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Labas ticības princips

• CL 1.pantā nostiprinātā norma noteic, ka tiesības izlietojamas un 
pienākumi pildāmi pēc labas ticības.

• Labas ticības princips (doktrīna) - katram savas subjektīvās tiesības 
jāīsteno un subjektīvie pienākumi jāpilda, ievērojot citu personu 
pamatotās intereses.

• Ja persona savas tiesības izmanto vai pienākumus izpilda 
neattaisnojamā veidā vai neattaisnojamu mērķu sasniegšanai, 
personas subjektīvās tiesības un pienākumi var tikt liegti.



Procesuālo tiesību un pienākumu godprātīga 
izmantošana:
• Strīda gadījumā, tiesa izvērtē aizsargājamo subjektīvo tiesību vai 

aizsargājamo interešu esību, konstatējot personas tiesības pēc 
saistības, kā arī tiesības izmantot noteiktos procesuālos tiesību 
aizsardzību līdzekļus, tajā skaitā arī tiesības vērsties tiesā ar prasību.

• CPL 74.panta sestā daļa;

• CPL 9.1 pants;

• CPL 73.1 pants.



2014.gada un 2015.gada «sankciju grozījumi»

• naudas sods par nesavlaicīgu pierādījumu iesniegšanu un atteikums 
pieņemt jaunus pierādījumus apelācijas instancē. (CPL 93.pants, 
430.pants);

• nepatiesības procesuālā prezumpcija bezpierādījumu lietās (pagaidu 
aizsardzība pret vardarbību un saistību piespiedu izpildīšana 
brīdinājuma kārtībā) - atbildība saskaņā ar Krimināllikumu par 
nepatiesa dokumenta sniegšanu.



Satversmes tiesas 2008.gada 5.novembra 
spriedums lietā Nr.2008-04-01:
• Naudas soda uzlikšana procesuālās sankcijas veidā ir vērsta uz strīdu 

ātrāku un efektīvāku izskatīšanu, kā arī uz tiesas noslogotības 
mazināšanu un līdz ar to, nodrošina gan citām personām noteiktās 
tiesības uz taisnīgu tiesu, gan arī tās tiesības, kuru aizsardzībai 
personas griezušās tiesā.

• Tiesības vērsties tiesā var ierobežot tiktāl, ciktāl tās netiek atņemtas 
pēc būtības. 

• Tā kā tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no vissvarīgākajām personas 
tiesībām, ierobežojumi tām nosakāmi tikai pašos nepieciešamākajos 
gadījumos.



• Prasība noteikt attiecīgas sankcijas par negodprātīgu vai ļaunprātīgu 
procesuālo tiesību izmantošanu nacionālajos tiesību aktos ir ietverta 
2016.gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā (ES) 
2016/943 par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas 
informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību  pret nelikumīgu 
iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu.



Terminu izpratne:

Termins “ļaunprātīgs”:

• “ļauns nolūks”, ar iepriekšēju 
nodomu izdarīts, tīšs.

• raksturo personas apzinātu 
bīstamu darbību, ar kuru tiek 
nodarīts kaitējums kādas citas 
personas, fiziskas vai juridiskas, 
ar likumu aizsargātām tiesībām 
un interesēm.

Termins “negodprātīgs”

• persona tīši mēģina maldināt, vai 
maldina citu, lai iegūtu kādu 
labumu.



Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 
2007.gada 8.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-194/2007 

• tiesību ļaunprātīga izmantošana, apzināti darbojoties pretēji 
cilvēktiesību būtībai, nav konstitucionāli aizsargājama. Nevienam nav 
pieļaujams izmantot tam garantētās cilvēktiesības, lai vājinātu vai 
grautu demokrātiskas sabiedrības ideālus un vērtības.



Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2017.gada 
14.jūlija Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. Lietā Nr.C04384713 SKC-
935/2017

• Eiropas Savienības Tiesa ir skaidrojusi, ka minētais negodprātības jeb 
ļaunticības (bad faith) jēdziens ir autonoms Savienības tiesību 
jēdziens, kurš tiesību aktos nav definēts, bet kuru Eiropas Savienībā ir 
jāinterpretē vienveidīgi; proti, šo jēdzienu Direktīvas 2008/95/EK 
izpratnē ir jāinterpretē tāpat kā Regulas Nr. 207/2009 izpratnē, jo 
abiem šiem aktiem ir viens mērķis.



Apzināti nepatiesa pieteikuma sekas:

• Personai, kura iesniedz tiesā nepamatotu prasību ir jārēķinās ar šādas 
prasības noraidīšanu un tiesāšanās izdevumu piedziņu no viņas.

• Jāvienādo procesuālo sankciju piemērošana par vienādiem 
pārkāpumiem.

• Apzināti nepatiesa pieteikuma iesniegšana – civilprocesuāla sankcija 
vai kriminālatbildība. 



Paldies par uzmanību!


