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1. Advokāta palīdzības samaksas tiesiskā 
regulējumā vēsturiskā attīstība Latvijā
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Advokāta palīdzības izdevumi 30 gados 
• «Likums dod tiesību pusei, kas lietu vinnē, pieprasīt no otras puses atlīdzību 

par lietas vešanu pēc sevišķi noteiktas takses [..], pie kam likums 
nerēķinājas ar to, cik lieli bijuši faktiskie izdevumi pilnvarnieka 
pieaicināšanai, vai bijuši pieaicināti viens vai vairāki pilnvarnieki. Šīs 
atlīdzības apmērs norādīts Tiesu iekārtas likumā [..] un aprēķināms no 
prasības summas, sākot ar 10% un beidzot ar ½%. Jo lielāka ir prasības 
summa, jo mazāks ir takses procenta apmērs. Pusei, ka prāvu vinnē, par 
lietas vešanu pirmā instancē piespriež 2/3 no takses summas, bet par lietas 
vešanu otrā instancē ½ [..]. Par lietas vešanu Senāta kasācijas 
departamentā, kasācijas kārtībā, zvērināts advokāts dabū ¼ no atlīdzības, 
kāda noteikta par pilnu lietas vešanu divās instancēs».

Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 
419. - 420. lpp
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CPL 44.panta pirmās daļas vēsturiskā attīstība: 
No CPL spēkā stāšanās brīža 01.03.1999. - 31.12.2013.

«Ar lietas vešanu saistītie izdevumi ir atlīdzināmi šādos apmēros:

1) izdevumi advokāta palīdzības samaksai — to faktiskajā apmērā, 
tomēr ne vairāk par pieciem procentiem no prasījumu apmierinātās 
daļas, bet prasībās, kam nav mantiska rakstura, — ne vairāk par 
zvērinātu advokātu atlīdzības taksi;»

• Tātad: mantiskām prasībām - procentuāli griesti un nemantiskām 
prasībām – advokātu takses noteikti griesti
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CPL 44.panta pirmās daļas vēsturiskā attīstība: 
No CPL spēkā stāšanās brīža 01.03.1999. - 31.12.2013.

• 5% no prasījuma apmierinātās daļas – Latvijas PSR Civilprocesa kodeksā 
noteiktā atlīdzinājuma apmērs

• «Padomju civilprocesā advokāta uzaicināšana, lai tas pārstāvētu kādu no 
pusēm civilprocesā, nav obligāts noteikums [..]. Tāpēc summas, kas 
iemaksātas juridiskās konsultācijas kasē par advokāta sniegto juridisko 
palīdzību, nav uzskatāmas par tiesu izdevumiem. Tomēr tā kā šādi izdevumi 
pusei radušies sakarā ar procesu [..] tiesa piespriež izdevumus no otras 
puses advokāta palīdzības samaksai 5% apmērā no prasījuma apmierinātās 
daļas, bet ne augstāk par noteikto likmi. Šo likmju apmērus nosaka PSRS 
Tieslietu ministrijas apstiprinātā Instrukcija par juridiskās palīdzības 
apmaksu, kuru sniedz advokāti pilsoņiem un organizācijām»

J.Rozenbergs, I.Briģis. Padomju civilprocesuālās tiesības. Rīga, 1978
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CPL 44.panta pirmā daļa: no 01.01.2014. -
šobrīd
«Ar lietas vešanu saistītie izdevumi ir atlīdzināmi šādos apmēros:
1) izdevumi advokāta palīdzības samaksai:
a) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām ir 
mantisks raksturs un kurās prasības summa nepārsniedz 8500 euro, — to 
faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 30 procentiem no prasījumu 
apmierinātās daļas,
b) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām ir 
mantisks raksturs un kurās prasības summa ir no 8501 euro līdz 57 000 euro, 
— to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 2850 euro,
c) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām ir 
mantisks raksturs un kurās prasības summa pārsniedz 57 001 euro, — to 
faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 5 procentiem no prasījumu 
apmierinātās daļas,
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CPL 44.panta pirmā daļa: no 01.01.2014. -
šobrīd
d) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām nav 
mantiska rakstura, — to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 2850 euro,
e) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām nav 
mantiska rakstura, un lietās, kuras tiesa atzinusi par sarežģītām, — to 
faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 4275 euro;
(4) Ja prasība ir izskatīta tikai pirmās instances tiesā, atlīdzināmie izdevumi 
advokāta palīdzības samaksai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no šā panta 
pirmajā daļā noteiktā maksimālā atlīdzības apmēra.
(5) Tiesa var noteikt mazāku apmēru atlīdzināmo izdevumu advokāta 
palīdzības samaksai, ievērojot taisnīguma un samērīguma principu, kā arī 
izvērtējot objektīvos ar lietu saistītos apstākļus, it īpaši — lietas sarežģītības 
un apjomīguma pakāpi, tiesas sēžu skaitu lietas izskatīšanas laikā un tiesu 
instanci, kurā prasība tiek izskatīta.»
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CPL 44.panta pirmā daļa: no 01.01.2014. -
šobrīd
Tātad:

• mantiskām prasībām advokātu atlīdzībai:

1. ir procentuāli griesti;

2. atlīdzības griesti ir saistīti ar prasības summu;

3. atlīdzības griesti ir saistīti ar prasības apmierināto daļu;

4. atlīdzības izmaiņas iespējamas samazināšanas virzienā

• nemantiskām prasībām advokātu atlīdzības griesti ir:

1. izteikti finansiālu griestu veidā,

2. Finansiāli griesti ir noteikti divpakāpju veidā, atkarīgi no tā, vai lieta 
ir/nav bijusi «sarežģīta».
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CPL 44.panta grozījumu anotācija

• «Gadījumos, kad prasītājam vai atbildētājam piespriežams atlīdzināt 
otras puses izdevumus par advokāta palīdzību, šādam maksājumam ir 
arī zināma rakstura sodoša funkcija»

• Anotācijā nav citu skaidrojumu par šādu advokāta palīdzības 
samaksas modeli
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Tieslietu ministra 22.12.2011. vēstule Saeimas 
Juridiskajai komisijai par CPL 44.panta grozījumiem

• 44.panta grozījumu priekšlikums saistīts ar nepieciešamību:

1. pirmkārt, nodrošināt saprātīgu atlīdzības apmēru tiešu tajās lietās, 
kur prasības summa ir neliela, jo iepriekšējais regulējums 
nenodrošina līdzsvaru starp atlīdzināmo izdevumu apmēru un 
faktiskajām izmaksām, kas personai radušās, saņemot advokāta 
palīdzību;

2. otrkārt, noteikt prognozējamu atlīdzināmo izdevumu apmēru 
nemantiskās prasībās.

• Skat. AT 07.10.2016 spriedumu SKC-319/2016 (C32327212) 
8.3.punktu
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2. Neapmaksātu rēķinu iesniegšanas 
problemātika
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CPL 44. panta 11. daļa

• (11) Par šā panta pirmās daļas 1. punktā minēto atlīdzināmo izdevumu 
faktisko apmēru uzskata gan izdevumus, kuri jau ir samaksāti, gan 
izdevumus, par kuriem saskaņā ar advokāta un puses vienošanos par 
juridiskās palīdzības sniegšanu ir izrakstīts rēķins.

• Norma ieviesta ar 22.06.2017. grozījumiem CPL, spēkā no 01.08.2017.
• Norma rada iespēju iesniegt tiesā rēķinu par maksimāli augstu summu 

advokāta palīdzības samaksai, bet vēlāk rēķinu anulēt gadījumā, ja tiesa 
apmierina tikai daļēju samaksu

• Neviena institūcija nekontrolē & nevar izkontrolēt patiesu un fiktīvu rēķinu 
izsniegšanu & vēlāku anulēšanu

• Klienta un advokāta noruna 
• Mērķis – kaitēt procesuālā oponenta finansiālajam stāvoklim
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3. Apmaksātu rēķinu anulēšanas risks
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Pierādījumi par advokāta atlīdzības samaksu

• Jebkurā gadījumā – vai advokāta rēķins / kvīts – ir/nav apmaksāts, ir 
risks, ka tas tiks anulēts un ka rēķins/kvīts ir izrakstīts pārmērīgi augsts

• Klienta un advokāta noruna

• Mērķis – kaitēt procesuālā oponenta finansiālajam stāvoklim
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4. Kritēriji mazāku atlīdzināma izdevumu 
noteikšanai
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Daļēji apmierinātas prasības

• «Prasības daļēja apmierināšana apstiprina to, ka prasītājas vēršanās 
tiesā ir bijusi pamatota. Tas nozīmē, ka atbildētāja var lūgt atlīdzināt 
prasītājai ar lietas vešanu saistītos izdevumus tikai tad, ja prasība ir 
noraidīta pilnīgi»

• AT 06.02.2008. spriedums SKC-56/2008; 30.11.2011. spriedums SKC-
252/2011; 07.03.2012. spriedums SKC-885/2012; 28.11.2013. 
spriedums SKC-1770/2013; 12.12.2016. spriedums SKC-342/2016; 
05.07.2017. spriedums SKC-214/2017; 10.10.2017. spriedums SKC-
348/2017.

• Nav ņemts vērā tas, ka daļēji arī atbildētāja argumenti ir ietekmējuši 
prasības daļējo veiksmi
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CPL 44.panta ceturtās daļas analīze 

«(4) Ja prasība ir izskatīta tikai pirmās instances tiesā, atlīdzināmie 
izdevumi advokāta palīdzības samaksai nedrīkst pārsniegt 50 procentus 
no šā panta pirmajā daļā noteiktā maksimālā atlīdzības apmēra.»

• Nav ņemts vērā apstāklis, ka tieši pirmās instances tiesas ir darba ziņā 
apjomīgākas: pierādījumu savākšana, prasības noformulēšana, garāks 
tiesas process nekā apelācijas instancē

• Vispār nav paredzēta advokāta atlīdzība par palīdzību kasācijas 
instances tiesā
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CPL 44.panta piektās daļas analīze 
«(5) Tiesa var noteikt mazāku apmēru atlīdzināmo izdevumu advokāta 
palīdzības samaksai, ievērojot taisnīguma un samērīguma principu, kā arī 
izvērtējot objektīvos ar lietu saistītos apstākļus, it īpaši — lietas sarežģītības 
un apjomīguma pakāpi, tiesas sēžu skaitu lietas izskatīšanas laikā un tiesu 
instanci, kurā prasība tiek izskatīta.»
• Korekcijas virzienā uz leju
• Divi principi: taisnīgums un samērīgums
• Objektīvo ar lietu saistīto apstākļu uzskaitījums nav prekluzīvs («it īpaši» 

nenozīmē «vienīgi», var būt arī citi kritēriju)
• Lietas sarežģītība
• Lietas apjoms
• Tiesas sēžu skaits
• Tiesu instance

24.10.2018 19



Sarežģītība un apjomīgums (1)

• «Prasība» vai «prasība + pretprasība»

• Viens vai vairāki prasījumi

• Pušu iesniegto materiālu apjoms

• Pušu izvirzītie argumenti lietā – to skaits un komplicētība

• Pierādījumu avoti (viens vai vairāki avoti, piemēram, zemesgrāmata, 
CSDD, Uzņēmumu reģistrs)

• Pierādījumu avotu atrašanās vieta (viena vai vairākas pilsētas, valstis)

(Vidzemes apgabaltiesas 24.01.2018. spriedumu C30532013)
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Sarežģītība un apjomīgums (2)

• Procesuālo dokumentu apjoms

• Prasība / paskaidrojumi uz prasību

• Pretprasība / paskaidrojumi uz pretprasību

• Blakus sūdzība / paskaidrojumi uz blakus sūdzību

• Apelācijas / pretapelācijas sūdzība / paskaidrojumi uz abiem

• Piedalīšanās tiesas sēdēs – tiesas sēžu skaits, katras tiesas sēdes ilgums, 
advokāta aktivitāte tiesas sēdēs

«Tiesa konstatē, ka abu tiesas sēžu garums ir bijis 50 minūtes un 23 sekundes 
un 1 stunda, 46 minūtes un 47 sekundes»

(Kurzemes apgabaltiesas 26.07.2017. spriedums C30661616)
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Sarežģītība un apjomīgums (3)

• Piedalīšanās ar tiesvedību tieši saistītajās sēdēs, piemēram, 
bāriņtiesas sēdē

• Gatavošanās katrai tiesas sēdei

• Klienta konsultācijas pirms katras tiesas sēdes
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Kas ir sarežģīts?

• Sinonīmi: komplekss, samudžināts, noslēpumains, aizsegts, mīklains, 
salikts, neatrisināms

• Vai sarežģītas ir tikai noteiktu kategoriju lietas? 

• Vai prasības priekšmets ir sarežģītības garants (piemēram, 
apdrošināšanas atlīdzības piedziņas lietas ir sarežģītākas nekā 
uzturlīdzekļu piedziņas lietas)?

• Vai lietas dalībnieku personas ir sarežģītības garants (piemēram, 
starpbanku strīdi ir sarežģītāki nekā fizisko personu strīdi)?
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Jēdziena «sarežģīts» lietojums CPL. Šobrīd.

• CPL 63.panta otrā daļa: «Protokols parakstāms ne vēlāk kā 3 dienu 
laikā pēc tiesas sēdes pabeigšanas vai atsevišķu procesuālo darbību 
izpildīšanas, bet sarežģītās lietās — ne vēlāk kā 5 dienu laikā.»

• CPL 464.-3.panta 2.-1.daļa (nodaļa par kasācijas tiesvedību): «Ja tiesa 
sprieduma sastādīšanas laikā konstatē, ka lietas sarežģītības dēļ 
sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, tā var minēto 
termiņu pagarināt, bet ne ilgāk par diviem mēnešiem.»
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Jēdziena «sarežģīts» lietojums CPL. Vēsturiski 
– līdz 15.01.2018.
• Viss iepriekšējā slaidā minētais, kā arī

• CPL 187.panta otrā daļa «Ja sarežģītā lietā tiesa atzīst, ka šajā tiesas sēdē 
nav iespējams taisīt spriedumu, tā nosaka nākamo tiesas sēdi tuvāko 14 
dienu laikā, kurā tā paziņos spriedumu.»

• CPL 194.pants «Sarežģītā lietā tiesa var sastādīt saīsinātu spriedumu, kas 
sastāv no ievaddaļas un rezolutīvās daļas. Šajā gadījumā pilnu spriedumu 
tiesa sastāda 14 dienu laikā.»

• CPL 230.-1.pants «Sarežģītā jautājumā tiesa, skatot jautājumu tiesas sēdē, 
var sastādīt saīsinātu lēmumu, kas sastāv no ievaddaļas un rezolutīvās 
daļas. Šajā gadījumā pilnu lēmumu tiesa sastāda 14 dienu laikā. Pasludinot 
saīsinātu lēmumu, tiesa paziņo datumu, kad būs sastādīts pilns lēmums.»
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5. Vienkāršotas procedūras lietas: vienkāršas 
vai sarežģītas?
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Advokāta iesaiste lietā

• Juridiska konsultācija pirms prasības pieteikuma sagatavošanas

• Prasības pieteikuma sagatavošana – apstākļu un juridisko argumentu 
izklāsts

• Pierādījumu savākšana

• Juridiskas konsultācijas pēc paskaidrojumu saņemšanas

• Vienkāršotas procedūras lieta var nebūt vienkārša lietu juridisko 
apstākļu ziņā

• (Savukārt liela apmēra prasības var būt vienkāršas)

• Prasības summa nav vienkāršības vai sarežģītības vienīgais rādītājs
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6. Trešo personu apmaksātu rēķinu/kvīšu 
attiecināmība
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Vai atbalstāmas maksājumu shēmas?

• Prasības tiesvedība starp A pret B

• B advokāta izdevumus apmaksā personai B vienpersoniski piederošs 
uzņēmums C

• Nepamatoti tiek gūts trīskāršs labums:

1. Uzņēmums C samazina savu ar nodokli apliekamo ienākumu par 
summu EUR x advokāta palīdzības samaksai

2. Personai B nav bijuši izdevumi advokāta palīdzības samaksai

3. Tiesa piespriež no A par labu B (nevis par labu faktiskajam 
maksātājam C) izdevumus advokāta palīdzības samaksai

Spriedums civillietā C31293416
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7. Īpaši aizsargātu personu neaizsargātība 
advokātu izdevumu ziņā
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Īpaši aizsargātu personu kategorijas 
civilprocesā
• Atbrīvotas no valsts nodevām

• Līdzība ar iespēju izvēlēties piekritību – CPL 28.pants

• CPL 43.panta pirmā daļa – atbrīvotie no tiesas izdevumu samaksas 
(darbinieki darba strīdos, cietušie personisku aizskārumu un 
noziedzīgu nodarījumu lietās, uzturlīdzekļu prasītāji, u.c.)
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Ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas

• CPL 33.panta otrā daļa

1. valsts nodeva

2. kancelejas nodeva

3. ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

24.10.2018 32



Nav atbrīvotas no ar lietas vešanu saistītajiem 
izdevumiem
• CPL 33.panta trešā daļa

1. izdevumi par advokāta palīdzību

2. izdevumi sakarā ar ierašanos uz tiesas sēdēm

3. ar pierādījumu savākšanu saistītie izdevumi

4. izdevumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību

5. izdevumi par tulka palīdzību tiesas sēdē.
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CPL kopējā attieksme pret īpaši aizsargātu 
personu kategorijām
• Dot iespēju risināt strīdu tiesā šai personu kategorijai piemērotākos, 

ērtākos apstākļos

• Pasargāt šo personu kategoriju pret pārmērīgiem izdevumiem

• Taisnīguma un samērīguma principa izvērtējums
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Rezumējums:

• Advokāta palīdzība aptver kā konsultācijas pirms tiesvedības, tā plaša 
spektra palīdzību tiesvedības laikā kā tiesā, tā ar tiesvedību saistītajās 
iestādēs

• Lietas vienkāršība vai sarežģītība nav saistāma ar prasības summu, bet 
ar papildu faktoriem

• Spriedumos iekļaujama argumentācija par to, kā izpaužas lietas 
vienkāršība / sarežģītība

• Ir nepieciešami vienoti kritēriji advokāta palīdzības samaksas jomā, lai 
tiesvedības dalībniekiem tiesas nolēmums šajā sadaļā būtu 
prognozējams
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Paldies!
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