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Ārvalsts likuma piemērošana: problēma (?)

 Pārdevējs no Lielbritānijas pārdod preces pircējam 

Latvijā

 Jūrnieks Latvijā ceļ prasību pret kuģi par darba 

samaksas piedziņu

 Puses līgumā ir vienojušās par ārvalsts likuma 

piemērošanu
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Saturs

Ievads

1. Ārvalsts likums kā likums vai fakts. Iura aliena novit curia?

2. Ārvalsts likuma pierādīšana un satura noskaidrošana

3. Latvijas likuma piemērošana ārvalsts likuma vietā

Kopsavilkums

Kolīziju normu piemērošana

 Lietas ar ārvalsts elementu

 Kolīziju normu imperatīvais raksturs

 Visos gadījumos ārvalsts likuma piemērošanai ir jāizriet 

no likuma tā plašā izpratnē – Latvijai saistošu 

starptautisko līgumu, tieši piemērojamo Eiropas 

Savienības tiesību aktu vai arī nacionālo tiesību normām

 Pamats nolēmumu neatzīšanai un neizpildīšanai

Ārvalsts likums kā likums vai fakts (I)

Likumu neaizrādīšana un pat nepareiza aizrādīšana neatņem 

prasītājam iespēju panākt taisnīgu tiesas aizsardzību, vēl 

vairāk tādēļ, ka iura novit curia – tiesai pašai jāzin likumi un 

jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma 

gara (Dr.jur. V.Bukovskis. Civīlprocesa mācības grāmata. 

Autora izdevums, Rīga, 1933, 305.lpp.)
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Ārvalsts likums kā likums vai fakts (II)

Tiesa ne tikai ir tiesīga, bet tai ir pienākums konkrētajam 

gadījumam piemērot atbilstošas tiesību normas, kaut arī tās 

nesakrīt ar prasības pieteikumā uzrādītajām vai tajā vispār 

nav minētas
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Ārvalsts likuma pierādīšana

Nav saistīta ar sacīkstes principu civilprocesā (CPL 93.pants)

Nav saistīta ar likumā noteiktajām prasības pieteikuma 

obligātajām sastāvdaļām (CPL 128.pants)
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Ārvalsts likuma satura noskaidrošana (I)

Lietas dalībnieka pienākums iesniegt ārvalsts likuma teksta 

tulkojumu latviešu valodā nenozīmē pienākumu noskaidrot 

ārvalsts likuma saturu

 Ārvalsts likuma satura noskaidrošana ir tiesas pienākums

 Tiesas pienākumu neietekmē: (a) nosacīti ekonomiski vājāks 

lietas dalībnieks, (b) (ne-) atsaukšanās uz ārvalsts likumu vai 

(c) teksta tulkojuma (ne-) iesniegšana
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Ārvalsts likuma satura noskaidrošana (II)

 BET lietās par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un 

pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā pieteikumam bez 

ārvalsts likuma teksta un tā tulkojuma ir jāpievieno arī 

“dokumentu, kas apstiprina attiecīgā ārvalsts likuma saturu, kurš 

nosaka ārvalsts tiesas nolēmumā minētās tiesības vai 

pienākumus, kas nav pazīstami Latvijas tiesību aktos, un noteiktā 

kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā” (CPL 651.3 panta 

ceturtā daļa)
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Latvijas likuma piemērošana ārvalsts 
likuma vietā (I)

Nacionālā likuma piemērošanai ārvalsts likuma vietā ir 

izņēmuma raksturs

Ja, neraugoties uz visām tiesas pūlēm, saprātīgā 

termiņā un pēc rūpīgas izpētes tiesa nevar noskaidrot 

ārvalsts likuma saturu

 Konkludenta pušu izvēle Latvijas likuma piemērošanai
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Latvijas likuma piemērošana ārvalsts 
likuma vietā (II)

 “Tiesai Sentkitsas un Nevisas likumi, kas regulē jūras 

tiesības un jūrnieku darba tiesiskās attiecības, nav zināmi, 

kā arī lietas dalībnieki šādus likumus tiesai nav iesnieguši. 

Tādējādi tiesa atzīst, ka Sentkitsas un Nevisas tiesiskā 

iekārta jūras tiesību un jūrnieku darba tiesiskajās attiecībās 

atbilst Latvijas tiesiskajai iekārtai šajās nozarēs, līdz ar to 

piemērojamas Latvijas tiesības”
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Kopsavilkums (I)

1. Ārvalsts likumu piemērošana civillietu iztiesāšanā Latvijas tiesās 

ir diezgan reta parādība.

2. Kolīziju normām ir imperatīvs raksturs, un to piemērošana nav 

atkarīga no nosacīti ekonomiski vājāka lietas dalībnieka, pušu 

vienošanās vai likuma teksta tulkojuma neiesniegšanas.

3. Tiesām ar atsaucēm uz kolīziju normām sprieduma motīvu daļā 

ir argumentēti jāpamato Latvijas vai ārvalsts likuma 

piemērošana.
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Kopsavilkums (II)

4. Ārvalsts likums nav fakts un nav prasības pamats. Tādēļ uz to 

neattiecas likumā noteiktais pierādīšanas pienākums.

5. Ārvalsts likums ir likums, un tiesām tas jāpiemēro tāpat kā 

Latvijas likums.

6. Ārvalsts likuma piemērošana nav atkarīga no nosacīti 

ekonomiski vājāka lietas dalībnieka, pušu atsaukšanās uz 

ārvalsts likumu vai tā teksta tulkojuma neiesniegšanas. 
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Kopsavilkums (III)

7. Vienīgi tiesa ir atbildīga par ārvalsts likuma satura 

noskaidrošanu. Tas neizslēdz tiesas tiesības noteikt procesuālus 

pienākumu iesniegt ārvalsts likuma tekstu tam lietas 

dalībniekam, kurš uz šo likumu atsaucas.

8. Ārvalsts likuma nepiemērošana vai nepareiza piemērošana ir 

pamats nolēmuma pārsūdzēšanai apelācijas un kasācijas 

kārtībā, kā arī var būt pamats Latvijas tiesas nolēmuma 

neatzīšanai un neizpildīšanai ārvalstīs.
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Kopsavilkums (IV)

9. Lietas dalībnieku iebildumu pret Latvijas tiesas jurisdikciju 

neesamība nenozīmē viņu piekrišanu Latvijas likuma 

piemērošanai.

10. Vienīgi tad, ja, neraugoties uz visām tiesas pūlēm, 

saprātīgā termiņā un pēc rūpīgas izpētes tiesa nevar 

noskaidrot ārvalsts likuma saturu, lietu var izlemt saskaņā 

ar Latvijas likumu.
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