktiski prasība tiktu nodrošināta dubulti.15

Jānorāda, ka pirmskara literatūrā tika atzīts, ka iespējas zaudēšana saņemt apmierinājumu (prasības nenodrošināšanas gadījumā)

prezumējama, kamēr nav pierādīts pretējais.16 Tāpēc, jo svarīgi bija noskaidrot prasības ticamību vai prasības pirmšķietami (prima

facie) formālo juridisko pamatojumu, jo pēc tā konstatēšanas var tikt veikta prasības nodrošinājuma piemērošanas izvērtēšana. Līdz ar to

izriet secinājums, ka nevis sprieduma izpildes neiespējamība vai apgrūtinājums, bet gan prasības atbilstība mantiskas prasības kritērijam

un prasības pirmšķietami formāli juridiskais pamatojums ir primāri izvērtējamie apstākļi saistībā ar prasības nodrošinājuma

piemērošanu.

2.2. Prasības pirmsšķietamais formālais juridiskais pamatojums

Ņemot vērā, ka CPL norma, kas noteic tiesas pienākumu vērtēt prasības pirmšķietamo (prima facie) formālo juridisko pamatojumu,

ir spēkā tikai ar 2011. gada 30. septembri,17 varētu rasties iespaids, ka šāds institūts Latvijas civilprocesā ir jaunums un tas ir aizgūts no

administratīvā procesa. Tomēr šis iespaids ir maldīgs, un minētais prima facie institūts Latvijas civilprocesā ir pazīstams vairāk nekā

simts gadus, tikai ar citu nosaukumu. Proti, jau profesors V. Bukovskis, atsaucoties uz no Krievijas impērijas pārņemtā Civilprocesa

nolikuma regulējumu, norādīja, ka prasībai ir jābūt ticamai18 un prasības ticamība tika norādīta Civilprocesa likuma 691. pantā.19 Ar

terminu prima facie apzīmē (1) pirmo, sākotnējo iespaidu, kas ir turpmākas pierādīšanas priekšmets, vai (2) pietiekamo pamatu, lai

nodibinātu faktu vai izvirzītu prezumpciju, kamēr nav pierādīts pretējais vai atspēkots.20 Sākotnējais apstāklis vai fakts, kura

pastāvēšanas, spēkā esamības, ticamības konstatēšanai nav nepieciešama papildu palīdzība.21

Ārvalstu tiesību zinātnē prima facie institūts tiek skaidrots kā lietā esošo argumentu un pierādījumu radītais sākotnējais iespaids, kas

ir pietiekami pārliecinošs, lai šī lieta varētu tikt virzīta tālākai izskatīšanai.22 Ārvalstu tiesību doktrīnā pirmšķietami pierādīta lieta

(prima facie case) tiek skaidrota kā lieta, kurā esošie prasījumi ir pierādīti ar pietiekamiem pierādījumiem, kas bez pretējās puses

iesniegtiem pierādījumiem pārliecina par šo prasījumu pamatojumu.23 Lieta, kas izskatās pietiekama, būdama balstīta uz minimāli

prasītiem pierādījumiem un kas ir brīva no acīmredzamiem defektiem (trūkumiem).24

Šajā sakarā ar interesi jāatzīmē prima facie institūta skaidrojums Latvijas administratīvajā procesā. Proti, administratīvā procesa

judikatūrā tiek norādītas tēzes, ka "jēdziens "pirmšķietami" (prima facie) nozīmē, ka tiesai pieteikuma pamatotība jāvērtē pēc tiem

materiāliem, kurus tā ir ieguvusi līdz jautājuma par pagaidu noregulējuma piemērošanu izlemšanai", tādējādi, salīdzinot ar lietas

izskatīšanu pēc būtības, ierobežotā apmērā piemērojot objektīvās izmeklēšanas principu, tajā pašā laikā norādot, ka "minētais tomēr

neizslēdz tiesas pienākumu, lemjot par pagaidu noregulējumu, pienācīgi, vadoties no tajā brīdī tiesas rīcībā esošās informācijas,

pirmšķietami izvērtēt pieteikuma pamatotību pēc būtības".25

Mēģinot šo atziņu attiecināt uz prasības nodrošinājuma piemērošanu civilprocesā, secināms, ka no minētās atziņas izriet tiesas

pienākums no tās rīcībā esošajiem materiāliem rūpīgi izvērtēt prasības apmierināšanas iespējas un lēmumā tās pamatot. Tomēr ir jāņem

vērā, ka prasības nodrošinājuma piemērošana nenozīmē, ka tiesai jau ir izveidojies absolūts un galīgs viedoklis par to, kā tiks izspriesta

lieta pēc būtības. Arī administratīvajā procesā tiek atzīts, ka, izskatot lietu pēc būtības, tiesa var nonākt pie atšķirīgiem secinājumiem

nekā prima facie vērtējuma rezultātā.26
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Tāpēc ir jāatceras, ka tiesai, izskatot jautājumu par prasības nodrošinājuma piemērošanu, nav pamata to pārvērst par lietas

izskatīšanu pēc būtības. Šie apstākļi prasa no tiesneša ļoti lielu abstrakcijas pakāpi, ko ne vienmēr ir viegli panākt konkrētās lietas

ietvaros. Iespējams, ka vēlme panākt noteiktu abstrakcijas pakāpi ir iemesls, kāpēc mūsdienu Latvijas tiesību zinātnē tiek norādīts, ka,

lemjot par prasības nodrošinājumu, tiesa vai tiesnesis prasības ticamību vērtē formāli, jo pierādījumu pārbaude nenotiek.27 Piekrītot

šādai pozīcijai, vienlaikus kritiski jānorāda uz mūsdienu Latvijas tiesību zinātnē izplatīto pozīciju prasības ticamību sasaistīt ar CPL

128. pantā ietvertajām formālajām prasības pieteikuma noformēšanas prasībām.28 Lai arī pirmajā brīdī varētu šķist, ka CPL 128. panta

prasības pēc būtības ir tie paši ārvalstu tiesību zinātnē minētie kritēriji, lai prasība varētu tikt virzīta tālāk,29 šāds secinājums tomēr

atzīstams par maldīgu.

Pirmkārt, tas nozīmētu, ka faktiski var tikt nodrošināta jebkura prasība, kas ir mantiska rakstura un uz kuras pamata tiek ierosināta

civillieta. Tam nevar piekrist. CPL 128. pantā noteikts rakstveida prasības pieteikumam izvirzīto minimālo rekvizītu skaits, bet formālās

prasības, kas noteiktas prasības pieteikuma noformēšanai, nesniedz atbildi uz jautājumu, vai prasība ir ticama, vai pastāv iespēja prasībai

tikt apmierinātai. Turklāt, ja pieteikums par prasības nodrošināšanu tiek iesniegts vienlaicīgi ar prasību, lai būtu likumīgs pamats

ierosināt lietu, jebkuram prasības pieteikumam jāatbilst CPL 128. panta prasībām, pretējā gadījumā tiesnesim ir pienākums atstāt

prasības pieteikumu bez virzības, kā to noteic CPL 133. panta pirmās daļas 1. punkts, un nav pat likumīga pamata uzsākt skatīt

jautājumu par prasības nodrošināšanu.

Otrkārt, jāatzīmē, ka arī ārvalstu avoti līdztekus iespējai virzīt prasību tālākai izskatīšanai runā par lietā esošo (faktiski - prasībā

ietverto) argumentu un pierādījumu radītu pārliecinošu iespaidu30 un tātad - par ierobežotu prasības pamatojuma vērtējumu un

secinājuma izdarīšanu, ka prasība varētu tikt apmierināta.

Lai prasītājs varētu pieprasīt prasības nodrošinājuma piemērošanu sakarā ar savas prasības pirmšķietamo formālo juridisko

pamatojumu, tam ir jāiesniedz pierādījumi, kas apliecina prasītāja neapšaubāmo tiesību pēc saistības. Savukārt tiesai ir abstrakti

jāvērtē lietā esošie fakti, prasības pieteikumā norādītie faktiskie un tiesiskie apstākļi, vai tie dod pamatu likumā minēto, judikatūrā vai

doktrīnā atzīto tiesisko apstākļu saskatīšanai, piemēram, legālās prezumpcijas. Ja lietas apstākļi mainās, tad prasība var kļūt apšaubāma

vai arī otrādi - ticama.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, prasībaspirmšķietamo (prima facie) formālo juridisko pamatojumu CPL 140. panta pirmās

daļas izpratnē varētu skaidrot kā prasībā ietverto argumentu un pierādījumu radītu iespaidu, kas, balstoties uz pastāvošo

likuma iztulkojumu, vispārīgi atzītām tiesību atziņām vai prezumpcijām, ļauj izdarīt secinājumu, ka prasība varētu tikt

apmierināta, ja tiesvedības gaitā apstiprināsies tie faktiskie un tiesiskie apstākļi, ar kuriem celtā prasība pamatota. Būtiski, ka

šāds izvērtējums notiek, pamatā balstoties uz prasītāja iesniegtiem argumentiem un pierādījumiem, un ka prasītāja iesniegtajos

pierādījumos vai argumentācijā nav saskatāmi acīmredzami būtiski defekti.

Vienlaikus būtu vēršama uzmanība uz to, ka prasības pirmšķietamā (prima facie) formālā juridiskā pamatojuma nozīmi prasības

nodrošinājuma jautājumos nevajadzētu pārvērtēt. No CPL 140. panta pirmās daļas otrajā teikumā ietvertā formulējuma, konkrēti, no

vārdiem "ņem vērā", izriet, ka šī pamatojuma vērtējums nav absolūts. Tas ir sākotnējam izvērtējumam - pirmšķietamā (prima facie)

formālā juridiskā pamatojuma izvērtējumam - ir nozīme tik tālu, cik tālu tiesai (tiesnesim) ir jānonāk pie secinājuma, vai prasības

nodrošinājums kā prasītāja tiesiskās aizsardzības līdzeklis vispār var tikt piemērots. Jo izpildāmi ir tikai tādi spriedumi, ar kuriem

prasības (pretprasības) tiek apmierinātas. Proti, tiesnesim jānonāk pie secinājumiem, vai pastāv ticama iespēja taisīt pozitīvu spriedumu,

ja tiesvedības gaitā apstiprināsies faktiskie un tiesiskie apstākļi, ar kuriem celtā prasība pamatota.

2.3. Prasības nodrošinājuma attiecināšana uz mantiska rakstura prasību

Gan pirmskara Civilprocesa likums (693. pants),31 gan arī šobrīd spēkā esošais Civilprocesa likums (137. panta otrā daļa) prasības

nodrošinājumu pieļauj mantiska rakstura prasībās, turklāt tādās, kas ir novērtējamas naudas izteiksmē.32

To, ka esošais prasības piemērošanas ierobežojums neatbilst jaunākajām tendencēm, apliecina Civilprocesa likuma papildināšana ar

30.2 nodaļu, kā arī Saeimā izskatāmie grozījumi Civilprocesa likumā saistībā ar aizsardzības līdzekļu ieviešanu pret vardarbību.33

Nav šaubu, ka primāri prasības nodrošinājums ir vērsts uz mantiska rakstura prasību nodrošināšanu, taču arī nemantiska rakstura

prasībās varētu būt jānodrošina prasība. Pretējā gadījuma ir iespējams izdarīt secinājumu, ka nemantiska rakstura prasības tiek

diskriminētas, jo attiecībā uz tām netiek nodrošināta pozitīva tiesas sprieduma efektīva izpilde un līdz ar to arī tiesības uz taisnīgu tiesu

realizācija.

To, ka Civilprocesa likuma 138. pantā paredzētie prasības nodrošinājuma līdzekļi nav pietiekami, apliecina gadījumi, kad kā
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prasības nodrošinājums tiek lūgts, piemēram, ierobežot balss tiesības dalībnieku sapulcē34 vai aizliegums mainīt amatpersonas

komercsabiedrībā.35

Lai panāktu efektīvāku tiesību aizsardzību kā nemantiska rakstura prasībās, tā arī attiecībā uz sprieduma izpildi vērsta atbilstošākā

prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu, būtu jāuzsāk plašāka diskusija par prasības nodrošinājuma institūta piemērošanas

paplašināšanu - kā attiecībā uz nemantiska rakstura prasībām, tā arī attiecībā uz prasības nodrošinājuma līdzekļu veidiem, vai likumā

noteiktie līdzekļi ir pietiekami efektīvai un ātrai sprieduma izpildei nākotnē.

2.4. Papildu komentāri pie prasības nodrošinājuma piemērošanas

Izvērtējot prasības nodrošinājuma piemērošanas nepieciešamību, tiesai būtu jāizsver atbildētāja tiesību un interešu ierobežojuma

samērojamība attiecībā uz celto prasību un ar to saistīto prasības nodrošinājuma līdzekli un tā apmēru. Tas varētu būt būtiski, izvērtējot

jautājumus, vai ir pamats nodrošināt prasību par visu prasības summu (no prasības pirmšķietamības viedokļa) un vai piemērojami visi

pieprasītie prasības nodrošinājuma līdzekļi.

Tiesu praksē attiecībā uz prasības nodrošinājuma piemērošanu un sevišķi prasības nodrošinājuma līdzekļiem tiek ņemtas vērā

parādnieka - komersanta tiesības veikt ierasto uzņēmējdarbību. Un līdz ar to tiek atcelti prasības nodrošinājumi vai kādi prasības

nodrošinājuma līdzekļi, kas nepamatoti apgrūtina komercdarbības veikšanu, piemēram, konta apķīlājums.

Kā vēl viens apstāklis, kas saistīts ar prasības nodrošinājumu, būtu norādāms valsts nodevas apmērs, ko par prasības nodrošinājuma

piemērošanu nosaka Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 5. punkts - 0,5% no prasības summas. Liela apmēra prasībām šādas

valsts nodevas samaksa par prasības nodrošinājumu ir ļoti ievērojama, kas var atturēt prasītājus no pamatota lūguma iesniegšanas tiesā.

Tas savukārt var mazināt pozitīva tiesas sprieduma izpildi un līdz ar to arī tiesas procesa efektivitāti kopumā.

 

3. Prasības nodrošinājuma atcelšana

3.1. Vispārīgas piezīmes

Civilprocesa likuma 140. panta piektā daļa paredz tiesības lūgt prasības nodrošinājuma atcelšanu. Tomēr šī norma vismaz expressis

verbis nenoteic ne kritērijus, pie kuriem prasības nodrošinājums ir atceļams, nedz arī kritērijus, pie kuriem pieteikums par prasības

nodrošinājuma atcelšanu ir noraidāms. Nosacītais "likuma robs" ir aizpildīts ar atziņu, ka, "izskatot pieteikumu par prasības

nodrošinājuma atcelšanu, ir jākonstatē, ka ir mainījušies lietas apstākļi. Tādējādi objektīvais pamats prasības nodrošinājuma atcelšanai ir

tādu apstākļu konstatēšana, kas apliecina, ka ir mainījušies faktiskie lietas apstākļi, kuri bija par pamatu nodrošinājuma piemērošanai,

vai pierāda, ka ir zudis pamats prasības nodrošināšanai".36 Šī Senāta atziņa praksē ne vienmēr tiek piemērota pareizi.

Tiesu praksē konstatējami gadījumi, kad uzmanība tiek pievērsta tikai pirmajam no norādītajiem prasības nodrošinājuma atcelšanas

kritērijiem - lietas faktisko apstākļu izmaiņām, atstājot bez ievērības otru kritēriju - prasības nodrošināšanas pamatotība. Šāda pieeja ir

kļūdaina, jo prasības nodrošinājuma piemērošanas pamatotība, nevis lietas faktisko apstākļu izmaiņas, atbilstoši CPL 137. panta

pirmajai daļai ir primārais noteicošais kritērijs, kas vispār pieļauj prasības nodrošināšanu.

Citiem vārdiem sakot, prasības nodrošinājuma atcelšana ir pieļaujama arī tad, ja apstākļu izmaiņas netiek konstatētas, tomēr

tiek konstatēts, ka sprieduma izpilde bez prasības nodrošinājuma nebūs ne apgrūtināta, ne arī neiespējama. Lai nodrošinātu

civilprocesā noteikto sacīkstes principu, dispozitivitātes principu un pušu vienlīdzības principu, atbildētājam ir likumā noteiktas tiesības

iesniegt motivētu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, turklāt par šo pieteikumu valsts nodeva nav paredzēta un likumā ir

noteikts maksimālais termiņš tā izskatīšanai tiesas sēdē (CPL 140. panta devītā daļa).

Tādējādi atbildētājam ir tiesības sniegt tiesai savus paskaidrojumus un arī pierādījumus ne tikai par to, ka notikušas faktisko

apstākļu izmaiņas, bet arī par to, ka lietā vispār nepastāv sprieduma izpildes apdraudējums. Šādi secinājumi izriet no tālāk

minētā.

Pirmkārt, patiesības princips jeb tiesas pienākums noskaidrot objektīvo patiesību, kas saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 17. panta

pirmo daļu37 ir piemērojams, arī izskatot ar prasības nodrošināšanu saistītus jautājumus. Tiesību zinātnē tiek minētas vairākas patiesības

principa prasības, no kurām šī raksta kontekstā būtiskākās ir šādas: 1) jākonstatē lietā nozīmīgu faktisko apstākļu esamība vai

neesamība; 2) visi lietas apstākļi jāvērtē to kopumā.38 Jāņem vērā, ka CPL 137. panta pirmajā daļā paredzētā iespējama prasību

apmierinoša sprieduma izpildes neiespējamība vai apgrūtinājums pēc savas būtības ir hipotēze, ko lielākoties nevarēs pierādīt, jo tā vēl
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nebūs iestājusies kā fakts. Tādēļ tādas patiesības principa prasības kā lietā nozīmīgu faktisko apstākļu esamības vai neesamības

konstatēšanas pienākums, kā arī pienākums izvērtēt visus lietas apstākļus to kopumā nevar tikt izpildītas, ja atbildētājam netiek dota

iespēja tikt uzklausītam par būtisku lietas apstākļu esamību vai neesamību vai arī netiek dota iespēja sniegt tiesai informāciju par

apstākļiem, kurus prasītājs tiesai nav paziņojis to vai citu iemeslu dēļ.

Otrkārt, sacīkstes princips noteic, ka tiesas nolēmumiem, kas pieņemti bez kādas puses viedokļa uzklausīšanas, nevar tikt piešķirtas

ilgstošas tiesiskas sekas, nenodrošinot puses ar efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem sava viedokļa paušanai un nepieciešamības

gadījumā arī tiesas pieņemtā nolēmuma atcelšanai. Šī doma tieši saistībā ar steidzamības kārtā bez pušu uzklausīšanas pieņemtiem

procesuāliem lēmumiem ir visai spilgti izteikta Francijas Civilprocesa kodeksa 17. pantā, kas nosaka, ka pat tajos gadījumos, kad likums

paredz vai prasa kontroles (procesuālā - autora piezīme) līdzekļa piemērošanu, nepaziņojot par to kādai no pusēm, šai pusei ir tiesības

vērsties ar piemērotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, lai atceltu lēmumu, kas ierobežo šo pusi.39 Latvijas tiesībās līdzīga doma izriet no

CPL 9. pantā nostiprinātā pušu līdztiesības jeb vienlīdzības principa.

Savukārt, tā kā atbildētājam ir nodrošināmas tiesības sniegt tiesai savus paskaidrojumus un arī pierādījumus, ja tie norāda, ka

lietā nepastāv sprieduma izpildes apdraudējums, šādas tiesības pašreizējās CPL redakcijas ietvaros var tikt nodrošinātas, tikai

lemjot par prasības nodrošinājuma atcelšanu CPL 140. panta devītajā daļā paredzētajā kārtībā.

3.2. Sprieduma izpildes nedrošības neesamība

Tā kā iespējas zaudēšana saņemt apmierinājumu (prasības nenodrošināšanas gadījumā) tiek prezumēta, kamēr nav pierādīts

pretējais,40 tad atbildētājam ir iespēja lūgt tiesai atcelt prasības nodrošinājumu, iesniedzot pierādījumus par to, ka iespējamā pozitīvā

sprieduma izpilde nav apgrūtināta.

Likums neierobežo pierādījumu veidus, kas var kalpot par apliecinājumu spējai izpildīt iespējamo tiesas spriedumu. Atbildētāja

uzdevums ir pārliecināt tiesu, ka tam nebūs grūtības izpildīt iespējami pozitīvu spriedumu nākotnē.

Skaidrs, ka nekustamā īpašuma piederība (pat, ja tas vēl nav ierakstīts Zemesgrāmatā) vai naudas līdzekļi bankas kontā sniedz šādu

apliecinājumu. Protams, var arī piedāvāt aizstāt vienus prasības nodrošinājuma līdzekļus ar citiem (CPL 140. panta trešā daļa), taču

situācijā, kad mantiskais stāvoklis ir vairāk nekā pārliecinošs, zūd jēga prasības nodrošinājuma piemērošanai vispār.

3.3. Prasības pirmšķietamais formālais juridiskais pamatojums un tā loma prasības nodrošinājuma atcelšanas izlemšanā

Tiesu praksē tika izdarīta atziņa, izrietoša no jau citētā Senāta 2012. gada 20. jūnija lēmuma lietā Nr. SKC-1644/2012, ka, lemjot par

prasības nodrošinājuma atcelšanu, prasības pirmšķietamais formālais juridiskais pamatojums atkārtoti nav jāvērtē.41

Šī judikatūras atziņa tiesu praksē tiek izprasta nepareizi, bieži tieši tad, ja tiesas sēdē, kurā tiek lemts par prasības nodrošinājuma

atcelšanu, kādu no pusēm pārstāv persona, kas nav zvērināts advokāts. Attiecīgā puse mēģina ieslīgt jau prasības būtības un pierādījumu

detalizētā vērtējumā, kas viennozīmīgi nav darāms, vērtējot prasības nodrošinājuma atcelšanu. Šāda situācija nepamatoti paildzina

prasības nodrošinājuma atcelšanas jautājuma izskatīšanu, līdz ar to, ņemot vērā pašlaik atsākto diskusiju par obligātu advokātu procesu

civillietās,42 būtu pamats izvērtēt obligāta advokātu procesa ieviešanu arī procesuālu jautājumu, to vidū prasības nodrošinājuma

atcelšanas, izskatīšanā.

Protams, vienlaikus varētu tikt uzdots jautājums, vai minētā judikatūras atziņa ir absolūta un nemainīga. Sākotnēji varētu šķist, ka šī

atziņa ir absolūta un pamatota, jo no prasības pirmšķietamā (prima facie) formālā juridiskā pamatojuma būtības izriet, ka tas var tikt

vērtēts vienu reizi, t.i., lemjot jautājumu par prasības nodrošinājuma piemērošanu, nevērtējot otras puses sniegtos paskaidrojumus un

pierādījumus. Katrs nākamais vērtējums, it sevišķi, ja tajā tiek vērtēti jau abu pušu argumenti un pierādījumi, varētu kļūt jau par prasības

izskatīšanu pēc būtības.

Šajā sakarā ir jāatzīmē prima facie institūta skaidrojums Latvijas administratīvajā procesā. Proti, administratīvā procesa judikatūrā

tiek norādītas tēzes, ka "jēdziens "pirmšķietami" (prima facie) nozīmē, ka tiesai pieteikuma pamatotība jāvērtē pēc tiem materiāliem,

kurus tā ir ieguvusi līdz jautājuma par pagaidu noregulējuma piemērošanu izlemšanai", tādējādi, salīdzinot ar lietas izskatīšanu pēc

būtības, ierobežotā apmērā piemērojot objektīvās izmeklēšanas principu, tajā pašā laikā norādot, ka "minētais tomēr neizslēdz tiesas

pienākumu, lemjot par pagaidu noregulējumu, pienācīgi, vadoties no tajā brīdī tiesas rīcībā esošās informācijas, pirmšķietami izvērtēt

pieteikuma pamatotību pēc būtības".43

Mēģinot šo atziņu attiecināt uz prasības nodrošinājuma piemērošanu civilprocesā, var secināt, ka no minētās atziņas izriet tiesas

pienākums no tās rīcībā esošajiem materiāliem rūpīgi izvērtēt prasības apmierināšanas iespējas un lēmumā tās pamatot. Tomēr ir
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jāatceras, ka situācija, kad tiesai prasības pirmšķietamais (prima facie) formālais juridiskais pamatojums būtu jāvērtē vairākkārt, rada

papildu riskus attiecībā uz lietas "paralēlu" izskatīšanu pēc būtības. Līdz ar to nav pamata prasības nodrošinājuma atcelšanas izskatīšanu

pārvērst par lietas izskatīšanu pēc būtības.

Tomēr jautājums par prasības ticamību sakarā ar apstākļu izmaiņām var būt ļoti būtisks dažos gadījumos. Piemēram, atbildētājam

iesniedzot pierādījumus par to, ka ir iestājies prasības noilgums prasībai. Vai ir pamats uzskatīt pirmšķietami, ka prasība var tikt

apmierināta sakarā ar šādu absolūtu iebildumu? Tāpat jautājums par prasības ticamību sakarā ar apstākļu izmaiņām kļūst aktuāls

apelācijas instancē, kad tiek skatīts jautājums par prasības nodrošinājuma atcelšanu sakarā ar prasības noraidīšanu pirmajā instancē. Ir

jāizvairās no lietas izskatīšanas pēc būtības, pirms ir izskatīta apelācijas sūdzība, taču tēze - "neizslēdz formālu iespēju prasības

apmierināšanai, ja apelācijas instances tiesa šos pierādījumus novērtētu kā pietiekamus"44 - ir pārāk plaša. Jo teorētiski jebkura prasība

formāli varētu tikt apmierināta, vai tādēļ atbildētājam ir jāpacieš nepamatotu prasības nodrošinājumu?

Par pamatotu ir atzīstams viedoklis, kas pausts Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013. gada 21. marta lēmumā lietā Nr. C

04303212, PAC-1271/2013 (nav publicēts),45 kurā ietvertas šādas atziņas: "Civilprocesa likuma 140. panta pirmā daļa imperatīvi

paredz, ka, izlemjot jautājumu par prasības nodrošināšanu, tiesa vai tiesnesis ņem vērā prasības pirmšķietamo (prima facie) formālo

juridisko pamatojumu. Minētais vienlīdz attiecas uz jautājuma lemšanu gan par prasības nodrošinājuma piemērošanu, gan grozīšanu,

gan atcelšanu. (..) Līdz ar to (..) tiesas Civillietu tiesas kolēģija, pārsūdzētajā lēmumā atzīstot, ka tā nevar izvērtēt to, vai prasības

apmierināšanas iespējamība ir pirmšķietami lielāka par tās noraidīšanas iespējamību (tas ir, vai prasība ir pirmšķietami pamatota jeb

ticama), bet vienlaikus saglabājot prasības nodrošinājumu, ir pārkāpusi Civilprocesa likuma 140. panta pirmās daļas noteikumus.

Civillietu tiesu palāta norāda, ka, neizvērtējot prasības pirmšķietamo pamatotību, vispār nevar izdarīt secinājumu, ka ir pamats saglabāt

prasības nodrošinājumu, jo, nenodrošinot prasību, neiespējama var kļūt tikai apmierinātas prasības izpilde. Proti, no Civilprocesa likuma

137. panta pirmās daļas formulējuma izriet, ka prasības nodrošināšana ir paredzēta tikai potenciāli apmierināmām prasībām, jo tikai

apmierinoša sprieduma izpilde var būt apgrūtināta no atbildētāja atkarīgu iemeslu dēļ. Līdz ar to Civilprocesa likuma 137. panta pirmā

daļa jau arī pati ietver nepieciešamību pārliecināties, ka prasība ir pirmšķietami pamatota jeb ticama. Tiesnesim vai tiesai prasības

nodrošinājuma stadijā nav jāizlemj prasības pamatotība pēc būtības, tomēr ir svarīgi secināt, cik pirmšķietami (prima facie) prasībai ir

lielas iespējas tikt apmierinātai. Tas ir, lai nodrošinātu prasību vai, kā šajā gadījumā, turpinātu prasības nodrošinājuma piemērošanu,

tiesai ir jākonstatē, ka prasības apmierināšanas iespējamība pašreizējā stadijā ir pirmšķietami lielāka par tās noraidīšanas iespējamību."

Citiem vārdiem izsakoties, nav likumīga pamata turpināt saglabāt piemērotu prasības nodrošinājumu, ja iespējas taisīt pozitīvu

spriedumu ir samazinājušās līdz tādai pakāpei, ka tas ir acīmredzami un nepārprotami, un prasība nav ticama.

Protams, ja, izskatot jautājumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, tiek konstatēts, ka nepastāv CPL 137. panta pirmajā daļā

noteiktais prasības nodrošinājuma pamats, prasības nodrošinājums var tikt atcelts, atkārtoti neiedziļinoties prasības pirmšķietamā (prima

facie) formālā juridiskā pamatojuma analīzē.

3.4. Papildu komentāri saistībā ar prasības nodrošinājuma atcelšanu

Tomēr iepriekš minētie gadījumi nav vienīgais pamats prasības nodrošinājuma atcelšanai.

Prasības nodrošinājuma atcelšana var notikt arī tādēļ, ka prasītājs ilgstoši bez tiesiska attaisnojama neveic prasības nodrošinājuma

izpildi. Tiesa šādu prasītāja rīcību ir atzinusi kā savu interešu apdraudējuma iespējamā sprieduma izpildes sakarā nesaskatīšanu un ka

"prasības nodrošinājums prasītājas bezdarbības dēļ kalpo nevis iespējamā sprieduma izpildes nodrošināšanai, bet gan saimnieciskās

darbības traucēšanai, kas ir pretrunā Civilprocesa likuma 137. panta pirmajā daļā norādītajam mērķim". 46

 

Kopsavilkums

Esošā prasības nodrošināšanas sistēma no likuma un arī no tiesu prakses viedokļa būtu uzlabojama. Cita starpā ir aktualizējams

jautājums par šobrīd noteiktās valsts nodevas par prasības nodrošinājumu adekvātumu un to, vai šīs nodevas apmērs nebūtu

samazināms.

Tā kā lēmums par prasības nodrošinājuma piemērošanu nav pārsūdzams, tad vienota un paredzama tiesu prakse arī prasības

nodrošināšanas jautājumos veicinātu sabiedrības uzticēšanās tiesai pieaugumu, mazinātu negatīvu ietekmi uz lietas izskatīšanu pēc

būtības. Vienota tiesu prakse ir veidojama arī attiecībā uz prasības nodrošinājuma atcelšanu kā pirmās instances tiesā, tā arī otrās

instances tiesā.
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Lūgums par prasības nodrošinājuma atcelšanu ir viens no atbildētāja aizsardzības līdzekļiem pret nepamatotu prasības

nodrošinājumu. Izskatot jautājumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, tiesai būtu vēlreiz jāizvērtē prasības nodrošinājuma

piemērošanas pamatotība uz konkrēto brīdi vispārīgi, neaprobežojoties ar faktisko apstākļu izmaiņām, ņemot vērā atbildētāja paziņotos

iebildumus un faktus, kā arī iesniegtos pierādījumus.

Prasības nodrošinājums nav piemērojams automātiski! Arī prasītāja vispārīgs apgalvojums vai subjektīvas šaubas, ka ir pamats

uzskatīt, ka sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespēja, kā arī atsaukšanās tikai uz prasības lielo apmēru vai

informācijas trūkumu par atbildētāja mantisko stāvokli nav pietiekams pamats prasības nodrošinājuma piemērošanai.

Civilprocesa likuma 137. panta tiesību normas nav imperatīvas, līdz ar to pieteikums par prasības nodrošināšanu nav automātiski

apmierināms un tiesai nav pienākuma (ex oficio) pieņemt prasītājam pozitīvu lēmumu. Lai nodrošinātu prasītāja interesi

nepieciešamības gadījumā panākt prasības nodrošināšanu, bet atbildētāja interesi - izvairīties no prasības nodrošinājuma ļaunprātīgas

izmantošanas, tiesību normās tika nostiprināts tiesas pienākums (ex oficio), izlemjot jautājumu par prasības nodrošināšanu, vērtēt arī

prasības pirmšķietamo (prima facie) formālo juridisko pamatojumu.

Lai gan sprieduma izpildes neiespējamība ir saistīta ar negatīva fakta pierādīšanu, tomēr attiecībā uz juridiskās personas mantisko

stāvokli ir iespējams iesniegt pierādījumus no publiski pieejamās informācijas, t.sk. publiskajiem reģistriem, piemēram, gada

pārskatiem, zemesgrāmatas u.tml., ko ierobežotā apmērā var piemērot arī attiecībā uz fizisko personu maksātspējas noskaidrošanu.

Prasītājam ir jāsniedz pamatojums un jānorāda apstākļi, kas pamato prasības nodrošināšanas nepieciešamību, t.i., pieteicējam

jānorāda apstākļi, kas dod pamatu tiesai (kā arī saprātīgam novērotājam no malas) uzskatīt, ka sprieduma izpilde lietā var būt

apgrūtināta vai neiespējama, t.i., prasītājs var zaudēt iespēju gūt apmierinājumu.

Tiesai, pamatojoties uz pieteicēja pieteikumā norādītajiem argumentiem, ir jānoskaidro sprieduma izpildes objektīvā vai subjektīvā

nedrošība. Objektīvā sprieduma izpildes nedrošība var tikt attiecināta uz noteiktu prasības strīdus priekšmetu, piemēram, īpašuma

tiesības uz nekustamo īpašumu vai objektu, kas tiesvedības laikā var neatgriezeniski izmainīties. Savukārt, kā subjektīva sprieduma

izpildes nedrošība var tikt attiecināta uz parādnieka ļaunprātīgu uzvedību.

Tiesai jāsniedz vērtējums un argumenti, vai ir pamats piemērot prasības nodrošinājumu. Tiesa nevar aprobežoties ar deklaratīvām

frāzēm, ka prasība ir ticama. Tiesai jāsniedz vērtējums un argumenti, vai ir pamats piemērot visus prasītāja norādītos prasības

nodrošinājuma līdzekļus, ja nav - kāpēc nav, un jāsniedz vērtējums, vai tie ir samērīgi attiecībā pret celto prasību un nākotnē iespējamo

sprieduma izpildi.

Pēc prasītāja argumentu izvērtēšanas, tiesai ir jāizvērtē prasības pirmšķietamais (prima facie) formālais juridiskais pamatojums. Lai

tiesa varētu to izdarīt, pieteicējam ir jāiesniedz pierādījumi, kas apliecina prasītāja neapšaubāmo prasījuma tiesību, kā arī

pamatojums, kas ticami apliecina, ka prasība varētu tikt apmierināta.

Tiesai ir abstrakti jāvērtē lietā esošie fakti, prasības pieteikumā norādītie faktiskie un tiesiskie apstākļi, vai tie dod pamatu likumā

minēto vai judikatūrā vai doktrīnā atzīto tiesisko apstākļu saskatīšanai, piemēram, legālās prezumpcijas vai prasības noilguma termiņi.

Ja lietas apstākļi mainās, tad prasība var kļūt apšaubāma vai arī otrādi - ticama. Jautājums par prasības ticamību sakarā ar apstākļu

izmaiņām var kļūt aktuāls gan pirmajā instancē, gan apelācijas instancē, īpaši gadījumos, kad pirmās instances tiesa prasību ir

noraidījusi.

Lai, piemērojot prasības nodrošinājumu, nodrošinātu vienveidīgu un efektīvāku jautājuma par prasības ticamību izskatīšanu, bet

izvairītos no riska jau šajā procesa stadijā izskatīt lietu pēc būtības, ir jāorganizē praktisks seminārs, kur tiesneši, tiesu sistēmai

piederīgas personas, zvērināti advokāti un tiesību zinātnieki precizētu prasības prima facie formālā juridiskā pamatojuma principa saturu

un apkopotās atziņas varētu kalpot kā praktiskas vadlīnijas tiesu prakses vienveidīgā attīstībā. Līdzīgi, lai nodrošinātu vienotu tiesu

praksi, būtu iespējams un nepieciešams noteikt vadlīnijas Civilprocesa likuma 207. pantā noteiktā sprieduma izpildes nodrošinājuma

piemērošanai.

Tiesām, lemjot jautājumu par prasības nodrošināšanu, jāpārliecinās, vai atbildētājs nav speciālais subjekts, kas ir pakļauts valsts

uzraudzībai vai kas veic uzkrājumus sakarā ar celto prasību (piemēram, apdrošināšanas komercsabiedrības), lai faktiski netiktu panākts

dubults nodrošinājums.

Būtu nepieciešama plašāka diskusija un jāizvērtē jautājums, vai nav pienācis laiks veikt prasības nodrošinājuma institūta revīziju,

paredzot iespēju paplašināt prasības nodrošinājuma līdzekļus, piemēram, specifiskus aizliegumus, attiecinot tos arī uz nemantiska
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rakstura prasībām. Izvērtējama iespēja noteikt likumā tiesai tiesības pēc sava ieskata noteikt citus pasākumus (līdzekļus) (ko tiesību

normās izteic atklāta juridiska jēdziena formā) prasības nodrošināšanai, kas maksimāli efektīvāk nodrošinātu sprieduma izpildi. Tāpat

būtu jāizdiskutē iespēja paredzēt tiesām tiesības atcelt prasības nodrošinājumu, ja tai rodas pārliecība, ka prasītājs nepamatoti vilcina

lietas izskatīšanu pēc būtības.

 

1 Civilprocesa likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 3.11.1998., Nr. 326/330 (1387/1391).

2 Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Latvijas Vēstnesis, 2011, 141. lpp.

3 Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 507. lpp.

4 Briedis E. Par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Jurista Vārds, 5.05.2009., Nr. 18 (571).

5 2010. gada 30. marta Satversmes tiesas spriedums "Par Civilprocesa likuma 141. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz tiesības

iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu, atbilstību Latvijas Republikas

Satversmes 91., 92. un 105. pantam". Latvijas Vēstnesis, 1.04.2010., Nr. 53 (4245); 2010. gada 4. oktobra Satversmes tiesas spriedums

"Par Civilprocesa likuma 141. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts

pieteikums par prasības nodrošināšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam". Latvijas Vēstnesis, 6.10.2010.,

Nr. 158 (4350).

6 Tiesību doktore Zane Pētersone norāda, ka prasību var nodrošināt, ja: (i) tā ir pirmšķietami (prima facie - lat.) pamatota; (ii) to

nenodrošinot, apmierinoša sprieduma izpilde var kļūt neiespējama vai tik apgrūtināta, ka radīs prasītājam būtisku kaitējumu; (iii) pušu

interešu balanss ir par labu prasības nodrošināšanai. Sk.: Pētersone Z. Civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas tiesā piemērojami

intelektuālā īpašuma tiesību lietās. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010, 104. lpp.

7 Pētersone Z. Civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas tiesā piemērojami intelektuālā īpašuma tiesību lietās. Promocijas darbs. Rīga:

Latvijas Universitāte, 2010, 93. lpp.

8 Tiesu prakses apkopojums par 2006. un 2007. gadu "Apelācijas un kasācijas instances tiesu prakse blakus sūdzību izskatīšanā par

tiesu lēmumiem". Apstiprināts ar Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsēdes 2007. gada 5. aprīļa lēmumu Nr. 1. 22. lpp.

Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/civiltiesibas/ [skatīts 15.03.2013.].

9 Sk.: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/spriedums_2009-85-01.htm.

10 Sk.: Civilprocesa likums (iespiedums ar paskaidrojumiem). Rīga: Tieslietu ministrijas kodifikācijas departamenta izdevums,

1939, 207. lpp.

11 Sk. Augstākās tiesas Civillietu tiesas palātas 2003. gada 1. decembra lēmumu civillietā Nr. C04303403 (PAC-1201). Nav

publicēts.

12 Saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu (skatīt likuma 30., 31., 58. un 59. pantu) Finanšu un kapitāla

tirgus komisija novēro, lai apdrošināšanas sabiedrībai būtu pašu līdzekļi, kas nodrošinātu finansiālās darbības stabilitāti. Finanšu un

kapitāla tirgus komisija arī pārbauda apdrošināšanas sabiedrības pārskatu, kā arī novērtē finansiālo stāvokli.

13 Sk. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 39. panta otro daļu.

14 Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 40.1 panta ceturtā daļa: "Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt

apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles licenci, ja tehniskās rezerves nav pilnībā segtas ar šā likuma prasībām

atbilstošiem aktīviem."

15 Sk. Rīgas apgabaltiesas 2012. gada 31. oktobra lēmumu civillietā Nr. C04161212. Nav publicēts.

16 Sk.: Civilprocesa likums (iespiedums ar paskaidrojumiem). Rīga: Tieslietu ministrijas kodifikācijas departamenta izdevums,

1939, 207. lpp.

Jurista Vārds http://juristavards.lv/body_print.php?id=262492

9 of 11 09.12.2013 11:45



17 Grozījumi Civilprocesa likumā: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 20.09.2011., Nr. 148 (4546).

18 Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 509. lpp.

19 Sk. Civilprocesa likums (iespiedums ar paskaidrojumiem). Rīga: Tieslietu ministrijas kodifikācijas departamenta izdevums, 1939,

207. lpp.

20 Garner B. Black"s Law Dictionary. St. Paul, Minn.: West Group, 1999, p. 1209, Garner B. A Dictionary of Modern Legal Usage.

New York: Oxford University Press, 2001, p. 691.

21 Gifis S. Law Dictionary. New York: Barron"s Educational Series Inc., 1996, p. 389.

22 Garner B. A Dictionary of Modern Legal Usage. New York: Oxford University Press, 2001, p. 691, Fellmeth A.X., Horwitz M.

Prima facie. Oxford University Press. Pieejams: http://www.oxfordreference.com/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-

9780195369380-e-1659 [skatīts 12.03.2013.].

23 Gooch G., Williams M. Prima facie case. Oxford University Press. Pieejams: http://www.oxfordreference.com/10.1093/acref

/9780192807021.001.0001/acref-9780192807021-e-2428 [skatīts 12.03.2013.].

24 Gifis S. Law Dictionary. New York: Barron"s Educational Series Inc., 1996, p. 389.

25 Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007. gada 18. maija lēmumu lietā

SKA-388/2007. Pieejams: http://www.at.gov.lv/files/archive/department3/2007/ad180507.doc [skatīts 11.03.2013.].

26 Turpat.

27 Aigars G. (nodaļas autors). Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.-28. nodaļa). Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna zinātniskajā

redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011, 337. lpp.

28 Turpat.

29 Fellmeth A.X., Horwitz M. Prima facie. Oxford University Press. Pieejams: http://www.oxfordreference.com/10.1093/acref

/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-1659 [skatīts 12.03.2013.].

30 Ibid.

31 Sk.: Civilprocesa likums (iespiedums ar paskaidrojumiem). Rīga: Tieslietu ministrijas kodifikācijas departamenta izdevums,

1939, 207. lpp.

32 Aigars G. (nodaļas autors). Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.-28. nodaļa). Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna zinātniskajā

redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011, 337. lpp.

33 Sk.: Grozījumi Civilprocesa likumā. Nr. 616/Lp11 Pieejami: http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf

/webPhase6?OpenView&count=30&start=31 [skatīti 17.11.2013.].

34 Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2013. gada 18. janvāra lēmumu lietā Nr.

SKC-1268/2013. Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-

seciba_1/hronologiska-seciba/.

35 Sk., piemēram: Škutāns D. Cerīgi jaunumi tiesu praksē: prasības nodrošināšana komercstrīdos. Jurista Vārds, 7.10.2008., Nr. 38

(543).

36 Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 20. jūnija lēmumu lietā Nr. SKC-1644/2012.

Pieejams: http://www.at.gov.lv/files/archive/department1/2012/1644-skc-2012.doc [skatīts 11.03.2013.].

37 Par tiesu varu: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 29.12.1993., Nr. 130.

38 Līcis A. Prasības tiesvedība un pierādījumi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003, 53. lpp.

Jurista Vārds http://juristavards.lv/body_print.php?id=262492

10 of 11 09.12.2013 11:45



39 Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu"une mesure soit ordonnée à l"insu d"une partie, celle-ci dispose d"un recours

approprié contre la décision qui lui fait grief - fr. Code de procédure civile. Article 17. Pieejams: http://www.legifrance.gouv.fr

/affichCode.do;jsessionid=025CCD9889D98D056E8DB9C7EB52C172.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149639&

cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20121120 [skatīts 20.11.2012.].

40 Sk. Civilprocesa likums (iespiedums ar paskaidrojumiem). Rīga: Tieslietu ministrijas kodifikācijas departamenta izdevums, 1939,

207. lpp.

41 Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 20. jūnija lēmumu lietā SKC-1644/2012.

Pieejams: http://www.at.gov.lv/files/archive/department1/2012/1644-skc-2012.doc [skatīts 11.03.2013.].

42 Gobzems A. Advokātu process - viens no veidiem kā paātrināt civilprocesu. Jurista Vārds, 12.02.2013., Nr. 6 (757), 20.-26. lpp.;

TM: Diskusijas par advokātu procesa ieviešanu kasācijas instancēs notiek vairāku gadu garumā. Autors: LETA, 2.03.2013. plkst. 14:54.

Pieejams: http://www.diena.lv/latvija/zinas/tm-diskusijas-par-advokatu-procesa-ieviesanu-kasacijas-instances-notiek-vairaku-

gadu-garuma-13996390 [skatīts 11.03.2013.].

43 Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007. gada 18. maija lēmumu lietā

SKA-388/2007. Pieejams: http://www.at.gov.lv/files/archive/department3/2007/ad180507.doc [skatīts 11.03.2013.].

44 Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012. gada 31. maija lēmumu lietā Nr.

SKC-1559/2012.

45 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013. gada 21. marta lēmums lietā Nr. C 04303212, PAC-1271/2013. Nav publicēts.

46 Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2012. gada 10. augusta lēmumu lietā Nr. C12307410

(PAC-1383). Nav publicēts.

 

© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Jurista Vārds http://juristavards.lv/body_print.php?id=262492

11 of 11 09.12.2013 11:45




