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Padomes Regulas (EK) Nr.1206/2001 
par sadarbību starp dalībvalstu tiesām 
pierādījumu iegūšanā civillietās un 
komerclietās piemērošanas prakse 

Latvijā.  

 
Projekts Nr. JUST/2010/JCIV/AG/0010-30-CE-0421163/00-50 „Civiltiesiskās sadarbības kvalitātes 
uzlabošana: ES līmeņa procedūras civillietās un iespējas, kuras sniedz pierādījumu iegūšanas regula un 
dokumentu izsniegšanas regula” 

  



Regulas rašanās un 
piemērošanas priekšnoteikumi  

 

 Latvijas nostāja 

  

  - politiskā; 

 

  - sabiedriskā. 

 

   

 

 



Nacionālais regulējums I 

Civilprocesa likuma 79.nodaļa, 
84.nodaļa. 

Procesuālās normas par 
pierādījumu iegūšanu un tehnisko 
līdzekļu piemērošanu. 

Citas tiesību normas.  



Nacionālais regulējums II 

 

Ne tikai pierādījumu iegūšana, bet 
arī nodrošināšana. 

 

 



Nacionālais regulējums III 

 Dokumentus pieņem, ja tie sagatavoti 

rakstveidā un sastādīti valsts valodā 
(latviešu valodā) vai angļu valodā. 

 Dokumentus sagatavo nosūtīšanai 
saņēmējas valsts valodā vai tajā 

valodā, ko attiecīgā valsts ir paziņojusi 

kā pieņemamu saziņā. 



Nacionālais regulējums IV 

Dokumentu tulkojumu nodrošina 

  - tiesa  

  - Tieslietu ministrija  

  - Tiesu administrācija.  
 

 



Nacionālais regulējums V 

 

Latvijas pierādījumu iegūšanas 
lūgumu paraksta tiesnesis un 
apstiprina ar tiesas zīmogu. 

 



Nacionālais regulējums VI 

Saņemšanas un nosūtīšanas 
veids 

  - ar pasta sūtījumu; 

  - ar citiem iespējamiem 
komunikācijas līdzekļiem. 

 



Nacionālais regulējums VII 

 Ārvalstu lūgumu izlemj rajona 

(pilsētas) tiesa, kuras teritorijā atrodas 
iegūstamā pierādījuma avots vai kurai 

ir nepieciešamie tehniskie līdzekļi. 

 Ir tiesības dot uzdevumu citai tiesai, ja 

daļa pierādījumu iegūstami citas tiesas 

darbības teritorijā.  
 



Nacionālais regulējums VIII 

 

Lēmums par izpildes pieļaujamību 

  - veids, forma; 

  - institūcija, kas to pieņem. 

 



Nacionālais regulējums IX 

Procesuālā kārtība pierādījuma 
iegūšanai 

  - saskaņā ar nacionālo 
procesu; 

  - pēc kompetentās iestādes 
lūguma – ārvalsts procesuālajā 
kārtībā. 

 

 



Nacionālais regulējums X 

 Izpildes gaita: 

 - paziņo par laiku, vietu, līdzdalības 
nosacījumiem; 

 - ja nepieciešams nodrošina tulku; 

 - apliecina iesaistīto personu 
identitāti un nodrošina pierādījumu 
iegūšanas norisi. 



Nacionālais regulējums XI 

 Izdevumi 

 

 var lūgt ārvalsts kompetento tiesu līdz 
ārvalsts pierādījumu iegūšanas lūguma 
izpildei iemaksāt summas, kas 
izmaksājamas ekspertiem. 

 (Regulas 18.panta trešā daļa) 

  



Nacionālais regulējums XII 

 Izdevumi 

 var lūgt ārvalstij pēc tās lūguma izpildes:  
 - segt izdevumus ekspertiem un 
tulkiem; 

  - segt ar ārvalsts procesuālās kārtības 
piemērošanu saistītās izmaksas; 

  - segt tehnisko līdzekļu izmantošanas 
izmaksas.  

 (Regulas 18.panta otrā daļa) 



Pielietošanas pamatnoteikumus 
ietekmējoši faktori 

 

 Nacionālie procesuālie un 
organizatoriskie termiņi. 

 

 Izpratne par piemērošanu. 

 

 Finansiālās iespējas. 



Palīgrīki piemērošanā I 

 

 Praktiskā rokasgrāmata pierādījumu 
iegūšanas regulas piemērošanai  

 

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications
/docs/guide_taking_evidence_lv.pdf 



Palīgrīki piemērošanā II 

 

 Eiropas tiesiskās sadarbības atlants 
civillietās 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialat
lascivil/html/index_lv.htm?txtPageBack=t
e_filling_fr_lv.htm&countrySession=2&  

 



Palīgrīki piemērošanā III 

 

 Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls 

 

 https://e-
justice.europa.eu/content_ejn_in_ci
vil_and_commercial_matters-21-
lv.do 



Atbalsts piemērošanā 

 

Profesionāls personāls 

Personiskie kontakti 

Centrālā iestāde 



Centrālā iestāde un tās loma 

 

 Centrālā iestāde - Latvijas Republikas 

Tieslietu ministrija 

 Loma: 

  formālā; 

  neformālā.  



Organizatorisko jautājumu 
risinājums 

 

 ar centrālās iestādes palīdzību  

 

 ar Tiesu administrācijas atbalstu 

 

 pašu spēkiem. 



Tehniskais nodrošinājums  

 tiesu resursi; 

 

 Latvijas – Šveices sadarbības 
projekts; 

 

 nodrošinājums ar TA palīdzību; 

 

 citas iespējas. 



Cilvēka faktora nozīme  

 

 Zināšanas un izglītība. 

  

 Ieinteresētība. 

 

 Izpratne par lomu. 

 



Lietderības un procesuālās 
ekonomijas apsvērumi 

 

Pierādījuma nozīme lietā. 

 

 Iespēja attiecīgo pierādījumu 
iegūt. 

 

 Informācija. 



Regulas mērķu sasniegšana 

 Vienkāršība 

 

 Ātrums 

 

 Efektivitāte 



Ieteikumi  
 

 Izmantot saziņu ar kolēģiem kā 
nacionālajā vidē tā arī starptautiski. 

 

 Uzturēt kontaktus ar centrālo 
iestādi. 

 

 Izglītoties.  



 

 

 

   Jautājumi!? 



 

 

 

  Paldies par uzmanību! 

 
Mag.iur.Dzintra Balta 

Rīga, 2012 

 

 


