
Strīdu par tiesībām izskatīšana 
maksātnespējas procesā un pagaidu 

aizsardzības līdzekļi

AKTUĀLIE CIVILPROCESA PROBLĒMJAUTĀJUMI 

CIVILPROCESA LIKUMAM 20 

2018.gada 19.oktobrī



Grozījumi Maksātnespējas likumā 
un Civilprocesa likumā

Pieņemti: 2018.gada 31.maijā

Izsludināti: 2018.gada 15.jūnijā

Stājās spēkā: 2018.gada 1.jūlijā*

Mērķis: efektīvāka kreditoru aizsardzība
juridiskas personas maksātnespējas lietās,
izskatot strīdus paātrinātā un vienkāršotā
kārtībā

* Pārejas noteikumos ietverti vairāki izņēmumi, paredzot vēlāku spēkā stāšanās
termiņu
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Grozījumi Maksātnespējas 
likumā un Civilprocesa likumā

Maksātnespējas procesā konstatētos 
strīdus integrē juridiskās 

persona maksātnespējas procesā
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Grozījumi Maksātnespējas likumā un 
Civilprocesa likumā

- pēc 01.07.2018. uzsāktie 
maksātnespējas procesi

- prasības kārtība
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Administratora lēmums (1)

- rakstveida forma (Maksātnespējas likuma 
75.panta piektā daļa)

- satura prasības (Maksātnespējas 
likuma 75.panta desmitā daļa)

- pienākums lēmumā norādīt, vai pastāv 
iespējamais strīds par tiesībām 
(Maksātnespējas likuma 75.panta 
desmitās daļas 5.punkts)
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Administratora lēmums (2)

Kreditors viena mēneša laikā:

- iesniedz sūdzību par administratora lēmumu vai

- prasību par strīda izskatīšanu par tiesībām

Lēmumu var pārsūdzēt arī cits kreditors vai parādnieka
pārstāvis (ievērojot trīs nedēļu termiņu pārsūdzībai)

! Tiesai joprojām ir tiesības konstatēt, ka pastāv strīds par
tiesībām sūdzības par administratora lēmumu izskatīšanas
procesā

Vienlaikus – visi iesniedzēji var lūgt noteikt pagaidu
aizsardzības līdzekļus (PAL)
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Pagaidu aizsardzības līdzekļi, to 
piemērošana (1)

Svarīgi!

PAL varēs piemērot, tikai izskatot jautājumu par
sūdzības pieņemšanu par administratora lēmumu.

- izlemj nākamajā dienā pēc pieteikuma
saņemšanas, iepriekš nepaziņojot atbildētājam un
citiem lietas dalībniekiem

- ja pieteikums iesniegts pirms prasības celšanas
tiesā - jānosaka termiņš (ne garāks par 1
mēnesi) prasības celšanai.

Ja prasība netiek celta – PAL jāatceļ!
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Pagaidu aizsardzības līdzekļi, to 
piemērošana (2)

Kreditors vai parādnieka pārstāvis var lūgt tiesai 
noteikt šādus PAL:

1) tiesību liegšana uz balsstiesībām kreditoru
sapulcē;

2) aizliegums sniegt iebildumus par saņemto
Maksātnespējas likuma 81.panta pirmajā un
otrajā daļā noteikto informāciju.

Spēkā līdz tā atcelšanai ( CPL 250.74.astotā vai 
devītā daļa) vai līdz dienai, kad lēmums sūdzības 
lietā stājas likumīgā spēkā.
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Vienkāršots un ātrs process (1)

1. Strīdu par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas
procesā izskata tā pati tiesa, kurā pasludināts
maksātnespējas process.

2. Rakstveida process (uzsāk izskatīšanu ne vēlāk kā 30
dienu laikā, paziņojot lietas dalībniekiem par datumu,
kad varēs saņemt spriedumu)

3. Ja lūdz izskatīšanu tiesas sēdē – tiesas sēde ne vēlāk
kā 30 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā
iesniegšanas termiņa notecējuma.
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Vienkāršots un ātrs process (2)

4. Trūkumu novēršana – līdz 20 dienām (CPL 250.73

panta otrā daļa);

5. Ja lieta ierosināta pirms maksātnespējas procesa, tiesa
pārsūta lietu par strīda izskatīšanu par tiesībām tai
tiesai, kurā pasludināts maksātnespējas process. Šķēršļi:

- procesuālā līdzdalība atbildētāja pusē;

- uzsākta lietas izskatīšana.

10



Vienkāršots un ātrs process (3)

- izskata tikai divās tiesu instancēs

- konkrēti kritēriji gadījumiem, kad var tikt
iesniegta apelācijas sūdzība

- pirmās instances tiesas spriedums un
lēmums par sūdzību par administratora
lēmumu stājas spēkā vienlaikus ar lēmumu,
ar kuru atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību
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Paldies par uzmanību!

Tieslietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1536

tm.kanceleja@tm.gov.lv

Nozaru politikas departamenta
direktore

Olga Zeile

mailto:tm.kanceleja@tm.gov.lv

