
This project is co-funded by the European Union

Rokasgrāmata 
Augstāko tiesu 

administrēšanā



Šī labās prakses rokasgrāmata ir izstrādāta, pamatojoties uz projekta „Augstākās 
tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” rezultātiem. 
Par rokasgrāmatas saturu pilnībā atbild projekta partneri, un tajā iekļautā 
informācija neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Projektu 
līdzfinansē Eiropas Komisija. Projekts ir izstrādāts, sadarbojoties Latvijas 
Augstākajai tiesai, Ungārijas Augstākajai tiesai, Lietuvas Augstākajai tiesai, 
Spānijas Augstākajai tiesai, Antverpenes Universitātei un Ļubļanas Universitātei. 

Autori:

I, II, III, IV un V daļa:

 Lauranne Claus, Antverpenes Universitāte

 Prof. Stefan Rutten, Antverpenes Universitāte

 Prof. Patricia Popelier, Antverpenes Universitāte

 Prof. Bernard Hubeau, Antverpenes Universitāte

VI daļa:

 Primož Rataj, Ļubļanas Universitāte

 Prof. Grega Strban, Ļubļanas Universitāte

© Antverpenes Universitāte, Ļubļanas Universitāte, Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Lietuvas Augstākā tiesa,  
    Spānijas Augstākā tiesa, Ungārijas Augstākā tiesa, 2017

Versija 2.0, atjaunota 2017. gada oktobrī

This project is co-funded by the European Union



Rokasgrāmata 
Augstāko tiesu 

administrēšanā



ROKASGRĀMATA AUGSTĀKO TIESU ADMINISTRĒŠANĀ2

Cienījamie kolēģi visā Eiropā,

Projekta komandai ir liels gods atvērt jaunu lappusi savstarpējā dialoga veidošanā starp Eiropas 
Savienības Augstākajām tiesām. Kaut arī pastāv vienota izpratne par Augstāko tiesu īpašo lomu 
gan tiesu sistēmā, gan sabiedrībā, šis projekts ir pierādījis, ka mums vēl daudz kas vienam no otra 
jāmācās. Tas attiecas ne tikai uz klasiskajiem jautājumiem par tiesas procesu, sūdzību atlasīšanas vai 
tiesas nolēmumu pamatojuma kritērijiem, bet arī uz praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar tiesu 
darba modernizāciju, piemēram, tiesu darba organizāciju attiecībā uz personāla, infrastruktūras un 
finansiālajiem aspektiem.
Tāpat ir svarīgi atzīmēt, ka dažādas platformas (Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkls, 
Eiropas Savienības Valstu padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācija (ACA-Europe), 
Starptautiskā tiesnešu biedrība (IAJ), Eiropas Tieslietu padomju tīkls (ENCJ) un daudzi citi) velta 
pūles tiesu varas neatkarības stiprināšanai, īstenojot vērtīgus, saturīgus pētījumus par dažādām tēmām. 
Ir skaidrs, ka salīdzinošo pētījumu veikšanai ir vairākas priekšrocības, tai skaitā pieredzes un zināšanu 
apmaiņa par to, kāda prakse būtu jāīsteno un no kādas vajadzētu izvairīties.
Augstākajām tiesām visā Eiropā ir izšķiroša loma tieslietu sistēmu attīstībā kopumā, un jo īpaši 
tādu tiesu sistēmu izveidē, kas būtu gan efektīvas, gan lietderīgas, gan pamatotos uz jēgpilniem un 
saprotamiem tiesu varas neatkarības principiem. Es ceru, ka šī rokasgrāmata būs jauns aicinājums 
ciešāka dialoga veidošanai par pagātnē gūtajām mācībām, tagadnes izaicinājumiem un nākotnes 
mērķiem.
Rokasgrāmatā ir ietverta īpaša nodaļa, kas veltīta Tieslietu padomēm. Projekta komandas uzdevums 
– atklāt svarīgu savstarpējo saistību starp Eiropas Savienības dalībvalstu Augstākajām tiesām un šo 
valstu Tieslietu padomēm. Tieslietu padomes izveide pati par sevi negarantē, ka tiesu varas viedoklis 
tiek ņemts vērā skaidru standartu noteikšanā un neatkarīgas, saprotamas, efektīvas un sabiedrībai 
kalpojošas tiesu varas īstenošanā. Šajā sakarā projekta komanda atklāja, ka nepieciešams izpētīt, cik 
spēcīga un būtiska ir saikne starp Augstākajām tiesām, kurām ir unikāla loma pēdējā vārda teikšanā 
attiecībā uz taisnīgumu, un Tieslietu padomju kopējo misiju – tiesu neatkarības sargāšanu.  
Šī rokasgrāmata galvenokārt balstās uz aptaujas rezultātiem, kurā piedalījušās Augstākās tiesas, 
kas papildināti ar informāciju no daudziem citiem avotiem. Es gribētu izteikt savu pateicību mūsu 
projekta partneriem – Antverpenes un Ļubļanas universitātēm  –, kas uzņēmās informācijas analīzes 
un apkopošanas uzdevumu, kā arī nodrošināja mūs ar savu speciālistu viedokļiem, kas izmantoti šajā 
izdevumā sniegto labās prakses piemēru formulēšanā.

 

Ivars Bičkovičs,
Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

un Tieslietu padomes priekšsēdētājs
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1. MĒRĶIS
Efektīvām tieslietu sistēmām ir būtiska nozīme tiesiskuma un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 
pamatvērtību stiprināšanā. Kvalitāte, neatkarība un efektivitāte ir daži no būtiskākajiem efektīvas 
tieslietu sistēmas rādītājiem un tiek lietoti ES rezultātu apkopojumā tieslietu jomā (EU Justice 
Scoreboard), lai analizētu tieslietu sistēmu darbību visās ES dalībvalstīs. Augstāko tiesu kā augstākās 
instances tiesu būtiskākais uzdevums ir garantēt tiesisko noteiktību un vienveidību, kā arī piedalīties 
tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to Augstākās tiesas ir galvenais faktors efektīvas tieslietu sistēmas 
pastāvēšanā. Tā kā, piemērojot ES tiesību aktus, Augstākās tiesas darbojas kā ES tiesas, tām ir arī 
nozīmīga loma ES tiesību aktu saskaņotā piemērošanā.
Latvijas, Ungārijas, Lietuvas un Spānijas Augstākās tiesas, kā arī Antverpenes un Ļubļanas 
universitātes analizēja ES Augstāko tiesu darbību. Pētījuma rezultāti ir apkopoti šajā rokasgrāmatā. 
Pētījumā uzmanība tika pievērsta tālāk minētajiem jautājumiem, kuri attiecas uz Augstāko tiesu darba 
organizāciju:

1. Kā Augstākās tiesas var sekmēt tiesisko noteiktību, vienveidību un caurskatāmību? Šajā 
pirmajā pētījuma jautājumā ir iekļauts arī apakšjautājums par to, kā uzlabot Augstāko tiesu zi-
nātniski analītisko un dokumentācijas nodaļu kapacitāti, jo šīm nodaļām parasti ir divi galvenie 
uzdevumi: veikt Augstākās tiesas tiesu prakses apkopošanu, kā arī sniegt tiesnešiem atbalstu 
pētniecībā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta zinātniski analītisko un dokumentācijas nodaļu pie-
nesumam pareizā ES tiesību aktu piemērošanā.

2. Kā varētu uzlabot Augstāko tiesu administrēšanu, un kā varētu samazināt lietu atlikumu, 
lai nodrošinātu efektīvu un laicīgu tiesību aizsardzību? Pētījums koncentrējas uz ES Aug-
stāko tiesu labo praksi vadības sistēmu funkcionēšanas uzlabošanā, jo īpaši pievēršot uzmanību 
racionālai lietu sadalei un iekšējai koordinācijai.

3. Kā varētu uzlabot Augstāko tiesu komunikāciju ar sabiedrību? Šis prioritārais pētījuma jau-
tājums attiecas uz komunikāciju ar lietas dalībniekiem (dalībnieku pieeja lietas materiāliem) un 
ar sabiedrību vispār (informācija un sabiedrības izglītošana). 

4. Kāda ir Augstāko tiesu loma Tieslietu padomju darbā? Pētījumā tiks veikta SVID  analīze 
Tieslietu padomēm kā nozīmīgiem spēlētājiem tiesību sistēmas kvalitātes uzlabošanā un stip-
rināšanā. SVID analīze aptver stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi konkrētām darbī-
bām, institūcijām, lēmumiem u.c.

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mēs analizējām literatūru un esošos pētījumus par šīm tēmām, kā 
arī veicām visu ES Augstāko tiesu aptauju. Papildus tam projekta partneri piedalījās četrās pieredzes 
apmaiņas vizītēs. 

I  

Ievads
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I Šīs informācijas apkopošanas mērķis bija atrast labās prakses piemērus Augstāko tiesu administrēšanā 
ar nolūku palielināt Augstāko tiesu administratīvo un tiesisko kapacitāti, tādējādi palielinot arī tiesu 
sistēmu efektivitāti. Labāka tiesas pārvaldība un lielāka caurskatāmība Augstāko tiesu darbā ne tikai 
novedīs pie efektīvākas lietu izskatīšanas, bet arī palielinās sabiedrības uzticību Augstākajām tiesām un 
veidos Augstāko tiesu kā uzticamu un klientiem draudzīgu institūciju tēlu. Raita lietu sadale un ātrāka 
izskatīšana arī novedīs pie labākas ES tiesību aktu piemērošanas.
Šī labās prakses rokasgrāmata prezentēta un izsniegta visām ES Augstākajām tiesām starptautiskā 
konferencē Rīgā 2017. gada 21. aprīlī. Rokasgrāmata var tikt lietota kā iedvesmojošs līdzeklis 
Augstākajām tiesām, lai uzlabotu to pārvaldību.
Rokasgrāmatā aprakstīti dažādi Augstāko tiesu darba piemēri, kā arī sniegts svarīgākās literatūras 
un pētījumu apskats kā pamats piedāvātajiem labās prakses gadījumiem. Šādi rokasgrāmata kalpos 
kā līdzeklis ideju apmaiņai, nevis kā strikta noteikumu grāmata, kas būtu jāievēro, lai Augstāko tiesu 
varētu uzskatīt par kompetentu un efektīvu.

2. METODOLOĢIJA
Kā minēts iepriekš, šajā rokasgrāmatā ir apkopota Augstāko tiesu prakse četrās jomās: zinātniski 
analītisko un dokumentācijas nodaļu darbība, komunikācijas stratēģijas, Augstāko tiesu administrēšana 
(ar uzsvaru uz lietu sadali un izskatīšanas termiņiem) un Augstāko tiesu loma Tieslietu padomju darbā.
Rokasgrāmatā izmantoti dažādi informācijas avoti, lai izpētītu iepriekšminētās jomas. Mēs sāksim 
katru nodaļu ar dažiem vispārīgiem novērojumiem, kuros būs apkopota informācija no svarīgākās 
literatūras un iepriekšējiem pētījumiem par konkrēto jautājumu. Daudz uzmanības ir pievērsts Eiropas 
Tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) viedokļiem, Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivitātes 
komisijas (CEPEJ) veiktajiem pētījumiem, Eiropas Tieslietu padomju tīkla (ENCJ) un Eiropas 
Komisijas viedokļiem.
Pēc tam mēs izklāstīsim aptaujas rezultātus. Kā norādīts Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivitātes 
komisijas pētījumā, datu kvalitāte ir atkarīga arī no “jautājumu formulējuma aptaujā, valstīs izmantotajām 
terminu definīcijām, reģistrācijas sistēmas, atbilžu sniedzēju ieguldījuma, nacionālo datu pieejamības un tā, 
kādā veidā rezultāti ir apstrādāti un analizēti. (..) var tikt pieņemts, ka dažādas novirzes iespējamas, kad 
nacionālie respondenti interpretēja jautājumus par viņu valsti un centās pieskaņot jautājumus pieejamajai 
informācijai. Lasītājam vajadzētu šo paturēt prātā un vienmēr interpretēt statistikas datus, ņemot vērā 
komentārus un detalizētus skaidrojumus, ko sniegusi katra valsts”. 1

Ir arī svarīgi norādīt, ka informācija par konkrētām valstīm šajā rokasgrāmata ir balstīta uz Augstāko 
tiesu sniegtajām aptaujas atbildēm. Turklāt mēs atgādinām, ka aptauju projekta partneri izstrādāja 
projekta sākuma stadijā. Antverpenes Universitāte un Ļubļanas Universitāte pēc tam veica aptaujas 
rezultātu analīzi. Tā kā sākuma stadijā nebija iespējams prognozēt visus izvēlēto tēmu aspektus, dažiem 
no tiem ir nepieciešama tālāka izpēte.
Mēs nosūtījām aptauju 39 Augstākajām tiesām un saņēmām atbildes no 26: Austrijas Augstākās 
tiesas, Austrijas Augstākās Administratīvās tiesas, Beļģijas Augstākās tiesas, Kipras Augstākās tiesas, 
Čehijas Augstākās tiesas, Igaunijas Augstākās tiesas, Somijas Augstākās Administratīvās tiesas, 
Vācijas Federālās Administratīvās tiesas, Ungārijas Augstākās tiesas,2 Īrijas Augstākās tiesas, Itālijas 
Augstākās tiesas, Latvijas Republikas Augstākās tiesas, Lietuvas Augstākās tiesas, Lietuvas Augstākās 
Administratīvās tiesas, Luksemburgas Augstākās tiesas, Nīderlandes Augstākās tiesas, Polijas 
Augstākās tiesas, Polijas Augstākās Administratīvās tiesas, Portugāles Augstākās tiesas, Portugāles 
Augstākās Administratīvās tiesas, Rumānijas Augstākās tiesas, Slovākijas Augstākās tiesas, Slovēnijas 
Augstākās tiesas, Spānijas Augstākās tiesas, Zviedrijas Augstākās tiesas un Zviedrijas Augstākās 
Administratīvās tiesas. Līdz ar to atbilžu sniegšanas līmenis šai aptaujai ir 67 procenti. 

1 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of Justice. 
Edition 2016 (2014 data)’ (CEPEJ Studies no 23, 2016 CEPEJ) 8 <www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/
publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN%20web.pdf> skatīts 2017. gada 12. janvārī.
2 Ungārijas Augstākajai tiesai angļu valodā ir no citu valstu tiesām atšķirīgs  nosaukums: The Curia of Hungary.
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IMēs šīs Augstākās tiesas sasniedzām, izmantojot divas organizācijas: Eiropas Savienības Augstāko 
tiesu priekšsēdētāju asociāciju un Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un Augstāko administratīvo 
tiesu asociāciju. Visām tiesām divas vai trīs reizes atgādinājām par aptaujas aizpildīšanu. Papildus tam 
abām iepriekš minētajām asociācijām nosūtījām lūgumu palīdzēt izplatīt informāciju par aptauju.
Tālāk rokasgrāmatā mēs izmantojām šādus valstu apzīmējumus, lai atsauktos uz Augstākajām tiesām, 
kas piedalījās aptaujā:
Austrijas Augstākā tiesa AT Luksemburgas Augstākā tiesa LU
Austrijas Augstākā Administratīvā tiesa AT(A) Nīderlandes Augstākā tiesa NL
Beļģijas Augstākā tiesa BE Polijas Augstākā tiesa PL
Kipras Augstākā tiesa CY Polijas Augstākā Administratīvā tiesa PL(A)
Čehijas Augstākā tiesa CZ Portugāles Augstākā tiesa PT
Igaunijas Augstākā tiesa EE Portugāles Augstākā Administratīvā tiesa PT(A)
Somijas Augstākā Administratīvā tiesa FI Rumānijas Augstākā tiesa RO
Vācijas Federālā Administratīvā tiesa DE Slovākijas Augstākā tiesa SK
Ungārijas Augstākā tiesa HU Slovēnijas Augstākā tiesa SL
Īrijas Augstākā tiesa IE Spānijas Augstākā tiesa ES
Itālijas Augstākā tiesa IT Zviedrijas Augstākā tiesa SE
Latvijas Republikas Augstākā tiesa LV Zviedrijas Augstākā Administratīvā tiesa SE(A)
Lietuvas Augstākā tiesa LT
Lietuvas Augstākā Administratīvā tiesa LT(A)

Pēc vispārēja aptaujas rezultātu izklāsta katrā nodaļā mēs esam formulējuši labās prakses piemērus no 
Augstākajām tiesām, kas piedalījās aptaujā.

3. EFEKTĪVU TIESU SISTĒMU VĒRTĪBA
Bez šaubām, tiesu sistēmai ir svarīga loma sabiedrībā un valsts funkcionēšanā, jo tā nodrošina būtisku 
sabiedrisko pakalpojumu.3 Tā ļauj indivīdiem realizēt savas tiesības un iegūt kompensācijas.4 Pieeja 
efektīvai tiesu sistēmai ir pamata tiesība, kas garantēta   Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. un 13. 
pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā.  
Eiropas Savienībā pieejas tiesiskumam uzlabošanas svarīgums tiek raksturots šādi: “Šī pieeja tiek 
pakļauta riskam, ka tiesu procesi ir pārāk biedējoši, pārāk sarežģīti, lai tos saprastu, pārāk dārgi vai 
arī pārāk laikietilpīgi. Pieeja tiesiskumam tiek iedragāta, kad iedzīvotāju un uzņēmēju juridiskajiem 
pārstāvjiem nav iespējas iegūt pilnīgu un vieglu pieeju tiesu praksei, kas tiem ļautu pildīt pārstāvja 
funkciju. Labā prakse nosaka, ka tiesu vara meklē veidus, kā izskaidrot tiesas procesus un nolēmumus 
vienkāršā valodā, informēt juristus par juridiskiem precedentiem un sekmēt tiesai alternatīvus procesus, 
kas ir potenciāli ātrāki, lētāki un vairāk samierinoši.”5

Papildus tam, ka pieeja efektīvai tiesu sistēmai ir pamata tiesība, efektīva tiesu sistēma arī palielina 
sabiedrības uzticību. Šī uzticība tiesu sistēmai ir galvenais elements uzņēmēju paļāvībai uz tiesiskumu, 
jaunu darbavietu radīšanai un ekonomiskajai izaugsmei. Tā ir svarīga arī Eiropas kontekstā. 
Iekšējais tirgus nevar būt veiksmīgs, ja nav savstarpējas sapratnes un uzticības tiesu sistēmām citās 
ES dalībvalstīs. Šī savstarpējā sapratne un uzticība dod uzņēmējiem nepieciešamo pārliecību sākt 
uzņēmējdarbību, nodarbināt cilvēkus, veikt starptautisko tirdzniecību, kā arī dod nepieciešamo 
pārliecību cilvēkiem pārcelties, strādāt un veikt darījumus ārvalstīs.6

3 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (abridged version, Publications Office of 
the European Union 2015) 102.
4 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 1-4 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 
2016. gada 17. novembrī.
5 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (abridged version, Publications Office of  
the European Union 2015) 106.
6 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (abridged version, Publications Office of  
the European Union 2015) 102.
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I 1. Kvalitāte
ENCJ Darba grupa kvalitātes vadībā apraksta kvalitāti kā produktu vai pakalpojumu, kas apmierina 
lietotāju un citu iesaistīto personu cerības, gaidas. Kvalitāte tiesu sistēmu kontekstā ietver vairāk nekā 
tikai tiesu nolēmumu kvalitāti.7 Tiesu sistēmai ir jātiek izvērtētai plašākā kontekstā, piem., tiesas un 
citu iesaistīto personu (tiesneši un advokāti, tiesneši un policisti, tiesu prakse un likumdošana u.c.) 
mijiedarbība, jo visbiežāk tiesu sistēma nepareizi darbojas sadarbības trūkuma dēļ starp iesaistītajām 
pusēm.8 Šajā kontekstā par svarīgām tiek uzskatītas tādas tēmas kā taisnīgums, godīgums, likumu 
saderība, kompetence, lēmumu skaidrība, kā arī laba komunikācija ar tiesas klientiem.9 
ES rezultātu apkopojumā tiesiskuma jomā Eiropas Komisija atzīst, ka nav viena veida, kā mērīt tiesu 
sistēmu kvalitāti, un tā vietā koncentrējas uz konkrētiem faktoriem, kas ir vispārēji atzīti kā atbilstoši 
un kas var palīdzēt uzlabot tiesiskuma kvalitāti.10 Faktori, kurus lieto Eiropas Komisija, parāda, ka 
tiesu sistēmu kvalitāte ir plašāka nekā tiesas nolēmumu kvalitāte. 
Pirmais svarīgais kvalitātes faktors ir tiesu sistēmas pieejamība. Tas cita starpā norāda, ka būtu jābūt 
pieejamai informācijai par tiesu sistēmu, ka tiem, kuriem trūkst atbilstošu līdzekļu, ir jābūt pieejamai 
juridiskajai palīdzībai, ka tiesai ir jākomunicē ar iesaistītajām personām un medijiem un ka cilvēkiem 
ir jābūt pieejai tiesu nolēmumiem.11 
Otrs elements kvalitatīvā tiesu sistēmā ir pietiekami resursi. Tiem vajadzētu nodrošināt kvalitatīvu 
tiesu sistēmas funkcionēšanu, labus apstākļus tiesās un atbilstoši kvalificētu personālu. Eiropas 
Komisija uzsver, ka bez pietiekoša darbinieku skaita ar atbilstošu kvalifikāciju un prasmēm, kā arī 
iespējām tālākizglītoties tiesas procesu un nolēmumu kvalitāte ir apdraudēta.12

Trešais elements, kas var uzlabot tiesu sistēmas kvalitāti, ir novērtējuma rīki. Tās ir aptaujas, IT 
rīki lietu pārvaldīšanai reālajā laikā, automātiskās agrās brīdināšanas sistēmas u.c. Tiesas darbību 
uzraudzība un izvērtējums palīdz uzlabot tiesas sniegumu, jo ar uzraudzības un izvērtējuma palīdzību 
ir iespējams noteikt trūkumus un vajadzības. Šis trešais elements pierāda, ka aizvien lielāka uzmanība 
tiek veltīta lietotāju gaidām tiesu sistēmas kvalitātes novērtējumā.13 
Visbeidzot, Eiropas Komisija uzsver nepieciešamību lietot standartus, lai uzlabotu tiesu sistēmu 
kvalitāti. Eiropas Komisijas lietotie kvalitātes standarti iekļauj lietu izskatīšanas termiņus, aktīvu 
sekošanu līdzi lietu virzībai un lietu sadali, kas ir saistīta ar darba slodzi.14 

7 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘ENCJ Working Group on Quality Management. Final Report’ 
(ENCJ 2008) 6-7 <www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/reportqm20072008.pdf> skatīts 2017. gada 20. janvārī
8 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 6 (2004) on Fair Trial within a Reasonable Time and 
Judge’s Role in Trials Taking Into Account Alternative Means of Dispute Settlement <https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?p=&id=1046389&Site=COE&direct=true> skatīts 2016. gada 13. decembrī.
9 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘ENCJ Working Group on Quality Management. Final Report’ 
(ENCJ 2008) 6-7 <www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/reportqm20072008.pdf> skatīts 2017. gada 20. janvārī
10 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 17 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 2016. 
gada 17. novembrī.
11 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 17-23 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 
2016. gada 17. novembrī.
12 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 24-28 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 
2016. gada 17. novembrī.
13 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 29-30 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 
2016. gada 17. novembrī.
14 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 31-32 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 
2016. gada 17. novembrī.
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I2. Neatkarība
Nav pārsteidzoši, ka tiesu neatkarība ir būtisks efektīvas tiesu sistēmas rādītājs. Tiesu neatkarība un 
tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu ir pamata tiesības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
6. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants. Tiesu neatkarība nodrošina tiesību 
sistēmas taisnīgumu, paredzamību un noteiktību un līdz ar to ir būtiska, lai iegūtu iedzīvotāju un 
uzņēmēju uzticību tiesu sistēmai.15 Tiesu neatkarība aizsargā iedzīvotājus pret valsts varu.16 Līdz ar 
to tiesu neatkarība ir svarīga sabiedrībai vispār, katrai pusei, kas ir iesaistīta strīdā, kurā tiesnešiem ir 
jāpieņem lēmums, kā arī likumdevēja varai un izpildvarai.17 
Svarīgi atzīmēt, ka formāla neatkarība nav pietiekama, lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus. Iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem ir jātic, ka tiesu vara ir neatkarīga, lai tiesas iegūtu viņu uzticību.18 Neatkarība ir 
raksturlielums, kas ietekmē daudzus, ja ne visus tiesu varas aspektus. Tā cita starpā nosaka, kā tiesneši tiek 
iecelti amatā un atcelti no tā, kā notiek tiesnešu apmācības, kā notiek lietu sadale starp tiesnešiem.19

3. Efektivitāte
Tiesu sistēmas efektivitāte attiecas uz tiesu procesu laicīgumu un ir būtiska vienmērīgai tiesu 
sistēmas funkcionēšanai. Galvenie Eiropas Komisijas lietotie parametri, lai mērītu tiesu sistēmu 
efektivitāti, ir tiesu procesu ilgums, lietu pabeigšanas rādītājs un lietu atlikums.20

Tiesas procesa laicīgums ir svarīgs tiesu sistēmas efektivitātes aspekts. Tomēr pārāk liels uzsvars uz procesa 
ātrumu var novest pie tiesas kļūdām.21 Efektīva tiesu sistēma “nozīmē spēju sagatavot augstas kvalitātes 
nolēmumus saprātīgā termiņā, ar saprātīgām izmaksām pieteicējam”.22 Līdz ar to varam secināt, ka efektīva 
tiesu sistēma ietver trīs svarīgus aspektus: efektivitāti, kvalitāti un neatkarību.23 
15 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice 
Scoreboard (Publications Office of the European Union 2016) 35 and 44 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/
justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 2016. gada 17. novembrī
16 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Independence and Accountability of the Judiciary. Report 
2013-2014’ (ENCJ, 2014) 10 <www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_
accountability_adopted_version_sept_2014.pdf> accessed 20 January 2017.
17 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 1 (2014) on for the attention of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on Standards concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges  
<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2001)OP1&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&Back-
ColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 20. janvārī.
18 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice 
Scoreboard (Publications Office of the European Union 2016) 44 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_
scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 2016. gada 17. novembrī.
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Independence and Accountability of the Judiciary. Report 2013-2014’ 
(ENCJ, 2014) 12 <www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_accountability_
adopted_version_sept_2014.pdf> skatīts 2017. gada 20. janvārī.
19 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 1 (2014) on for the attention of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on Standards concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges <https://wcd.
coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2001)OP1&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInter-
net=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 20. janvārī.
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office of the European Union 
2016) 35-44 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 2016. gada 17. novembrī.
20 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 6 and 16 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 
2016. gada 17. novembrī.
21 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (abridged version, Publications Office of  
the European Union 2015) 102.
22 ‘Effective Justice Systems in the EU’ <http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/justice_systems_en.htm>  
skatīts 2016. gada 2. janvārī.
23 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 6.
European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (abridged version, Publications Office of the 
European Union 2015) 102.
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I Šajā rokasgrāmatā mēs analizēsim, kā Augstākās tiesas dod pienesumu efektīvu tiesu sistēmu 
funkcionēšanā. Mēs detalizēti koncentrēsimies uz Augstāko tiesu zinātniski analītisko un 
dokumentācijas nodaļu darbu, Augstāko tiesu komunikācijas stratēģijām un Augstāko tiesu 
administrēšanu. 
Kā vēlāk rokasgrāmatā taps skaidrs, daudzu piedāvāto risinājumu mērķis ir paaugstināt Augstāko 
tiesu darba kvalitāti, neatkarību un efektivitāti. Piemēram, apmierinātības aptaujas ļauj novērtēt, 
kā sabiedrība uztver tiesu sistēmu kvalitāti. Pieeja tiesu praksei un tiesnešu apmācības nodrošina, 
ka tiesneši ir pilnībā informēti par tiesu praksi konkrētajos gadījumos, tā rezultātā nodrošinot 
tiesiskumu un labākas kvalitātes nolēmumus. Lietu sadales kārtība, kas balstīta uz iepriekš noteiktiem 
un objektīviem kritērijiem, garantē tiesnešu neatkarību un veicina uzticību tiesu sistēmai. Tiek 
uzskatīts, ka tiesnešu specializēšanās ne tikai paaugstina nolēmumu kvalitāti, bet arī veicina ātrāku 
lietu izskatīšanu. Atbilstoša lietu pārvaldība palielina lietu izskatīšanas savlaicīgumu un līdz ar to arī 
efektivitāti.
Minētie piemēri, kas tiks arī tālāk apskatīti šajā rokasgrāmatā, parāda, ka izvēlētās pētījuma tēmas ir 
atbilstošas, lai analizētu, kā Augstākās tiesas var veicināt efektīvu tiesu sistēmu darbību.

4. GALVENIE TIESAS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI
Kā jau nupat parādīja efektīvas tiesu sistēmas trīs galveno elementu skaidrojums, klientu gaidas un 
tiesu sistēmas efektīva darbība kļūst aizvien svarīgi aspekti. Citiem vārdiem, tiesas vadīšana kļūst 
līdzīga biznesa vadīšanai, un arī publikās pārvaldes iestādes pārņem tradicionālās vadības metodes.
Mēs tālāk īsi apskatīsim šādus efektīvas tiesas pārvaldības aspektus:
•	 kultūra;
•	 struktūra;
•	 procesi;
•	 instrumenti;
•	 kompetences.

1. Kultūra
Lai tiesas pārvaldība būtu veiksmīga un sasniegtu vēlamos mērķus, visiem organizācijas darbiniekiem 
vajadzētu būt kopējām normām un vērtībām. Līdz ar to organizācijas kultūra ir svarīgs aspekts tiesas 
pārvaldības sekmēs vai neveiksmēs. Kultūra attiecas uz organizācijas dalībnieku kopējām normām, 
vērtībām un nešaubīgiem uzskatiem. Šīs normas, kultūra un uzskati ietekmēs to, kā darbinieki uztver 
iestādes iekšējo vidi un kā viņi rīkojas organizācijas iekšienē.24 
Šādas kopējās vērtības ir jo īpaši svarīgas brīžos, kad organizācijā tiek ieviestas pārmaiņas. Ir svarīgi, ka 
tiesas tiesneši un darbinieki ir piekrituši šīm pārmaiņām, kā arī šīs pārmaiņas atbalsta citas iesaistītās 
personas, piemēram, advokāti. Kopēja vīzija ir kā motivācijas avots un palīdz visiem fokusēties uz 
pārmaiņām.25 Piemēram, ja tiesa vēlas ieviest izskatīšanas termiņus dažādām lietu kategorijām, ir svarīgi 
iesaistīt ieinteresētās personas, lai noteiktu šos termiņus un izskaidrotu visām iesaistītajām personām 
(tiesas darbiniekiem, tiesnešiem, advokātiem u.c.), kāpēc šīs pārmaiņas ir svarīgas efektīvai tiesas 
funkcionēšanai. Līdz ar to laba komunikācija ar visiem iesaistītajiem ir būtiska, ieviešot pārmaiņas.26

Tā nonākam pie nākamās tēmas, kas ir ļoti svarīga efektīvai tiesas pārvaldībai, – efektīva vadība. 
Vadītājiem ir nepieciešams nodrošināt, ka organizācijas normas un vērtības tiek aizsargātas un 
attīstītas.27 Vadītāji nosaka savas organizācijas kultūru. 
24 Patricia Popelier, ‘Management of Legislation’ in Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (eds), Legislation in Europe. A 
Comprehensive Guide for Scholars and Practitioners (Hart Publishing 2017) 56.
25 David C. Steelman, ‘Improving Caseflow Management: A Brief Guide’ (National Center for State Courts 2008) 14-16 and 26-
27 <http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctadmin/id/1022> skatīts 2016. gada 13. janvārī.
26 David C. Steelman, ‘Improving Caseflow Management: A Brief Guide’ (National Center for State Courts 2008) 14-15 <http://
cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctadmin/id/1022> skatīts 2016. gada 13. janvārī.
27 Tom Christensen, Per Laegreid, Paul G. Roness and Kjell Arne Rovik, ‘Organization Theory and the Public Sector. Instrument, 
Culture and Myth’ (Routledge 2007) 47-48.
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IJa tiesa vēlas ieviest izmaiņas savā darbībā, vadītājam (tiesas priekšsēdētājam, kā arī citiem tiesnešiem-
vadītājiem) ir jāmotivē pārējie pievērsties piedāvātajām izmaiņām. Viņi to var darīt, prezentējot savu 
vīziju, kā šīs izmaiņas uzlabos sistēmu; parādot, kā tie, kurus izmaiņas skars, no tām iegūs; parādot 
paši savu atbalstu piedāvāto izmaiņu efektivitātei; izplatot informāciju par jau sasniegto progresu, kā 
arī izsakot atzinību tiem, kuri ir efektīvi palīdzējuši mērķu sasniegšanā. Vadītājam ir jābūt ieviesto 
izmaiņu aizstāvim un propagandētājam un vajag izmantot savu līderību, lai panāktu vienprātību un 
kopēju visu tiesas darbinieku atbalstu, jo darbinieku iesaiste ir būtiska, lai izmaiņas būtu sekmīgas un 
tiktu sasniegti vēlamie mērķi.28

Ja tiesas vēlēsies ieviest kādu no šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem labās prakses piemēriem, ir svarīgi, 
ka tiesas vadītāji formulē kopēju vīziju par tiesas administrēšanu un motivē ikvienu iesaistīto 
pakļauties pārmaiņu procesam, precīzi informējot darbiniekus par pārmaiņu iemesliem un, kur 
iespējams, iesaistot darbiniekus pārmaiņu procesā.

2. Struktūra
Struktūra, otrs veiksmīgas tiesas pārvaldības aspekts, attiecas uz kompetenču, uzdevumu un atbildību 
sadalījumu. Katram uzdevumam vajadzētu nozīmēt vienu atbildīgo personu.29 Piemēram, ja tiesa vēlas 
publicēt preses relīzes, lai komunicētu par konkrētu notikumu vai nolēmumu, tiesai vajadzētu noteikt, 
kurš ir atbildīgs par preses relīzes tekstu, par tās satura apstiprināšanu un par preses relīzes publicēšanu. 
Ja katram uzdevumam nav noteikta atbildīgā persona, pastāv iespēja, ka tas netiks izpildīts. 
Kad tiesa vēlas ieviest kādu noteiktu praksi, ir svarīgi, ka tas tiek organizēts un vadīts tā, ka 
katrs var identificēt savus uzdevumus un mērķus un zina, kuram ir jāveic kāda funkcija un kādā 
termiņā.  Efektīva pārvaldības struktūra ir svarīga, lai nodrošinātu, ka izmaiņas tiek pilnībā īstenotas. 
Darbiniekiem, kas pārrauga uzlabojumus, ir nepieciešams noteikt viņu kompetenci, definēt vēlamo 
rezultātu, noteikt, kādi resursi būs nepieciešami un kādā veidā darbinieki reāli veiks uzlabojumus.30 Tā 
kā uzlabojumi, iespējams, mainīs pastāvošās darba attiecības, tie būs veiksmīgi tikai tad, ja puses tiks 
iesaistītas šajā procesā un sapratīs uzlabojumu mērķus. Tas ir saistāms ar pirmo efektīvas pārvaldības 
aspektu, par kuru runājām iepriekš, – kultūru.  

3. Procesi
Trešais efektīvas tiesas pārvaldības aspekts, ko apspriedīsim, ir procesi. Procesi ir darbību secība. 
Darbību sadalīšana secīgās aktivitātēs ļauj šīs aktivitātes padarīt par dabiskiem soļiem, kam jāseko, lai 
nodrošinātu tiesas ikdienas darbu. Praktisks pētījums Šveicē ir parādījis, ka, piemēram, izvērtēšanas 
procesa lietojamība palielinās, ja izvērtēšana tiek īstenota kā daļa no ikdienas darba.31 
Citiem vārdiem, darbības kļūs daudz noderīgākas, ja tās tiks iekļautas tiesas ikdienas praksē 
(rutīnā). Piemēram, informācija par tiesu lietu izskatīšanas termiņiem ir pieejama gandrīz katrā valstī. 
Tomēr tikai tad, ja lietu izskatīšanas termiņi tiek regulāri un reālajā laikā pārraudzīti, tas palielina tiesu 
sistēmas efektivitāti. Līdz ar to vajadzētu būt regulārai (rutīnas) tiesu lietu termiņu pārbaudei no brīža, 
kad tiesa lietu saņem, līdz brīdim, kad tā ir pilnībā atrisināta (ieskaitot administratīvās prasības, kā 
arhivēšanu u.c.), vēlams, sistēmā, kas automātiski nodrošina laicīgu brīdināšanu (skat. arī IV nodaļu par 
tiesu lietu izskatīšanas termiņiem, termiņu lietojumu un elektroniskajām lietu pārvaldības sistēmām).

28 David C. Steelman, ‘Improving Caseflow Management: A Brief Guide’ (National Center for State Courts 2008) 4-5  
<http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctadmin/id/1022> accessed 13 January 2016.
29 Patricia Popelier, ‘Management of Legislation’ in Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (eds), Legislation in Europe. A 
Comprehensive Guide for Scholars and Practitioners (Hart Publishing 2017) 59.
30 David C. Steelman, ‘Improving Caseflow Management: A Brief Guide’ (National Center for State Courts 2008) 24  
<http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctadmin/id/1022> skatīts 2016. gada 13. janvārī.
31 Patricia Popelier, ‘Management of Legislation’ in Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (eds), Legislation in Europe. A 
Comprehensive Guide for Scholars and Practitioners (Hart Publishing 2017) 64.
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I 4. Instrumenti
Ceturtais efektīvas tiesas pārvaldības aspekts ir instrumenti. Instrumenti ir praktiski rīki, kas būtu 
jālieto, administrējot tiesu.32 Tie ir, piemēram, lietu sadales vadlīnijas, komunikācijas ar medijiem 
vadlīnijas, apmācību moduļi par elektroniskajām lietu pārvaldības sistēmām, kā arī dokumenti, kur 
noteikti lietu izskatīšanas termiņi. Šādas vadlīnijas var būt gan iekšēji, gan ārēji normatīvie akti.
Ungārijas Augstākā tiesa kā vienu no savas tiesas pārvaldības stiprajām pusēm izceļ to, ka jebkurš 
un katrs tiesas kā institūcijas darbības lauks tiek detalizēti regulēts, izdodot tiesas priekšsēdētāja 
instrukcijas, kas regulāri tiek atjauninātas. Piemēram, 2014. gadā ir atjaunināta Tiesas iekšējās 
kontroles rokasgrāmata. Visas tiesas struktūrvienības tika iesaistītas iekšējā audita procesā, kurš aptvēra 
visus Augstākās tiesas darbības aspektus un kura laikā tika identificētas personas, kas ir atbildīgas par 
dažādu darbību veikšanu. Paralēli auditam Iekšējās kontroles rokasgrāmata arī paredz procesuālus 
noteikumus, kā rīkoties pārkāpumu gadījumos, un noteikumus, kas saistīti ar risku vadību.
Polijas Augstākā Administratīvā tiesa norādīja, ka tā izjūt vienotu vadlīniju trūkumu jautājumā par to, 
vai personām drīkst/nedrīkst atļaut ierakstīt tiesas sēdes.
Ņemot vērā ieguvumus no skaidriem, vienotiem noteikumiem, kas ir viegli atrodami un uz kuriem 
viegli atsaukties, tiesām vajadzētu apsvērt iespēju ieviest dažādus instrumentus, piemēram, vadlīnijas 
konkrētu situāciju regulējumam.

5. Kompetences
Kompetences ir dažādu tiesas darbinieku zināšanas, ekspertīze un prasmes, kas ir nepieciešamas, 
lai pildītu savus pienākumus. Kompetences vajadzētu attīstīt un lietot. Tādēļ, kā minimums, 
tiesām vajadzētu būt skaidrai organizācijas struktūrshēmai. Uzdevumu formulēšana un piešķiršana 
konkrētiem darbiniekiem ir svarīga ne tikai, lai darbi būtu paveikti (kā jau tika izklāstīts sadaļā par 
struktūrām), bet tas ir svarīgi arī, lai identificētu mērķgrupas dažādām apmācībām un diskusijām, 
kurās apmainīties ar labo praksi un pieredzi.33 
Līdz ar to Augstākajām tiesām vajadzētu mēģināt attīstīt savu darbinieku kompetences, sasniedzot 
maksimālo potenciālu. Tiesnešiem-runaspersonām un komunikācijas nodaļu darbiniekiem, piemēram, 
vajadzētu palielināt savu kompetenci, piedaloties specifiskos mediju treniņos un tiekoties ar citiem 
tādas pašas profesijas pārstāvjiem, lai apmainītos ar pieredzi un mācītos cits no cita.

6. Kopsavilkums
Ja Augstākās tiesas vēlēsies ieviest kādu no šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem labās prakses piemēriem, 
tiesas vadītājiem vajadzētu vispirms nodrošināt, lai šī prakse iekļautos organizācijas vērtību sistēmā. 
Šajā kontekstā palīdz visu ieinteresēto personu iesaistīšana pārmaiņu organizēšanā un skaidra 
komunikācija par piedāvāto izmaiņu mērķiem un to, kā tās iekļaujas organizācijas vīzijā. Lai izmaiņas 
būtu veiksmīgas, ir arī svarīgi, ka katrs zina savu lomu un uzdevumi ir skaidri sadalīti. Turklāt 
izmaiņām vajadzētu tikt iekļautām Augstākās tiesas ikdienas procesos. Ir ērti, ja darbinieki, pildot savus 
pienākumus, var atsaukties uz vadlīnijām vai citiem instrumentiem. Visbeidzot, tiesas darbiniekiem un 
tiesnešiem vajadzētu būt iespējai attīstīt savas kompetences, piedaloties regulārās apmācībās, pieredzes 
apmaiņas semināros u.c.

32 Patricia Popelier, ‘Management of Legislation’ in Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (eds), Legislation in Europe. A 
Comprehensive Guide for Scholars and Practitioners (Hart Publishing 2017) 65.
33 Patricia Popelier, ‘Management of Legislation’ in Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (eds), Legislation in Europe. A 
Comprehensive Guide for Scholars and Practitioners (Hart Publishing 2017) 66-67.
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1. IEVADS

A. Zinātniski analītiskais un dokumentācijas darbs
Šajā nodaļā tiks apspriesta Augstākās tiesas zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļas izveide 
un sadarbība ar izglītības iestādēm. Zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļa ir Augstākās 
tiesas struktūra, kas atbildīga par tiesu prakses un tiesību aktu izpēti, kā arī piedalās tiesas nolēmumu 
publicēšanā. Arī izglītības iestādes var sniegt atbalstu tiesām to pētniecības darbā. Tādējādi šajā 
ziņojuma daļā mēs apspriedīsim arī sadarbību ar izglītības iestādēm. 

B. Kāpēc zinātniski analītiskais un dokumentācijas  
darbs ir nozīmīgs? 

Šī ziņojuma ievadā tika akcentēts, ka efektīva tiesu sistēma nozīmē vairāk par iespēju izklāstīt 
argumentus tiesnesim konkrētā lietā un sprieduma saņemšanu.  Tiesnesim, spriedumam un tiesvedības 
procesam ir jāatbilst kvalitātes, neatkarības un efektivitātes prasībām.
Atsevišķa nodaļa, kas sniegtu atbalstu Augstākās tiesas tiesnešiem pētniecības jomā, var samazināt 
tiesnešu darba slodzi un paātrināt tiesvedību, kā arī uzlabot tās kvalitāti. Nozīmīgākais tiesiskuma 
kvalitātes elements ir tiesas nolēmumu kvalitāte. Eiropas Tiesnešu konsultatīvā padome (CCJE) 
par augstas kvalitātes lēmumu uzskata lēmumu, ar kuru sasniegts pareizs rezultāts (ciktāl tiesnesim 
pieejamie materiāli to atļauj), kas notiek taisnīgā, ātrā, saprotamā un galīgā veidā.  Augstāko 
tiesu praksei ir jābūt skaidrai, konsekventai un konstantai. Spriedumiem jābūt labi pamatotiem un 
sagatavotiem saprotamā valodā.34

CCJE piebilst, ka tiesas lēmuma kvalitāte ir cieši saistīta ar tiesas rīcībā esošajiem līdzekļiem. Tiesas 
nespēj efektīvi funkcionēt bez pietiekamiem materiālajiem un cilvēkresursiem.35 CCJE norāda, ka 
tiesnešu pienākumos neietilpstošu uzdevumu samazinājums var notikt, tikai nodrošinot tiem palīgus, 
kam ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija tiesību jomā. Tiesnesis var pilnvarot palīgu konkrētu 
34 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 11 (2008) to the attention of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on the quality of judicial decisions <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2008)OP11&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD-
C864&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
35 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 11 (2008) to the attention of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on the quality of judicial decisions <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2008)OP11&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD-
C864&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
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uzdevumu veikšanai, uzņemoties par viņu atbildību un pārraudzību. Šādi uzdevumi būtu tiesību aktu 
un tiesu prakses izpēte, vienkāršotu un standarta dokumentu sagatavošana, kā arī sadarbība ar juristiem 
un/vai sabiedrību.36 CCJE uzskata, ka kvalificētu darbinieku atbalsts un tiesnešu palīgu savstarpējā 
sadarbība atbrīvotu tiesnešus no ikdienas darba ar dokumentiem, kas acīmredzami uzlabotu tiesas 
nolēmumu kvalitāti. Ja šādi resursi netiek sniegti, efektīva tiesu sistēmas funkcionēšana augstas 
kvalitātes rezultāta sasniegšanai nav iespējama.37 
Turklāt CCJE uzsver zinātniski analītiskās un dokumentācijas nodaļas lomu atbalsta veidošanā 
tiesnesim, lai nodrošinātu efektīvu starptautisko un Eiropas tiesību aktu piemērošanu. Valstu tiesu 
sistēmas arvien biežāk saskaras ar starptautiska rakstura tiesību jautājumiem, kas ir gan globalizācijas 
rezultāts, gan starptautisko un Eiropas tiesību aktu aizvien lielāka fokusēšanās uz attiecībām starp 
personām, nevis valstīm. CCJE uzskata, ka šī attīstība pieprasa izmaiņu ieviešanu tiesnešu mācībās, 
tiesu praksē un pat tiesiskajā kultūrā. Mēs vēlētos piebilst, ka regulējums kļūst aizvien komplicētāks.  
Ir pašsaprotami, ka informācija par starptautiskajiem un Eiropas tiesību aktiem, tostarp starptautisko 
un Eiropas tiesu lēmumiem, ir jāpadara viegli pieejama. CCJE rekomendē, ka tiesas dokumentācijas 
nodaļas, bibliotēku darbinieku un tiesnešu palīgu sadarbības rezultātā tiesneši saņemtu pienācīgi 
strukturētu un anotētu informāciju.38 Līdz ar to ES un starptautisko tiesību aktu pārraudzība ir 
pienākums, kas piešķirams zinātniski analītiskajai un dokumentācijas nodaļai. 
ES un starptautisko tiesību aktu kontekstā tiesnešiem būtu vērtīgi zināt, kā attiecīgos likumus 
piemēro citu valstu tiesneši. Šajā sakarā tiesnesim bieži nāksies saskarties ar valodas barjeru. CCJE 
tādējādi norāda, ka ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiesneši iegūst pilnīgas svešvalodu 
zināšanas. Tāpat tiesās būtu jānodrošina kvalitatīvi rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi 
papildus standarta tiesas darbībai nepieciešamajiem pakalpojumiem.39

C. Kā uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti, veicot zinātniski 
analītisko un dokumentācijas darbu? 

Iepriekšējās sadaļās tika skaidrots, kā Augstākajā tiesā veicamais zinātniski analītiskais un 
dokumentācijas darbs var tiesu sistēmu padarīt efektīvāku, uzlabojot tās kvalitāti.   
Turpmāk izpētīsim, kā šis pētniecības un dokumentācijas darbs varētu tikt organizēts Augstākajā 
tiesā (veidojot atsevišķu zinātniski analītisko un dokumentācijas nodaļu vai nodrošinot zinātnisko 
padomnieku sniegto atbalstu). Kā arī noskaidrosim, kādi būtu nodaļas un padomnieku veicamie 
pienākumi un kādā veidā sadarbība ar izglītības iestādēm varētu uzlabot Augstākās tiesas nolēmumu 
kvalitāti.  

36 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 6 (2004) to the attention of the Committee of Ministers of  
the Council of Europe on fair trial within a reasonable time and judge’s role in trials taking into account alternative means of 
dispute settlement <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2004)OP6&Sector=secDGHL&Language=lanEng-
lish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> 
skatīts 2017. gada 2. janvārī.
37 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 11 (2008) to the attention of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on the quality of judicial decisions <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2008)OP11&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD-
C864&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
38 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 9 (2006) for the attention of the Committee of Ministers of  
the Council of Europe on the role of national judges in ensuring an effective application of international and European law 
<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2006)OP9&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&Back-
ColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 12. janvārī.
39 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 9 (2006) for the attention of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on the role of national judges in ensuring an effective application of international and European law <https://
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2006)OP9&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInt-
ernet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 12. janvārī.
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2. ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀS UN DOKUMENTĀCIJAS 
NODAĻAS INSTITUCIONĀLĀ IZVEIDE 

A. Vispārīgi apsvērumi
Iepriekšējās nodaļās skaidrots, kāpēc tiesnešiem būtu jāsaņem atbalsts savā izpētes un dokumentācijas 
darbā. Uzdevumi attiecībā uz zinātniski analītisko un dokumentācijas darbu, kuru izpildi tiesnesis var 
pilnvarot atsevišķai zinātniski analītiskajai un dokumentācijas nodaļai, ir šādi: 
•	 tiesību aktu un tiesu prakses izpēte un analīze; 
•	 vienkāršotu standarta dokumentu sagatavošana;
•	 starptautisko un ES tiesību aktu un tiesu prakses pārraudzība.
Kā tiks izpētīts rokasgrāmatas turpinājumā – nodaļā par tiesu darba atklātību, zinātniski 
analītiskā un dokumentācijas nodaļa nereti ir atbildīga par Augstākās tiesas judikatūras datubāzes 
izstrādi un lēmumu noformēšanu ievadīšanai judikatūras datubāzē (anonimizēšana, kopsavilkumu 
sagatavošana utt.).
Papildus zinātniski analītiskās un dokumentācijas nodaļas atbalstam tiesneši var saņemt palīdzību 
arī no palīgiem pētniecības jomā, kuru galvenais uzdevums ir atbalsta sniegšana tiesnešiem lietu 
izskatīšanā.40 Palīgi pētniecības jomā ir tiesas darbinieki, kas sniedz tiesnešiem atbalstu tiesas spriešanā. 
Turpretī tiesnešu palīgi sniedz atbalstu administratīvajos jautājumos. Ņemot vērā priekšrocības, ko 
ietver efektīva darba dalīšana, palīgi pētniecības jomā Eiropas valstu tiesās nav retums.41 Tomēr viņu 
loma varētu nebūt skaidra, jo šim amatam var tikt piedēvētas dažādas nozīmes.42 Daļā valstu pastāv 
jēdziens refrandērs (piemēram, Somijā un Beļģijā) un praktikants (Vācijā), turpretim citās valstīs tiesas 
darbinieks sniedz arī juridiska rakstura atbalstu papildus administratīvo funkciju veikšanai (Šveice).43

Dažādu palīgu pētniecības jomā lomas krasi atšķiras. Daļā valstu palīgi pētniecības jomā ir atbildīgi 
ne tikai par pētniecības darbu, bet tiem ir arī konsultatīvā balsojuma tiesības apspriedēs (piemēram, 
rechtspfleger Čehijā).44 Tomēr gandrīz visos gadījumos palīgiem pētniecības jomā tiek piešķirti šādi 
pienākumi: asistēt tiesnesim tiesu prakses izpētē un citos pētniecības darbos attiecībā uz attiecīgo 
tiesību jomu, sagatavot lēmumprojektus un kopsavilkumus.45 Sīkāk analizējot, palīgu pētniecības jomā 
pienākumi ir:46

40 Marco Fabri, ‘Exploratory Study on the Position of: Court President, Court Manager, Judicial Assistant, and Media 
Spokespersons in Selected Council of Europe Members States’ (European Union, the Republic of Turkey and the Council 
of Europe 2013) 24 and 41-42 <www.coe.int/t/DGHL/COOPERATION/CEPEJ/cooperation/Turkey_JPCOMASYT/
Exploratory_study_marco_fabri_en.pdf> skatīts 2017. gada 25. janvārī.
41 Peter Bieri, ‘Law Clerks in Switzerland – A Solution to Cope with the Caseload?’ (2016) International Journal for Court 
Administration, 29, 32 <http://ijca.ubiquitypress.com/articles/abstract/10.18352/ijca.201/> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of 
Justice. Edition 2016 (2014 data)’ (CEPEJ Studies no 23, 2016 CEPEJ) 146-154 <www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/
evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN%20web.pdf> skatīts 2017. gada 12. janvārī.
42 Marco Fabri, ‘Exploratory Study on the Position of: Court President, Court Manager, Judicial Assistant, and Media 
Spokespersons in Selected Council of Europe Members States’ (European Union, the Republic of Turkey and the Council 
of Europe 2013) 24 and 41-42 <www.coe.int/t/DGHL/COOPERATION/CEPEJ/cooperation/Turkey_JPCOMASYT/
Exploratory_study_marco_fabri_en.pdf> skatīts 2017. gada 25. janvārī.
43 Marco Fabri, ‘Exploratory Study on the Position of: Court President, Court Manager, Judicial Assistant, and Media 
Spokespersons in Selected Council of Europe Members States’ (European Union, the Republic of Turkey and the Council of 
Europe 2013) 25-26 <www.coe.int/t/DGHL/COOPERATION/CEPEJ/cooperation/Turkey_JPCOMASYT/Exploratory_
study_marco_fabri_en.pdf> skatīts 2017. gada 25. janvārī.
44 Marco Fabri, ‘Exploratory Study on the Position of: Court President, Court Manager, Judicial Assistant, and Media 
Spokespersons in Selected Council of Europe Members States’ (European Union, the Republic of Turkey and the Council of 
Europe 2013) 27 <www.coe.int/t/DGHL/COOPERATION/CEPEJ/cooperation/Turkey_JPCOMASYT/Exploratory_study_
marco_fabri_en.pdf> skatīts 2017. gada 25. janvārī.
45 Marco Fabri, ‘Exploratory Study on the Position of: Court President, Court Manager, Judicial Assistant, and Media 
Spokespersons in Selected Council of Europe Members States’ (European Union, the Republic of Turkey and the Council of 
Europe 2013) 27-28 <www.coe.int/t/DGHL/COOPERATION/CEPEJ/cooperation/Turkey_JPCOMASYT/Exploratory_
study_marco_fabri_en.pdf> skatīts 2017. gada 25. janvārī.
46 Genevieve Coonan, ‘The role of judicial research assistants in supporting the decision-making role of the Irish judiciary’ (2006) 
Judicial Studies Institute Journal 171, 182-187.
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•	 ziņojumu rakstīšana, atbildot uz vispārīgiem jautājumiem. Būtībā tā ir ziņojumu rakstīšana 
attiecībā uz konkrētas tiesību jomas izpēti (pēc tiesneša lūguma vai attiecībā uz konkrētu lietu);

•	 tiesneša ziņojumu sagatavošana. Palīgiem pētniecības jomā bieži nākas rakstīt ziņojumus, kas 
īsi izklāsta lietas vēsturi, apkopojot un analizējot advokāta sniegtos argumentus. Pēc tiesneša 
pieprasījuma šāds ziņojums var ietvert arī secinājumu par lietas iznākumu; 

•	 teksta korektūra: tipogrāfisko, pareizrakstības, gramatisko un interpunkcijas kļūdu labošana; 
tiesību aktu un tiesu prakses un citu materiālu citātu un atsauču precizitātes pārbaude; norādīšana 
uz acīmredzamām kļūdām ar nolūku precizēt sprieduma saturu;

•	 lietu kopsavilkumu sagatavošana ar mērķi pievienot tos mājaslapā un datubāzē; 

•	 materiālu krājuma izstrāde: indeksēti materiāli, kas satur attiecīgus informācijas avotus attiecībā uz 
konkrētu tēmu; 

•	 rokasgrāmatu rakstīšana: rokasgrāmatas kalpo kā norādījumi un atbalsts tieslietu nozares 
darbiniekiem viņu pienākumu veikšanā;

•	 tādu darbu veikšana, kas nav saistīti ar tiesnešu primārajiem pienākumiem: runu vai rakstu 
sagatavošana tiesnešiem vai tiesnešu nodrošināšana ar izejmateriāliem, lai viņi labāk varētu veikt 
šo uzdevumu.  

Citiem vārdiem sakot, pastāv zināma palīgu pētniecības jomā un zinātniski analītiskās un 
dokumentācijas nodaļas pienākumu pārklāšanās. Šo jautājumu mēs izskatīsim nodaļā C. Labā prakse. 
Atšķirīga ir ne tikai palīgu pētniecības jomā loma, bet arī to amata organizatoriskie jautājumi. Dažos 
gadījumos palīgi pētniecības jomā var būt tiesnešu personīgie palīgi, citos gadījumos pastāv centralizēta 
sistēma. Centralizētā sistēmā palīgi pētniecības jomā sniedz atbalstu visiem tiesas tiesnešiem.47

Lai gan priekšrocības attiecībā uz atbalsta palielināšanu tiesnešiem tiek plaši atzītas, dažādi avoti 
brīdina arī par noteiktiem riskiem. Tiesām nebūtu jāļauj palīgiem pētniecības jomā pieņemt lēmumus, 
jo tas varētu kompromitēt principu uz likumā noteiktu tiesu, kā noteikts Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantā. Cits problēmjautājums ir tiesu neatkarība. Tiesu 
darbiniekiem tāpat kā tiesnešiem jābūt neatkarīgiem no lietas dalībniekiem. Arī palīgs pētniecības 
jomā noteiktos apstākļos var apdraudēt tiesneša neatkarību.  Tiesnesim jābūt neatkarīgam no palīga 
pētniecības jomā, kas sagatavo sprieduma projektu. Viņam jābūt spējīgam pieņemt lēmumu patstāvīgi, 
izvērtējot palīga pētniecības jomā sniegtos argumentus. Lēmumu pieņemšana prasa laiku un darbu. 
Tādējādi rodas sarežģījumi gadījumos, kad tiesnesim nepietiek laika kritiskai lietas izskatīšanai. Lai 
arī palīgi pētniecības jomā var tiesnešiem sniegt palīdzību, tiesnešiem nevajadzētu izraudzīties pārāk 
daudz palīgu, jo tas var novest pie pārlieku lielas fokusēšanās uz darba vadības uzdevumiem un 
pietiekama uzmanība netiktu veltīta lēmumu pieņemšanai.48 

47 Peter Bieri, ‘Law Clerks in Switzerland – A Solution to Cope with the Caseload?’ (2016) International Journal for Court 
Administration, 29, 31-32 <http://ijca.ubiquitypress.com/articles/abstract/10.18352/ijca.201/> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
48 Peter Bieri, ‘Law Clerks in Switzerland – A Solution to Cope with the Caseload?’ (2016) International Journal for Court 
Administration, 29, 34 <http://ijca.ubiquitypress.com/articles/abstract/10.18352/ijca.201/> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
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B. Aptaujas rezultāti

Augstākā tiesa Zinātniski analītiskā un 
dokumentācijas nodaļa

Palīgi 
pētniecības 
jomā

Austrija X
Austrija (Administratīvā tiesa) X X
Beļģija X X
Kipra X
Čehija X
Igaunija X X
Somija X
Vācija X
Ungārija X
Īrija X
Itālija X X
Latvija X X
Lietuva X X
Lietuva (Administratīvā tiesa) X X
Luksemburga
Nīderlande X
Polija X
Polija (Administratīvā tiesa) X
Portugāle X
Portugāle (Administratīvā tiesa) X
Rumānija X
Slovākija X
Slovēnija X X
Spānija X
Zviedrija X
Zviedrija (Administratīvā) X
Kopā (26) 18 15

Zinātniski analītiskās un dokumentācijas nodaļas loma un pienākumi 
Lielākajā daļā Augstāko tiesu ir zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļa, kas darbojas kā 
viena nodaļa vai tiek veidotas divas atsevišķas (CZ, EE, NL, IT, PL, PL(A), LT, LT(A), SK, ES, 
AT(A), SL, LV, PT, PT(A), RO, BE). Piemēram, Čehijā ir izveidotas divas nodaļas. Viena ir atbildīga 
par Eiropas tiesību aktu un Eiropas Savienības tiesas prakses izpēti. Otra atbild par nacionālo tiesu 
prakses izpēti.
Lietuvas Augstākā tiesa skaidri norādīja, ka savu zinātniski analītisko un dokumentācijas nodaļu uzskata 
par priekšrocību. Tā sniedz iespēju padomniekus iesaistīt lietās, kurās ietverti komplicēti un/vai iepriekš 
neanalizēti jautājumi, sagatavojot pētījumus par tiesību aktiem un doktrīnām. Ļoti bieži tiek iecelts 
juriskonsults, kas palīdz izskatīt lietas, kurās piemērojami ES tiesību akti. Tas tiek darīts pašā tiesvedības 
procesa sākumā, pirms lieta nonāk Augstākajā tiesā – posmā, kad tiek atlasīta un pieņemta kasācijas 
sūdzība, pielietojot iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu. Tas sniedz tiesnešu kolēģijai, kas iesaistīta 
Augstākās tiesas lietu atlasē, iespēju informēt attiecīgās palātas priekšsēdētāju un Augstākās tiesas 
Juridisko pētījumu nodaļu, ka lietas sarežģītības dēļ un ar to saistīto problēmjautājumu risināšanai ir 
nepieciešams iecelt īpašu juriskonsultu no Juridisko pētījumu nodaļas. Lietuvas Augstākā tiesa precizēja, 
ka, ja juriskonsults tiek iecelts procesa sākumā, tiek sniegta iespēja efektīvā veidā plānot un pārraudzīt 
juriskonsulta darbu un nodrošināt pietiekami daudz laika izskatāmās lietas analīzei. 
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Kā iepriekš norādījām vispārīgajos apsvērumos un saskaņā ar CCJE novērojumiem, zinātniski 
analītiskā un dokumentācijas nodaļa varētu tikt pilnvarota šādu uzdevumu veikšanai: 
•	 tiesību aktu un tiesu prakses izpēte un analīze; 
•	 vienkāršotu standarta dokumentu sagatavošana;
•	 starptautisko un ES tiesību aktu un tiesu prakses pārraudzība.

Lielākā daļa zinātniski analītisko un dokumentācijas nodaļu ir atbildīgas par tiesību aktu un tiesu 
prakses izpēti un analīzi (piemēram, CZ, EE, NL, LT, LT(A), SK, ES, SL, LV, PT). Tā varētu būt gan 
juridiska rakstura izpēte, gan plašāka mēroga pētījums. Jautājumi, kas saistīti ar ES tiesību aktiem, tiek 
pētīti tādā pašā veidā. Piemēram, Polijas Augstākās administratīvās tiesas Lēmumu birojā ir atsevišķa 
nodaļa, kas pēta Eiropas tiesību aktus un sagatavo tiesas atzinumus saistībā ar ES tiesību aktiem. 
Daļa zinātniski analītisko un dokumentācijas nodaļu sniedz atbalstu Augstākās tiesas tiesnešiem, 
sagatavojot lēmumu projektus (piemēram, NL, LT, LT(A), ES, PT). Citiem vārdiem sakot, aptaujas 
rezultāti parāda, ka šis uzdevums reti tiek uzdots zinātniski analītiskajām un dokumentācijas nodaļām. 
Šo pienākumu mēdz piešķirt padomniekiem pētniecības jomā (skatīt turpmāk ziņojumā). Attiecībā uz 
šo jautājumu ir nepieciešams veikt papildu pētījumu. 
Vairākas Augstākās tiesas norādīja, ka, pat pastāvot atsevišķai zinātniski analītiskajai un dokumentācijas 
nodaļai, ES tiesību akti un tiesu prakse, kā arī Eiropas Savienības Tiesas prakse netiek pastāvīgi pētīta 
(CZ, EE, NL, DE, RO). Tomēr lielākā daļa Augstāko tiesu regulāri pārrauga Eiropas Savienības 
Tiesas praksi  (CZ, PL, PL(A), LT, LT(A), SK, ES, AT(A), SL, LV, PT). 
Portugāles Augstākās tiesas zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļa reizi divos mēnešos 
sagatavo kopsavilkumu par ES tiesību aktiem un tiesu praksi.  
Turpretī Polijas Augstākās administratīvās tiesas Lēmumu biroja nodaļai, kas pēta ES tiesību aktus, ir 
specifisks uzdevums apkopot un analizēt ES tiesību aktus un Eiropas Savienības Tiesas praksi saistībā 
ar administratīvo tiesu kompetencē esošajām lietām.  Šie pētījumi tiek prezentēti kopsavilkumu, 
paziņojumu un diskusiju dokumentu veidā. Nodaļa, kas pēta Eiropas tiesību aktus, reizi mēnesī 
sagatavo informatīvu izdevumu par nozīmīgākajiem jauninājumiem ES tiesību jomā un Eiropas 
Savienības Tiesas (un Eiropas Cilvēktiesību tiesas) praksē attiecībā uz jautājumiem, kas ietilpst 
administratīvajā jurisdikcijā. 
Spānijas Augstākās tiesas Tehniskā kabineta vadītājs katru dienu sniedz kopsavilkumu par Eiropas 
Savienības oficiālo žurnālu, kā arī oficiālo Spānijas biļetenu, lai sekotu ES tiesību aktu attīstības 
tendencēm.
Iepriekšminētie uzdevumi tiek īpaši fokusēti, lai veicinātu atbalsta sniegšanu tiesnešiem. Turklāt 
Augstākās tiesas norādīja, ka zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļa sniedz informāciju arī 
plašākai sabiedrībai. Piemēram, Čehijas Augstākās tiesas zinātniski analītiskā un dokumentācijas 
nodaļa, kas seko Eiropas tiesību un judikatūras tendencēm, kā arī Eiropas Savienības Tiesas un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai, sagatavo ceturkšņa biļetenu, kas ietver īsu šo tiesību aktu un 
tiesu prakses analīzi. Šis biļetens tiek publicēts tiesas mājaslapā. 
Ungārijas Augstākā tiesa apkopo un elektroniski publicē ikmēneša biļetenu savā mājaslapā, informējot 
praktizējošos juristus un plašāku sabiedrību par publicētajiem lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu, 
publicētajiem lēmumiem, kas sniegti prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā. Tāpat tiek publicēti Augstākās 
tiesas lēmumi, kuru sagatavošanā piemēroti Eiropas tiesību akti, būtiskāko Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumu kopsavilkumi, augsta nozīmīguma lēmumi un spriedumi, kas attiecas uz cilvēktiesībām.  

Palīgi pētniecības jomā
Lai arī aptaujā netika ietverts konkrēts jautājums par šo tēmu, lielākā daļa valstu norādīja, ka Augstākās 
tiesas tiesneši saņem atbalstu no palīgiem pētniecības jomā (EE, FI, DE, IE, IT, HU, LT, LT(A), SE, 
SE(A), CY, AT(A), SL, LV, BE).
Igaunijas Augstākajā tiesā atbalstu pētniecības jomā sniedz Tieslietu informācijas nodaļa, kā 
arī tiesnešu palīgi. Tiesnešu palīgi galvenokārt piedalās lēmumu pieņemšanā par konkrētu lietu 
akceptēšanu izskatīšanai Augstākajā tiesā, kā arī palīdz tiesnešiem izskatīt lietas, veicot izpēti un 
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sagatavojot lēmumprojektus. Savukārt Tieslietu informācijas nodaļa galvenokārt veic plašākus 
pētījumus un pēta tiesību jautājumus un Augstākās tiesas praksi. Tā administrē judikatūras meklēšanas 
sadaļu tiesas mājaslapā, atjauninot atslēgvārdu kopas, kas sniedz vieglu piekļuvi attiecīgajai juridiski 
nozīmīgajai atziņai. Šī nodaļa izstrādā arī Augstākās tiesas lēmumu anotācijas. Augstākās tiesas 
prakses analīzi un jaunākās tiesu prakses pārskatus arī sagatavo Tieslietu informācijas nodaļa. 

Sadarbība ar citām Augstākās tiesas struktūrvienībām un citām zinātniski 
analītiskajām un dokumentācijas nodaļām 
Aptaujas rezultāti rāda, ka komunikācija ar citām Augstākās tiesas struktūrvienībām parasti notiek 
neformālā veidā (pa e-pastu, telefonu) un nepastāv formālas komunikācijas metodes.
Runājot par pārrobežu sadarbību starp zinātniski analītiskajām un dokumentācijas nodaļām, ir 
izveidoti saziņas tīkli, ar kuru palīdzību zinātniski analītiskās un dokumentācijas nodaļas sadarbojas. 
Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju  tīkla ietvaros ir izveidota, piemēram, Sadarbības 
grupa salīdzinošo tiesību jomā (Comparative Law Liaisons Group), kas kalpo kā neformāla un elastīga 
platforma, kas paredzēta komunikācijai starp vairākām Eiropas Augstākajām tiesām. 2014. gadā 
Nīderlandes Augstākās tiesas bijušais priekšsēdētājs izveidoja Beļģijas, Vācijas, Somijas, Francijas, 
Nīderlandes, Čehijas un Apvienotās Karalistes Augstāko tiesu civillietu un krimināllietu departamentu 
akadēmiskā personāla locekļu tīklu.  Tīkls tika izveidots, lai veicinātu vienkāršotu un pieejamu 
informācijas apmaiņu starp tiesām, it sevišķi salīdzinošo tiesību jomā. Šāda netieša sadarbība starp 
zinātniski analītiskajām un dokumentācijas nodaļām var tikt īstenota arī, iesaistot Eiropas Savienības 
Valstu padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociāciju.
Vairākas Augstākās tiesas ir pievienojušās Augstāko tiesu tīklam, ko ir izveidojusi Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa. Tīkls ļauj Strasbūras tiesai un dalībvalstu Augstākajām tiesām veidot dialogu un 
īstenot pētījumus salīdzinošo tiesību jomā un attiecībā uz citu attiecīgo informāciju.

C. Labā prakse

Sniegt atbalstu tiesnešiem, izveidojot zinātniski analītisko un 
dokumentācijas nodaļu, kā arī ieceļot palīgus pētniecības jomā 

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes tiesas nolēmumus, kas pieņemti bez liekas kavēšanās, 
tiesnešiem jāsaņem atbalsts viņu zinātniskajā darbā. Tas nozīmē, ka tiem jāsaņem palīdzība 
nacionālo tiesu prakses  un tiesību aktu analīzē, sagatavojot lēmumprojektus un pārraugot starptautisko 
un ES likumdošanu un tiesu praksi. 
Ideālā versijā tiesnešiem būtu jāsaņem atbalsts ne tikai no zinātniski analītiskās un dokumentācijas 
nodaļas, bet arī no palīga pētniecības jomā. Atsevišķas zinātniski analītiskās un dokumentācijas nodaļas 
izveide, kas sniedz atbalstu visiem tiesnešiem, nodrošinātu, ka katram tiesneša palīgam pētnieciskajā 
jomā nevajadzētu individuāli pētīt nacionālo un starptautisko tiesu praksi un likumdošanu. Turklāt 
zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļa veiktu plašāku to jautājumu izpēti, kas nav attiecināmi 
uz konkrētu lietu. Tādējādi lietas tiktu izskatītas visefektīvāk, jo tiesnesis saņemtu vispārīgāku un 
plašāku informāciju, ko pielietot lietas izskatīšanā. Šāds plašāks pētījums varētu tikt publicēts arī 
augstākās tiesas mājaslapā, lai informētu sabiedrību. 

Tomēr palīgi pētnieciskajā jomā ir labāk sagatavoti lēmumprojektu izstrādei. 

Skaidri definēt zinātniski analītiskās un dokumentācijas nodaļas un palīgu 
pētniecības jomā pienākumus
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Zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļa Palīgs pētniecības jomā
Ziņojumu rakstīšana, sniedzot atbildes uz 
vispārīgiem jautājumiem 

Ziņojumu rakstīšana, sniedzot atbildes uz ar 
lietām saistītiem jautājumiem 

Teksta korektūra (pareizrakstības, gramatikas, 
citātu, konsekvences pārbaude tekstā) Tiesneša ziņojuma sagatavošana

Materiālu krājuma izstrāde Teksta korektūra (attiecībā uz saturu)

Rokasgrāmatu rakstīšana Lietu kopsavilkumu sagatavošana
Nacionālo un ES tiesību aktu, kā arī EST un  
ECT judikatūras izpēte 

Tādu uzdevumu veikšana, kas nav saistīti ar 
tiesneša pienākumiem

Mēs atsaucamies uz Igaunijas Augstāko tiesu, kur pastāv skaidra pienākumu sadale attiecībā uz 
zinātniski analītisko un dokumentācijas nodaļu, kas ir galvenokārt atbildīga par plašāku pētījumu 
veikšanu un juridisku jautājumu izpēti, no vienas puses, un palīgiem pētniecības jomā, kas atbildīgi 
par konkrētu lietu akceptēšanu izskatīšanai Augstākajā tiesā un asistēšanu tiesnešiem lietu izskatīšanā, 
veicot izpēti un sagatavojot lēmumprojektus, – no otras puses. Zinātniski analītiskā un dokumentācijas 
nodaļa sagatavo arī analīzi un pārskatus par jaunākajām Augstākajā tiesā izskatītajām lietām. Analīze 
un pārskati ir pieejami visiem lietas dalībniekiem. Igaunijas Augstākā tiesa norādīja, ka uzskata šo 
analīžu veikšanu par ļoti noderīgu visu veidu lietotājiem – tiesnešiem, juristiem, tiesību studentiem utt.
 

Nepārtraukti pārraudzīt ES tiesību aktus un tiesu praksi, kā arī Eiropas 
Savienības tiesu praksi

Ņemot vērā pieaugošo ES tiesību aktu nozīmi, ES likumdošana un Eiropas Savienības Tiesas prakse 
ir nepārtraukti jāpārrauga. Šo darbu jāveic zinātniski analītiskajai un dokumentācijas nodaļai, lai 
tiesneši tiktu labi informēti par jauninājumiem tiesību jomā. Lietuvas Augstākā tiesa šo nepārtraukto 
ES tiesu prakses izpēti uzskata par priekšrocību, kas uzlabo tiesas darba efektivitāti. 
Saistībā ar šo tēmu mēs veicinām tādas iniciatīvas kā Tieslietu padomnieku tīkla Eiropas Savienības 
tiesību jautājumos izveidi Ungārijā. Šajā tīklā darbojas tiesneši, un to koordinē Valsts Tieslietu padome. 
Pēc pieprasījuma tiesneši var lūgt tīkla ekspertu palīdzību saistībā ar ES tiesību aktu piemērošanu un 
attiecībā uz jautājumiem par primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem un prejudiciālā nolēmuma 
procedūrām. 

3. SADARBĪBA AR IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

A. Vispārīgi apsvērumi
Aptaujas dalībniekiem tika jautāts, vai viņi sadarbojas ar augstskolām, pētniecības iestādēm un 
individuāliem pētniekiem, veicot dažādus pētījumus. Šī sadarbība var veicināt tiesu nolēmumu 
augstāku kvalitāti, jo tā nodrošina, ka juridiskajā literatūrā atklātās jaunākās atziņas ātrāk nonāk līdz 
Augstākajai tiesai. Turklāt aptaujā tika noskaidrots, kādas ir galvenās sadarbības formas. 
Pētījums rāda, ka tiesību zinātnieku darbība ietekmē tiesnešu darbu.49 Tomēr ir maz pētījumu 
attiecībā uz sadarbības veidiem starp akadēmiķiem un tiesu varu. Indikatīvais pētījums par juridisko 
izglītību un tiesisko apmācību Eiropā, kas tika veikts Menu for Justice projekta ietvaros, parādīja, ka 
kopumā sadarbība starp tiesām un juridiskajām skolām var tikt attīstīta vēl vairāk. Turklāt daudzi šīs 
sadarbības aspekti nav ne standartizēti, ne centralizēti valsts līmenī.50 Tas varētu būt skaidrojams ar 
faktu, ka sevišķi tiesām šī sadarbība varētu likties sarežģīta, jo tiesnešiem ir jāsaglabā tiesiskā neatkarība. 
Tādējādi sadarbības apjoms ir atkarīgs no tiesas iespējām organizēt tiesnešu iesaisti, neapdraudot tiesu 
49 Neil Duxbury, Jurists & Judges. An Essay on Influence (Hart Publishing 2001) 1-3 and 117-118.
50 Daniela Piana, Philip Langbroek, Tomas Berkmanas,Ole Hammerslev and Otilia Pacurari, Legal Education and Judicial 
Training in Europe. The Menu for Justice Project Report (Eleven International Publishing 2013), 37.
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objektivitāti.51 Pētnieki secināja, ka par vismazāk problemātiskajām sadarbības formām uzskatāmas: 
•	 tiesnešu piedalīšanās apmācību vadīšanā;
•	 zinātnieki vada apmācības tiesnešiem;
•	 tiesu un tiesnešu iesaiste juridisko skolu semināros un pētniecībā;
•	 stažēšanās iespēju organizēšana tiesību zinātņu studentiem tiesās.52

Šī sadarbība nodrošina zināšanu apmaiņu starp tiesnešiem un izglītības iestādēm, kā arī iesaista 
tiesnešus jauno tiesību profesionāļu izglītošanā. Iesaistot tiesnešus tiesību zinātņu studentu izglītošanā 
(apmācot tos vai sniedzot stažēšanās iespējas tiesā), tiesību zinātņu studenti vieglāk iepazīstas ar tiesu 
varu un tiesnešu ikdienas darbu.53

Viens no sadarbības pamatmērķiem ir nodrošināt tiesu sistēmas kvalitāti zināšanu un pieredzes 
apmaiņas ceļā. Eiropas Tiesnešu konsultatīvā padome akcentēja, ka tiesu sistēmas kvalitātes 
nodrošināšana ir konstants un ilgstošs Eiropas Padomes problēmjautājums. Tiesas nolēmumu 
kvalitāte ir atkarīga ne tikai no lietas izskatīšanā iesaistīta individuāla tiesneša, bet arī no 
ārējiem elementiem, piemēram, juridisko apmācību kvalitātes.54 Šajā kontekstā CCJE norādīja, 
ka nepārtraukta tiesnešu apmācība ir nepieciešama un tā veicina sadarbību ar citām profesionālajām 
iestādēm, kas atbildīgas par pastāvīgām apmācībām, saistībā ar kopīgo interešu jautājumiem 
(piemēram, jauniem tiesību aktiem).55 Mūsuprāt, šāda sadarbība varētu notikt, piemēram, semināru 
veidā, kas organizēti sadarbībā ar advokātu kolēģiju un attiecas uz tiesu reformu. Tāpat sadarbība ar 
izglītības iestādēm varētu notikt, apmeklējot/kopīgi organizējot seminārus ar augstskolu pārstāvjiem 
vai lūdzot veikt pētījumu par konkrētu tēmu. Pētījuma tēma būtu pielāgota tiesas vajadzībām, ja tā 
lūdz pētījumu veikt.

B. Aptaujas rezultāti
Pētniecības projektu vadība
Augstāko tiesu vairākums norādīja, ka tās parasti nesadarbojas ar augstskolām, pētniecības 
iestādēm vai individuāliem pētniekiem dažādu pētījumu veikšanā (piemēram, CZ, EE, NL, DE, 
IE, IT, LU, PL, LT(A), SK, ES, SE, SE(A), CY, AT(A), PT, RO). 
Igaunijas Augstākā tiesa norādīja, ka, lai arī tā neveido sadarbību pētījumu veikšanā (galvenokārt 
tādēļ, ka tiesai ir pašai sava Tieslietu informācijas nodaļa), tā ir palīdzējusi finansēt pētījumus (dažādas 
konferences tieslietu jomā), kā arī uzsākusi pētniecības projektus (šobrīd tiek izstrādāti komentāri par 
likumu Par tiesām). To pašu var teikt par Polijas Augstāko tiesu, kuras Zinātniski analītiskās nodaļas 
personāls ierosina un vada pētniecības projektus.
Savukārt Polijas Augstākā administratīvā tiesa sadarbojas ar universitātēm, pētniecības iestādēm un 
individuāliem pētniekiem dažādu pētījumu veikšanā. Galvenie sadarbības veidi ir: 
•	 lūgumi sniegt komentārus un sagatavot rakstus par tiesu praksi un tiesību jomām, kas attiecas uz 
51 Daniela Piana, Philip Langbroek, Tomas Berkmanas,Ole Hammerslev and Otilia Pacurari, Legal Education and Judicial Training in 
Europe. The Menu for Justice Project Report (Eleven International Publishing 2013), 38.
52 Daniela Piana, Philip Langbroek, Tomas Berkmanas,Ole Hammerslev and Otilia Pacurari, Legal Education and Judicial 
Training in Europe. The Menu for Justice Project Report (Eleven International Publishing 2013), 38.
53 Daniela Piana, Philip Langbroek, Tomas Berkmanas,Ole Hammerslev and Otilia Pacurari, Legal Education and Judicial 
Training in Europe. The Menu for Justice Project Report (Eleven International Publishing 2013), 34.
54 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 11 (2008) to the attention of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on the quality of judicial decisions <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2008)OP11&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD-
C864&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
55 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 4 (2003) to the attention of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on appropriate initial and in-service training for judges at national and European levels <https://wcd.
coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2003)OP4&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInter-
net=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 11 (2008) to the attention of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on the quality of judicial decisions <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2008)OP11&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD-
C864&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
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administratīvo tiesu jurisdikciju, kas pēc tam tiek publicēti Administratīvo tiesu zinātniskajā biļetenā;
•	 akadēmiķu iesaiste mācību konferencēs, kurās tie darbojas kā lektori un referenti. 
Turklāt Polijas Augstākā administratīvā tiesa arī finansē un iniciē pētniecības projektus. Piemēram, 
tiesa ir projekta partneris pētījumā Eiropas tiesu iestāžu sadarbība pamattiesību praksē – tiesu dialoga 
metodoloģijas neizpētītais potenciāls, ko līdzfinansē Eiropas Komisija tiesu sadarbības veicināšanas 
pamattiesību jomā ietvaros. 
Latvijas Augstākā tiesa regulāri veic pasūtījumus attiecībā uz pētniecisko darbu izstrādi, koncentrējoties 
uz problēmjautājumiem, kas rada regulāri sastopamus vai specifiskus problēmjautājumus lietu 
izskatīšanā. Visi pētnieciskie darbi (izņemot tos, kas ir konfidenciāli analizējamās tēmas vai 
problēmjautājuma dēļ) tiek publicēti Augstākās tiesas mājaslapā. 

Konferences un apmācības
Konferenču organizēšana, veicināšana un piedalīšanās tajās, šķiet, ir visizplatītākais Augstāko 
tiesu un izglītības iestāžu sadarbības veids (EE, NL, FI, PL, HU, LT(A), SE, SE(A), PT(A)). Vēl 
viens veids, kā izglītības iestādes sadarbojas ar Augstāko tiesu tiesnešiem, ir apmācību organizēšana, 
kuras vada akadēmiķi (piemēram, IT, PL(A), HU, LT(A)). Augstāko tiesu tiesneši bieži vien darbojas 
arī kā augstskolu pasniedzēji (piemēram, NL, DE, IE, PL, PL(A), HU, LT, LV).
Interesanta prakse saistībā ar šo jautājumu ir sastopama Itālijā. Itālijas Augstākā tiesa ir noslēgusi 
vienošanos ar dažādām universitātēm, kas paredz, ka Augstākā tiesa uzņem augstskolu praktikantus 
atbalsta sniegšanai tiesnešiem to darbā. Turpmākā sadarbība ar izglītības iestādi parasti nozīmē mācību 
kursu organizēšanu. Šos kursus organizē Augstākās tiesas Tiesnešu skolas decentralizēto mācību 
nodaļa. Mācību kursu tēmas ir izvēlētas, ņemot vērā tiesnešu profesionālās pilnveides vajadzības. 
Īpaša uzmanība tiek pievērsta aktuāliem jautājumiem Eiropas Savienības tiesību jomā. Tiesnešu skola 
atbalsta Eiropas Gaius projektu (European Gaius Project), ko 2011. gadā apstiprināja Tieslietu padome. 
Šī projekta ietvaros tiesneši tiek apmācīti, lai kļūtu par speciālistiem Eiropas Savienības tiesību jomā. 
Portugāles Augstākā administratīvā tiesa noslēdza sadarbības protokolu ar Administratīvās un 
nodokļu tiesas Tiesnešu asociāciju. Mērķis ir organizēt kopīgas lekcijas, konferences un diskusijas, 
kā arī prezentēt pētījumus tiesību jomā un atzinumus administratīvajās un nodokļu tiesībās. 
Turklāt tiesa noslēgusi sadarbības protokolu arī ar Mozambikas Tautas Republikas Administratīvo 
tiesu. Šīs sadarbības mērķis ir zināšanu un pieredzes apmaiņa attiecībā uz abās tiesās saņemtajiem 
problēmjautājumiem, kā arī koplietot informāciju elektroniskajos resursos, lai nodrošinātu atbalstu 
tiesvedības procesos, to vadībā un citās aktivitātēs. 

Stažēšanās
Vēl viens sadarbības ar izglītības iestādēm veids varētu būt iespēja doktorantūras studentiem stažēties 
Augstākajā tiesā. Šo sadarbības veidu realizē Ungārijas Augstākā tiesa, kas uzskata, ka šāda sadarbība, 
veidojot saikni starp praksi un teoriju, paaugstina gan sniegto apmācību, gan tiesas darba efektivitāti. 
Tiesai ir noslēgts sadarbības līgums ar tiesību zinātņu fakultāšu doktora studiju programmām ar mērķi 
uzsākt un īstenot stažēšanās programmu. Doktorantūras studenti var uz vienu gadu ar atjaunojamu 
termiņu pieteikties stažēšanās programmai Augstākajā tiesā. Praktikantu galvenie pienākumi ir šādi: 
•	 sagatavot materiālus, kas izmantojami vienādas tiesu prakses lēmumu sagatavošanā;
•	 izpētīt pieņemamā lēmuma atbilstību ES un starptautiskajām tiesību normām; 
•	 piedalīties tiesas uzdevumu starptautiskajā jomā veikšanā; 
•	 salīdzināt un pretstatīt nacionālo tiesu lēmumus ar ārvalstu tiesu praksi; 
•	 izpētīt nacionālo tiesu lēmumu atbilstību Eiropas Savienības Tiesas praksei; 
•	 sagatavot analīzi par teorētiskiem tiesību jautājumiem, ar ko Augstākā tiesa saskaras;
•	 piedalīties Augstākās tiesas konferenču un citu pasākumu sagatavošanā, organizēšanā un vadīšanā;
•	 uzraudzīt, analizēt un apkopot Konstitucionālās tiesas lēmumus, kas saistīti ar konkrētu lietu vai 

konkrētu tiesību jomas analīzi, vai attiecībā uz tiesu vadlīniju publicēšanu;
•	 veikt salīdzinošus pētījumus un sagatavot kopsavilkumus par konkrētiem ierosinātiem tiesību aktiem; 



ZINĀTNISKI ANALĪTISKAIS UN DOKUMENTĀCIJAS DARBS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

II

ROKASGRĀMATA AUGSTĀKO TIESU ADMINISTRĒŠANĀ 23

•	 piedalīties tiesnešu sanāksmēs un apmeklēt Augstākās tiesas sēdes, kā arī citus attiecīgā departamenta, 
kurā praktikants darbojas, organizētos pasākumus. 

Ungārijas Augstākajā tiesā ir sastopama vēl kāda prakse – vecāko padomnieku sistēma. Vecākie 
padomnieki ir universitāšu profesori, un viņu loma ir palīdzēt tiesnešu pienākumu pildīšanā. Šobrīd 
Ungārijas Augstākajā tiesā ir sešpadsmit padomnieki. Mērķis ir nodrošināt, ka katru tiesnešu kolēģiju 
atbalsta viens padomnieks. Vecākie padomnieki veic šādus uzdevumus: 
•	 apstrādā pieteikumus un ierosinājumus attiecībā uz vienādas tiesu prakses lēmumiem, kas saņemti 

no zemāko instanču tiesu departamentiem, kā arī piedalās atzinuma projektu sagatavošanā 
attiecībā uz šādiem pieteikumiem un ierosinājumiem; 

•	 piedalās vienādas tiesu prakses lēmumu priekšlikumu un lēmumprojektu sagatavošanā, kā arī asistē 
tiesnešiem viņu pienākumu izpildē, nodrošinot vienveidīgu likuma piemērošanu; 

•	 piedalās atzinumu par tiesību aktiem sagatavošanā, izstrādā novērojumus un saskaņā ar 
departamenta priekšsēdētāja lūgumu piedalās profesionālu konsultāciju sniegšanā;  

•	 sagatavo departamenta priekšsēdētāja precizēto jautājumu analīzi un atzinumus par tiem; 
•	 sagatavo vai piedalās dokumentu sagatavošanā, kas nepieciešami departamenta darbā vai tiesas 

kolēģiju priekšsēdētāju sanāksmes organizēšanā;  
•	 piedalās attiecīgās tiesību nozares darba grupā, sniedzot informāciju par nacionālo un starptautisko 

tiesu praksi, atrodot atbilstošu juridisko literatūru un sagatavojot projektus un sākotnējos un 
galīgos kopsavilkumus;  

•	 sniedz informāciju par nacionālo un starptautisko tiesu praksi saistībā ar departamenta tiesneša 
precizēto tiesību jomu, kā arī meklē, analizē, kritiski izvērtē un apkopo atbilstošu juridisko 
literatūru; 

•	 sniedz informāciju par nacionālo un starptautisko tiesu praksi saistībā ar tiesību jomu, kas attiecas 
uz izskatāmo lietu, kā arī meklē, analizē, kritiski izvērtē un apkopo atbilstošu juridisko literatūru. 

Kopsavilkumi par darba grupas, kas veic tiesu prakses analīzi, secinājumiem, kā arī vienādas tiesu 
prakses lēmumi, ko sagatavo praktikanti un vecākie padomnieki, tiek publicēti Augstākās tiesas 
mājaslapā. Citi materiāli, kas nepieciešami lietas sagatavošanai tiesvedībai, ir pielīdzināmi darba 
materiāliem, tāpēc tie netiek publicēti internetā.  
Itālijas, Slovākijas un Spānijas Augstākās tiesas arī īsteno sadarbību ar universitātēm, nodrošinot 
studentiem prakses iespējas. Šīs prakses iespējas tiek piedāvātas visiem juridisko augstskolu studentiem.  

C. Labā prakse

Īstenot iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt zināšanu apmaiņu starp 
tiesnešiem, izglītības iestādēm un citiem tiesību jomas speciālistiem

Lai garantētu tiesas lēmumu kvalitāti un līdz ar to arī tiesiskuma kvalitāti, tiesnešiem ir 
jāpiedalās regulārās juridiskajās apmācībās. Šādas apmācības varētu organizēt sadarbībā ar citām 
profesionālajām organizācijām kopīgo interešu gadījumā, tādējādi nodrošinot zināšanu apmaiņu. 
Lielisks sadarbības veids ir kopīga semināru un konferenču organizēšana. 
Sadarbība saistībā ar mācību īstenošanu ir tikai viena no iespējamām iniciatīvām, kas nodrošina 
zināšanu apmaiņu. Augstākās tiesas varētu piedalīties arī pētniecības projektos vai finansēt tos. 
Latvijas Augstākā tiesa, piemēram, regulāri pasūta pētījumu izstrādes veikšanu. Šie pētījumi ir 
nozīmīgi arī plašākai sabiedrībai,  lielākā daļa pētījumu tiek publicēti Augstākās tiesas mājaslapā. 
Ungārijas Augstākā tiesa norādīja, ka tā regulāri sadarbojas ar universitātēm un pētniecības iestādēm. 
Augstākā tiesa arī norādīja uz zināšanu apmaiņas vērtību un nozīmi. Šādas sadarbības mērķis un 
pamatojums ir divējāds. No vienas puses, Ungārijas Augstākajā tiesā ir uzkrāts ievērojams zināšanu un 
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pieredzes daudzums, kurš turpina augt. Zināšanu un pieredzes apmaiņa varētu sekmēt akadēmiskās 
pētniecības veikšanu. No otras puses, Ungārijas Augstākā tiesa labprāt saņem tiešu piekļuvi un pārzina 
attiecīgajās jomās veikto akadēmisko pētījumu rezultātus. Šāda veida sadarbība Augstākās tiesas 
tiesnešiem sniedz iespēju tikties ar tiesību zinātniekiem un akadēmiķiem, kas piederīgi dažādām 
skolām un grupām, kā arī pārzināt dažādus uzskatus, pieejas un secinājumus. Šādas sadarbības 
organizatoriskā struktūra un institucionālās formas ir pielāgotas minēto mērķu sasniegšanai. 
Arī vairāki tiesneši no Lietuvas un Spānijas Augstākajām tiesām uzsvēruši sadarbības ar izglītības 
iestādēm lielo nozīmi, jo īpaši attiecībā uz tiesnešiem, kam ir akadēmiskās zināšanas, jo šāda sadarbība 
veicina dažādu uzskatu apmaiņu par tieslietu jautājumiem.

Sniegt stažēšanās iespējas Augstākajā tiesā

Augstākajām tiesām būtu jāpiedāvā stažēšanās iespējas praktikantiem, ņemot vērā izdevīgumu abām 
pusēm. Praktikanti saņemtu papildu zināšanas tiesību jomā un profesionālo pieredzi, bet Augstākās 
tiesas saņemtu papildu atbalstu saviem tiesnešiem. Ja praktikanti ir tiesību studenti, kas pirms neilga 
laika absolvējuši augstskolu, tad tas nozīmē, ka arī Augstākā tiesa piedalās jauno tiesību speciālistu 
izglītošanā.
Šajā sakarā mēs vēlētos atsaukties uz Ungārijas Augstākās tiesas un Itālijas Augstākās tiesas piemēru, kur 
stažēšanās iespēju nodrošināšana veicina efektīvu darba dalīšanu un tiesu saikni ar akadēmisko pasauli. 
Praktikantu galvenās darbības jomas ietvertu:
•	 tiesu prakses un tiesību aktu analīzes sagatavošanu; 
•	 nacionālo un starptautisko tiesu prakses salīdzināšanu; 
•	 asistēšanu spriedumu kopsavilkumu sagatavošanā publicēšanai internetā. 

Ņemot vērā praktikantu ciešo saikni ar akadēmisko pasauli, tie varētu asistēt arī Augstākās tiesas 
konferenču, semināru un citu pasākumu izstrādē, organizēšanā un vadīšanā. 
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1. IEVADS

A. Tiesu varas atklātība
Atklātība ir mūsdienu demokrātijas fundamentāla vērtība, kā arī mehānisms, kas ļauj iedzīvotājiem 
kontrolēt un piedalīties sabiedriskos notikumos. Praksē atklātībai ir trīs komponenti: iedzīvotāju 
pieprasījumi, lai saņemtu publiski pieejamu informāciju par tiesu sistēmu un tiesām, valsts pienākums 
radīt informāciju un padarīt to pieejamu iedzīvotājiem tādos veidos, kas nodrošina plašu piekļuvi 
(proaktīvā atklātība), un iedzīvotāju pilnvaras pieprasīt, lai valsts pilda savas saistības.56 Informācijas 
pieprasījumi var ietvert dažādus tiesu sistēmas elementus: informāciju par tiesas pieejamajiem 
resursiem un to, kā tie tiek pārvaldīti, informāciju par tiesnešu iecelšanu, statistiku par tādiem 
aspektiem kā lietu izskatīšanas ilgums u.c.
Šajā nodaļā mēs runāsim tikai par tiesas nolēmumu pieejamību, konkrētāk – par Augstākās tiesas 
nolēmumu publicēšanu un nacionālajām tiesu prakses datubāzēm.

B. Kādēļ atklātība ir svarīga?
Atklātībai ir pozitīva ietekme uz tiesu pieejamību.57 Tiesu pieejamība ir svarīgs tiesu sistēmas 
kvalitātes aspekts, un tai ir galvenā loma efektīvas tiesu sistēmas garantēšanā. Citiem vārdiem, 
atklātība sekmē labāku tiesu pieejamību un līdz ar to efektīvāku tiesu sistēmu. 
Vēl vairāk, pieeja efektīvai tiesu sistēmai ir pamata tiesība, ko aizsargā Eiropas Cilvēktiesību 
konvencija un Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Tiesas procesi, kas ir pārāk biedējoši, pārāk 
sarežģīti, lai tos saprastu, pārāk dārgi vai arī pārāk laikietilpīgi, pārkāpj šo pamattiesību. Tiesu 
nolēmumiem vajadzētu būt izskaidrotiem cilvēkiem saprotamā valodā, lai nodrošinātu, ka visi tos labi 
saprot.58 Tiesu sistēmai ir jāskaidro sabiedrībai sava darbība.59 
56 Álvarro Herrero and Gaspar López, ‘Access to Information and Transparency in the Judiciary. A Guide to 
Good Practices from Latin America’ (World Bank Institute 2010) 9 <http://siteresources.worldbank.org/WBI/
Resources/213798-1259011531325/6598384-1268250334206/Transparency_Judiciary.pdf> skatīts 2017. gada 24. janvārī.
57 Álvarro Herrero and Gaspar López, ‘Access to Information and Transparency in the Judiciary. A Guide to 
Good Practices from Latin America’ (World Bank Institute 2010) 11 <http://siteresources.worldbank.org/WBI/
Resources/213798-1259011531325/6598384-1268250334206/Transparency_Judiciary.pdf> skatīts 2017. gada 24. janvārī.
58 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (Publications Office of the European Union 2015) 364
59 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and society <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=s-
ecDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor-
Logged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
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Pieeja tiesu varai tiek uzskatīta par funkcionējošas demokrātijas un plaukstošas ekonomikas pamatu.60 
Vēl vairāk, tiesas procesu publiskā norise pasargā procesa dalībniekus no slepenas tiesas spriešanas bez 
iespējas sabiedrībai pārliecināties par taisnīgumu, līdz ar to tā ir līdzeklis, lai nodrošinātu sabiedrības 
uzticību tiesu varai.61

Padarot tiesas procesu atklātu, šis atklātums palīdz sasniegt Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
6. panta pirmā paragāfa mērķi, proti, taisnīgu tiesu, kuras garantēšana ir viens no 
demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem Konvencijas izpratnē.62

Augošā pieeja tiesām un tiesu procesu publiskais raksturs nozīmē arī pieejas nodrošināšanu tiesu 
praksei. Kā norāda Eiropas Komisija, “taisnīgumu ir vieglāk panākt, kad likumīgajiem pārstāvjiem ir 
visa nepieciešamā informācija, lai pilnvērtīgi sagatavotos lietas izskatīšanai un taisnīgi pārstāvētu savu 
klientu intereses”.63 Arī tiesnešiem pirms nolēmumu pieņemšanas vajadzētu būt pilnībā informētiem 
par attiecīgo tiesu praksi, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un pastāvīgumu.64 
Līdz ar to, lai nodrošinātu tiesības uz pieeju efektīvai tiesu sistēmai, ir nepieciešams nodrošināt, lai 
iedzīvotājiem, juristiem un tiesnešiem ir pieeja tiesību aktiem un tiesu praksei.

C. Kā varētu uzlabot tiesu varas atklātību? 
Pieeja tiesu varai var tikt uzlabota vairākos veidos, piemēram, nodrošinot vispārēju informāciju par 
tiesu procesu ilgumu un izmaksām, nodrošinot juridisko palīdzību, nolēmumu pieejamību internetā 
u.c.65 Līdz ar to tiesu varas atklātības palielināšana ir tikai viens no veidiem, kā tiesas padarīt 
pieejamākas un līdz ar to efektīvākas.  
Šajā rokasgrāmatas nodaļā mēs liksim uzsvaru uz tiesu varas atklātību, jo īpaši caur Augstāko tiesu 
nolēmumu publicēšanu un nacionālo tiesu prakses datubāzu izmantošanu.
Turpmāk mēs analizēsim, kādā apjomā tiek publicēti tiesu nolēmumi un vai Augstākajām tiesām ir 
pieeja nacionālajām tiesu prakses datubāzēm. Otrajā apakšnodaļā vairāk koncentrēsimies uz Augstāko 
tiesu nolēmumu publicēšanu, bet trešajā apskatīsim pieeju nacionālajām tiesu prakses datubāzēm 
plašākā nozīmē.

2. AUGSTĀKO TIESU NOLĒMUMU PUBLICĒŠANA

A. Vispārējs apskats
Informācijas tehnoloģijas ir pavērušas jaunas iespējas pieejai tiesām vispārīgi, jo īpaši – pieejai 
tiesu praksei. Publiska pieeja tiesām prasa piemērotas informācijas par tiesu sistēmas darbību 
nodrošināšanu. Vispārējā informācija sabiedrībai var tikt papildināta ar precīzāku informāciju, 
60 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (Publications Office of the European Union 
2015) 359.
61 Eva Ondřejová, Robin Callender Smith, Liis Lindström, Timo Ligi, Enrico Francesconi, Ginevra Peruginelli and Olga 
Demian, ‘Report on the Accessibility to Judicial Decisions through Publication Standards’ (European Union and Council of 
Europe 2015) 4 <www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/co-operation_projects/criminal_justice_reform_kazakhstan/Press-
Release-18-01-2016/EN_CoE%20%20Kazakhstan%20Report_11%2001%202016.pdf> skatīts 2017. gada 25. janvārī.
62 Eva Ondřejová, Robin Callender Smith, Liis Lindström, Timo Ligi, Enrico Francesconi, Ginevra Peruginelli and Olga 
Demian, ‘Report on the Accessibility to Judicial Decisions through Publication Standards’ (European Union and Council of 
Europe 2015) 4 <www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/co-operation_projects/criminal_justice_reform_kazakhstan/Press-
Release-18-01-2016/EN_CoE%20%20Kazakhstan%20Report_11%2001%202016.pdf> skatīts 2017. gada 25. janvārī.
63 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (Publications Office of the European Union 
2015) 364.
64 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (Publications Office of the European Union 
2015) 364.
65 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 17-23.
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piemēram, par svarīgākajiem tiesu nolēmumiem. Eiropas Tiesnešu konsultatīvā padome (CCJE) iesaka 
izmantot informācijas tehnoloģijas, lai sabiedrību informētu par svarīgākajiem tiesas pieņemtajiem 
nolēmumiem. Attiecībā uz tiesu praksi vismaz svarīgākajiem nolēmumiem vajadzētu būt pieejamiem 
internetā bez maksas, viegli pieejamā formā un ievērojot personas datu aizsardzības prasības.66

Lai arī tiesu prakses publiskai pieejamībai vajadzētu uzlabot tiesu sistēmas kvalitāti, tā var arī radīt 
dažas problēmas. Pirmkārt, iesaistītās puses var sūdzēties, ka ir pārkāptas viņu tiesības uz privātumu. 
Otrkārt, lai gan jaunākās tehnoloģijas ļauj publicēt lielu daudzumu nolēmumu tiešsaistē, informācijas 
pārbagātība var novest pie mazākas iespējas iegūt vajadzīgo informāciju, ja vien netiek piedāvātas 
adekvātas meklēšanas iespējas, kas palīdz indivīdiem atrast meklēto.67 

Anonimizācija
Lai gan CCJE atzīst, ka informācijas tehnoloģiju lietošana uzlabo tiesu pieejamību un palielina to 
efektivitāti un atklātību, CCJE arī brīdina, ka tiesu nolēmumu pieejamība tiešsaistē varētu ierobežot 
indivīdu tiesības uz privātumu un apdraudēt kompāniju intereses. Līdz ar to tiek rekomendēts tiesām 
nodrošināt, ka tiek lietoti piemēroti līdzekļi, lai nodrošinātu datu aizsardzību atbilstoši attiecīgajiem 
tiesību aktiem.68

Tā kā tiesības uz tiesas pieejamību varētu traucēt tiesībām uz privātumu, ko garantē Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 8. pants, ir jāmeklē līdzsvars starp šīm abām tiesībām. Arī Eiropas Datu 
aizsardzības uzraugs (EDPS) norāda, ka ir nepieciešams meklēt šo līdzsvaru, jo “tiesības uz personas 
datu aizsardzību un tiesības uz publisku pieeju dokumentiem ir divi fundamentāli demokrātijas 
principi, kuri abi kopā realizē indivīda pozīciju pret varu un kuri parasti labi sader kopā. Tajos 
gadījumos, kad abu šo principu intereses saduras, ir jāveic saprātīgs novērtējums, kas izriet no fakta, ka 
abi principi ir vienādi svarīgi”.69

Šobrīd ir pieejama programmatūra, kas vienkāršo anonimizācijas procesu. Tomēr ir jautājums, vai 
anonimizācija būtu jālieto sistemātiski vai arī tikai noteiktos gadījumos. 
Piemēram, tiesu procesu dokumenti Eiropas Cilvēktiesību tiesā ir publiski pieejami. Līdz ar to visa 
informācija, kas tiek iesniegta kādā lietā gan rakstiskajos, gan mutvārdu procesos, ieskaitot informāciju 
par pieteicēju vai trešajām pusēm, ir pieejama publiski. Faktu izklāsti, tiesas lēmumi un spriedumi 
parasti tiek publicēti HUDOC datubāzē tiesas mājaslapā. Tomēr puses var pieteikt izņēmumu 
saskaņā ar Tiesas nolikuma 33. vai 47. punktu. Publiska pieeja dokumentam vai kādai tā daļai var tikt 
liegta ētisku apsvērumu dēļ, demokrātiskas sabiedrības sabiedriskās kārtības vai nacionālās drošības 
66 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 6 (2004) to the attention of the Committee of Ministers of the Coun-
cil of Europe on fair trial within a reasonable time and judge’s role in trials taking into account alternative means of dispute settlement 
<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2004)OP6&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackCo-
lorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and society <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=s-
ecDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor-
Logged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 14 (2011) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and information technologies (IT) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=C-
CJE(2011)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColor-
Logged=FDC864&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
67 Stéphanie De Somer and Claire Fornoville, ‘Rechtspraakpublicatie anno 2011: historische beschouwingen, hedendaagse 
bedenkingen en toekomstperspectieven’ (2011) Rechtskundig Weekblad, 206, 218-219.
68 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 6 (2004) to the attention of the Committee of Ministers of the Coun-
cil of Europe on fair trial within a reasonable time and judge’s role in trials taking into account alternative means of dispute settlement 
<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2004)OP6&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackCo-
lorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 14 (2011) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and information technologies (IT) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=C-
CJE(2011)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColor-
Logged=FDC864&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
69 European Data Protection Supervisor, ‘Public access to documents containing personal data after the Bavarian Lager ruling’ 
(European Data Protection Supervisor 2011) 15 <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/EDPS/
Publications/Papers/BackgroundP/11-03-24_Bavarian_Lager_EN.pdf> skatīts 2017.  gada 25. janvārī.
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interešu dēļ, kā arī gadījumos, kad tiek skartas nepilngadīgo intereses vai arī to pieprasa kādas puses 
vai personas privātās dzīves aizsardzība, vai arī īpašos gadījumos, kad tiesas priekšsēdētājs vai tiesu 
palāta uzskata, ka datu publiskošana varētu traucēt taisnīga lēmuma pieņemšanai. Puses var iesniegt 
pamatotu lūgumu, lai tiesas priekšsēdētājs vai tiesas palātas priekšsēdētājs pieņemtu lēmumu par 
konfidencialitāti.70

Līdzīga pieeja tiek izmantota arī Eiropas Savienības Tiesā. Parasti visa informācija ir publiska. 
Gadījumos, kad attiecīgā tiesa vai tribunāls, vai puse uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt, lai tiesu 
lietā puses identitātei vai kādai citai informācijai par to vajadzētu būt neizpaužamai, viņi var lūgt, lai 
tiesa anonimizē konkrēto lietu pavisam vai daļēji.71 

Lietotājiem draudzīgas meklēšanas iespējas
Pēdējos gados juridiskā informācija ir kļuvusi pieejama aizvien lielākos apjomos. Informācijas 
tehnoloģiju lietošana ir padarījusi iespējamu visu nolēmumu publicēšanu tiešsaistē. 
Tas dod interesantas iespējas iedzīvotājiem, kā arī lieliem juridiskās informācijas patērētājiem, 
piemēram, augstskolām un pašiem tiesnešiem. Taču jāņem vērā, ka tiesas ir atbildīgas par plašas tiesu 
prakses publicēšanu lietotājiem draudzīgā veidā.72

Meklēšanas iespējas palīdz indivīdiem (gan tiesnešiem, gan juristiem, gan citiem cilvēkiem) atrast 
informāciju, kas viņiem ir nepieciešama. Nodrošinot šīs iespējas, ir iespējams publicēt visus Augstākās 
tiesas nolēmumus, tajā pašā laikā garantējot, ka ir iespējams atrast nepieciešamo informāciju. Līdz ar 
to informāciju, kas tiek ievadīta datubāzēs, nepieciešams apstrādāt tā, lai tā ir pieejama un saprotama.73 
Tas, piemēram, varētu tikt darīts, pievienojot meklēšanas iespējas pēc nolēmuma pieņemšana datuma, 
atslēgas vārdiem, pielietotajiem tiesību aktiem u.c.74 
Cita iespēja, kas uzlabo tiesu prakses meklēšanu, ir svarīguma indikatori, kādi lietoti Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas datubāzē. Eiropas Cilvēktiesību tiesa izšķir četras kategorijas, augstāko svarīguma 
līmeni piešķir lietas ziņojumiem, kam seko 1., 2. un 3. līmenis. Lietas ziņojumi ir spriedumi, lēmumi 
un konsultatīvie spriedumi, kas ir tikuši publicēti vai ir izvēlēti publicēšanai tiesas oficiālajā ziņnesī. 
Pirmais līmenis sastāv no svarīgām lietām, kas nav iekļautas lietu ziņojumos, bet kam ir svarīga 
nozīme tiesas judikatūras attīstībā, skaidrošanā un maiņā vai nu vispārīgi, vai arī attiecībā uz konkrētu 
valsti. Otrā līmeņa lietas ir vidēji svarīgas, tas nozīmē, ka, lai arī tās nav būtiskas judikatūras veidošanā, 
tās nevar tikt atrisinātas, vienkārši piemērojot tiesu praksi. Visbeidzot, trešā līmeņa lietas ir ar zemu 
svarīgumu: spriedumi, lēmumi un konsultatīvie spriedumi ar zemu juridisku nozīmi, jo tie var tikt 
atrisināti, vienkārši pielietojot tiesu praksi, izlīgumu vai svītrošanu no reģistra (ja vien tie neraisa īpašu 
interesi).75 Kad tiek veikta Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses meklēšana HUDOC datubāzē, ir 
iespējams meklēšanas rezultātus sagrupēt pēc šiem svarīguma indikatoriem. 
Tiesu prakses meklēšanai būtu arī jābūt atvieglotai starptautiskā līmenī. Eiropas Parlaments ir uzsvēris 
nepieciešamību pēc pārrobežu pieejas nacionālajai tiesu praksei, lai ļautu valstu tiesnešiem izpildīt savu 
lomu tiesiskuma nodrošināšanā Eiropā.76 Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, kurā var notikt 
tiesiskā sadarbība, ne tikai prasa zināšanas par Eiropas tiesībām, bet arī savstarpējas zināšanas par 
70 European Court of Human Rights, ‘Practice Directions - Requests for Anonymity’ (19 September 2016) <www.echr.coe.int/
Documents/PD_anonymity_ENG.pdf> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
European Court of Human Rights, ‘Rules of Court’ (rule 33 and rule 47, 14 November 2016) <www.echr.coe.int/Documents/
Rules_Court_ENG.pdf> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
71 Court of Justice, ‘Anonymity in Judicial Proceedings before the Court of Justice’ <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2015-11/tra-doc-en-div-c-0000-2015-201508723-05_00.pdf> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
72 Marc van Opijnen, ‘Rechtspraak en digitale rechtsbronnen: nieuwe kansen, nieuwe plichten’ (2010) Rechtstreeks <www.
rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rechtstreeks-2010-1.pdf> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
73 Stéphanie De Somer and Claire Fornoville, ‘Rechtspraakpublicatie anno 2011: historische beschouwingen, hedendaagse 
bedenkingen en toekomstperspectieven’ (2011) Rechtskundig Weekblad, 206, 219.
74 Stéphanie De Somer and Claire Fornoville, ‘Rechtspraakpublicatie anno 2011: historische beschouwingen, hedendaagse 
bedenkingen en toekomstperspectieven’ (2011) Rechtskundig Weekblad, 206, 219.
75 European Court of Human Rights, ‘HUDOC FAQ: Frequently Asked Questions’ <http://www.echr.coe.int/Documents/
HUDOC_FAQ_ENG.pdf> skatīts 2017.gada 24. janvārī.
76 Council Notices 2011/C 127/01 Council conclusions inviting the introduction of the European Case Law Identifier (ECLI) 
and a minimum set of uniform metadata for case law [2011] OJ C 127/1.
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citu dalībvalstu tiesību sistēmām. Lai veicinātu tālāku Eiropas tiesu prakses datubāzu attīstību un 
palīdzētu tiesību nozares profesionāļiem un iedzīvotājiem šo datubāzu lietošanā, Eiropas Savienības 
Padome uzskata, ka ir nepieciešams ieviest vienotu sistēmu tiesu prakses identificēšanai, citēšanai 
un metadatiem.77 Šī iemesla dēļ ES ieviesa Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI), ko var lietot 
dalībvalstis. Lai uzlabotu meklēšanas iespējas, mērķis ir papildus minimālajam daudzumam vienotu 
metadatu vienādot judikatūras identificēšanu dažādās nacionālajās datubāzēs.78 
Piemērs, kas ir minēts ES mājaslapā, vēl skaidrāk ilustrē vajadzību pēc ECLI un tā priekšrocības:

Pirms ECLI bija sarežģīti un ilgi atrast vajadzīgo judikatūru. Ņemsim par piemēru lietu, kur 
dalībvalsts A Augstākās tiesas lēmums bija par pamatu specifiskām juridiskām debatēm. Lieta 
tika reģistrēta vairākās nacionālās un pārrobežu judikatūras datubāzēs, bet katrā datubāzē 
lēmumam bija cits identifikators. Visi šie identifikatori – ja bija zināmi – bija jācitē, lai ļautu 
lasītājiem atrast lēmumu viņiem pieejamajākajā datubāzē. Dažādie atsauču noteikumi un veidi 
apgrūtināja meklēšanu. Vēl vairāk, lietotājiem bija jāapmeklē visas datubāzes, lai saprastu, 
vai šis Augstākās tiesas lēmums ir pieejams – kopsavilkums, tulkojums vai anotācija. Ar ECLI 
sistēmu tikai viens meklējums vienā meklēšanas servisā, lietojot tikai vienu identifikatoru, 
atradīs visas atsauces uz lēmumu visās attiecināmajās nacionālajās un pārrobežu datubāzēs.79

Līdz ar to ECLI lietošanai vajadzētu atvieglot Eiropas un nacionālo tiesu nolēmumu meklēšanu un 
ieguvumiem vajadzētu pieaugt ar katru jaunu dalībvalsti, kas to lietos.80

B. Aptaujas rezultāti
1. Publicēšana
Aptaujā jautājām, vai visi Augstāko tiesu nolēmumi ir pieejami sabiedrībai vai arī tiek veikta atlase (un 
ja jā, tad kas to veic un kādi ir kritēriji).
Izņemot Kipru, Somiju, Latviju un Portugāli, visas Augstākās tiesas publicē lielāko daļu, ja ne 
visus nolēmumus tiešsaistē (CZ, EE, NL, DE, IE, IT, LU, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), SK, ES, SE, 
SE(A), AT(A), SL, AT, PT(A), RO).
Somijas Augstākā administratīvā tiesa publicē tikai tos lēmumus, kuriem ir nozīme likuma 
piemērošanā identiskās vai līdzīgās lietās, vai lēmumus, kas citādi interesē sabiedrību. Atlasi veic tiesas 
sastāva priekšsēdētājs vai arī tiesas priekšsēdētājs. Latvijas Augstākajā tiesā tās mājaslapā tiek publicēti 
tikai tie nolēmumi, kam ir svarīga nozīme judikatūras attīstībā vai arī ir cita juridiska nozīme. Atlasi 
veic Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar departamentiem. Šī atlase nodrošina 
iespēju iedzīvotājiem un juristiem atrast svarīgākos judikatūras nolēmumus, taču tas pats rezultāts 
tiktu sasniegts, ja tiktu publicēti visi nolēmumi un būtu ieviesti svarīguma indikatori.
Lai arī Portugāles Augstākā tiesa nepublicē visus tās nolēmumus, tā savā mājaslapā publicē visu 
nolēmumu kopsavilkumus.
Papildus publikācijām internetā daudzas Augstākās tiesas izdod arī drukātus nolēmumu krājumus, 
kuros ietverti svarīgākie nolēmumi (piem., DE, LU, LT, LT(A), PL, PL(A), HU, SK, SE, SE(A), CY, 
SL, LV, RO). Atlases kritēriji ir nolēmuma svarīgums un/vai praktiskā ietekme (piem., DE, PL, SL), 
vai nolēmums lietā, kas raisa sabiedrības interesi (piem., HU). Šo atlasi veic konkrētā departamenta 
tiesneši (piem., DE, SE(A)) vai īpaša atlases komisija (piem., PL, HU).
2. Anonimizēšana
Lielākā daļa no Augstāko tiesu nolēmumiem pirms publicēšanas tiek anonimizēti (CZ, NL, FI, 
77 Council Notices 2011/C 127/01 Council conclusions inviting the introduction of the European Case Law Identifier (ECLI) 
and a minimum set of uniform metadata for case law [2011] OJ C 127/1.
78 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (Publications Office of the European Union 
2015) 368.
79 ‘European Case Law Identifier (ECLI)’ <https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-en.
do?init=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
80 European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners (Publications Office of the European Union 
2015) 369.
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DE, LU, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), SK, ES, SE, SE(A), AT(A), SL, AT, LV, PT, PT(A), RO). 
Lietuvas Augstākā tiesa ir uzsvērusi, ka tiesām Lietuvā ir pieejama programmatūra, kas palīdz atrast 
nolēmumā datus, kuri ir jāanonimizē. Par anonimizēto datu pareizību atbild tiesneša palīgs. Spānijā 
par datu apstrādi atbild atsevišķa institūcija, Tiesiskās dokumentēšanas centrs.
Lielākajā daļā gadījumu tiek anonimizēta visa informācija, kas ļautu identificēt iesaistītās personas 
(piem., vārds un uzvārds, dzīvesvieta, dzimšanas datums, apdrošināšanas numurs (personas kods), 
auto reģistrācijas numurs). Anonimizēti var tikt ne tikai personas dati, bet arī sensitīvā informācija 
(piem., komercnoslēpumi, informācija par veselības stāvokli, bankas kontu numuri), tā tiek darīts, 
piem., NL, PL, PL(A), LT, LT(A), SK, LV, un dažās valstīs tiek anonimizēta pat informācija par pušu 
ienākumiem (piem., DE).  
Mazākajā daļā Augstāko tiesu ir vispārēji pieņemts, ka nolēmumi netiek anonimizēti (EE, IE, 
IT, CY). Tomēr puses var pieprasīt anonimizēšanu (piem., EE, IT), vai arī tiesa var pati pieņemt 
lēmumu par nolēmuma anonimizēšanu (piem., EE). Lai gan principā anonimizācija ir jāpieprasa, 
Itālijā ir aizliegts publicēt datus par bērniem un puses lietās, kas skar ģimenes tiesības un civilo statusu.

3. Lietotājiem draudzīgas meklēšanas iespējas

Augstākā tiesa Atslēgas vārdi ECLI Atsauce uz 
līdzīgām lietām

Atsauce uz 
tiesību aktiem

Austrija

Austrija (Administratīvā)

Beļģija X

Kipra Nav elektroniskas 
datubāzes

Nav elektroniskas 
datubāzes

Nav elektroniskas 
datubāzes

Nav elektroniskas 
datubāzes

Čehija X

Igaunija X

Somija X X

Vācija X X

Ungārija

Īrija

Itālija

Latvija X X X

Lietuva

Lietuva (Administratīvā)

Luksemburga

Nīderlande X X X

Polija

Polija (Administratīvā) X

Portugāle X X X

Portugāle (Administratīvā) X X

Rumānija X X

Slovākija X X

Slovēnija X X

Spānija X X

Zviedrija

Zviedrija (Administratīvā)

Kopā (26) 13 6 5 3

Lielākā daļa Augstāko tiesu lieto arī citas metodes, lai atvieglotu judikatūras meklēšanu internetā.
Salīdzinoši bieži lietota metode ir atslēgvārdu pievienošana, lai atvieglotu judikatūras meklēšanu (CZ, 
EE, NL, DE, PL(A), SK, ES, SL, LV, PT, PT(A), RO, BE).
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Dažas Augstākās tiesas jau ir sākušas lietot ECLI (NL, FI, DE, SK, ES, SL). Igaunijā un Latvijā 
šobrīd tiek īstenoti projekti ECLI ieviešanai. Beļģijā šobrīd notiek sarunas par ECLI ieviešanu.
Retāk lietots meklēšanas paņēmiens saskaņā ar aptaujas rezultātiem ir atsauču pievienošana uz 
saistītām lietām (NL, FI, LV,81 PT, PT(A)) vai uz tiesību aktiem (LV, PT, RO). Lietuvas Augstākā 
administratīvā tiesa uzskata, ka interaktīvu saišu trūkums uz tiesību aktiem un judikatūru nacionālajā 
datubāzē ir tās vājā puse.
Latvijas Augstākā tiesa nepārprotami norāda, ka labi funkcionējoši meklētāji ir būtiski, lai nodrošinātu 
pastāvīgu un vienādu likuma piemērošanu. Tādēļ šobrīd tiek pārskatīta Augstākās tiesas nolēmumu 
publicēšanas kārtība ar mērķi ieviest jaunu, lietotājiem draudzīgāku versiju. Lai uzlabotu judikatūras 
nolēmumu meklējamību, Latvijas Augstākā tiesa šobrīd savā mājaslapā piedāvā instrukciju, kā 
sameklēt Augstākās tiesas nolēmumus.

4. Kopsavilkumi
Meklēšanas iespējas jau šobrīd palīdz iedzīvotājiem un juristiem atrast meklēto. Tomēr atrastās 
informācijas daudzums var būt pārāk plašs. Līdz ar to būtu noderīgi tiesas nolēmumu kopsavilkumi, 
jo ar to palīdzību ir vieglāk un ātrāk izlemt, vai atrastais nolēmums ir noderīgs.
Lielākā daļa Augstāko tiesu piedāvā šādus kopsavilkumus par galvenajiem lietas faktiem (CZ, EE, 
NL, FI, IT, PL(A), ES, AT(A), SL, AT, LV, PT, PT(A), RO).82 Vācijas Federālā administratīvā tiesa, 
Lietuvas Augstākā tiesa un Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa arī publicē kopsavilkumus, bet tikai 
tām lietām, kuras tiek uzskatītas par svarīgākajām.
Kā jau tika minēts rokasgrāmatas nodaļā par zinātniski analītiskajām un dokumentācijas nodaļām, 
šādu kopsavilkumu sagatavošana parasti ir viens no šo nodaļu uzdevumiem. Igaunijas Augstākās 
tiesas Juridiskās informācijas departaments sagatavo anotāciju sadarbībā ar palātu, kura ir pieņēmusi 
nolēmumu. Šis kopsavilkums par svarīgākajām nolēmuma detaļām tiek publicēts Augstākās tiesas 
mājaslapā, un pirms publicēšanas to apstiprina referējošais tiesnesis. Nīderlandē par īsa kopsavilkuma, 
kas aptver lietas svarīgākās detaļas, sagatavošanu ir atbildīga Augstākās tiesas pētniecības daļa. Lietuvas 
Augstākajā administratīvajā tiesā kopsavilkumus raksta Zinātniski analītiskā un dokumentācijas 
nodaļa. Šos kopsavilkumus pirms publicēšanas var rediģēt departamentu juridiskais personāls, kā arī 
tiesneši. 
Ungārijā Augstākās tiesas tiesnešiem ir obligāts pienākums sagatavot īsu kopsavilkumu par ļoti 
svarīgiem nolēmiem sarežģītās lietās tajā pašā dienā, kad tiek pasludināts spriedums, un kopsavilkums 
tiek nekavējoties publicēts tiesas mājaslapā.

C. Labā prakse

Padarīt visus Augstākās tiesas nolēmumus publiski pieejamus tiešsaistes 
datubāzē par brīvu, kā arī piedāvāt lietotājiem draudzīgas meklēšanas 

iespējas un nolēmumu kopsavilkumus

Kā tika norādīts teorētiskajā sadaļā, pieeja tiesām pieprasa arī pieeju judikatūrai. Modernās tehnoloģijas 
šobrīd ļauj publicēt visus Augstākās tiesas nolēmumus. Aptaujas rezultāti parāda, ka lielākā daļa 
Augstāko tiesu jau šobrīd publicē lielāko daļu, ja ne visus nolēmumus tiešsaistē. Ņemot vērā šo praksi 
un faktu, ka tā veicina pilnīgu atklātību un palīdz tiesību pētniecībā, Augstākajām tiesām vajadzētu 
publicēt visus nolēmumus tiešsaistē datubāzē, kas ir pieejama bez maksas. Atbildību par publicēšanu 
var uzņemties zinātniski analītiskās un dokumentācijas nodaļas.
Paradoksāli, bet visu nolēmumu publicēšana var novest pie mazāk informētas sabiedrības 
informācijas pārpilnības dēļ. Šis ir risks, ko aptaujā īpaši uzsvērusi Latvijas Augstākā tiesa. Tikai 
81 Kad uz attiecīgajām lietām ir atsauce nolēmumā.
82 Jāņem vērā, ka nākošajā apakšnodaļā apskatīsim kopsavilkumus, kas publicēti nacionālajās tiesu prakses datubāzēs. 
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judikatūras nolēmumu publiskošana nav pietiekama pētniecības nolūkiem un vienotai likumu 
piemērošanai. Lai nodrošinātu atklātību, Augstākā tiesa uzskata par savu pienākumu publiskot 
judikatūras nolēmumus tādā veidā, lai ļautu labi informētam lietotājam atrast nepieciešamo tiesu praksi.
Citiem vārdiem, Augstākajām tiesām vajadzētu nodrošināt meklēšanas iespējas, kas ļautu 
ieinteresētajām personām viegli atrast sevi interesējošos judikatūras nolēmumus. Šīm meklēšanas 
iespējām vajadzētu iekļaut meklēšanu pēc atslēgvārda, atsauces uz līdzīgām lietām u.c. Lai nodrošinātu 
ārvalstu tiesu prakses meklēšanu, likumdevējam vajadzētu ieviest ECLI.
Vajadzētu nodrošināt arī nolēmuma kopsavilkumu, lai efektīvi varētu samazināt meklēšanas rezultātus 
līdz vajadzīgajai tiesu praksei (kopsavilkumu varētu sagatavot zinātniski analītiskās un dokumentācijas 
nodaļas vai tiesnešu palīgi, sadarbojoties ar referējošo tiesnesi).

Novērtēt katru nolēmumu datubāzē ar attiecīgu svarīguma indikatoru

Lai padarītu datubāzi lietotājiem vēl draudzīgāku, katram nolēmumam varētu piešķirt svarīguma 
indikatoru.
Šāda prakse tiek lietota Spānijā. Spānijas nacionālajā datubāzē tiek lietoti svarīguma indikatori līdzīgi 
kā Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Pirms nolēmumi tiek ievadīti nacionālajā datubāzē, tos analizē un tiek 
sagatavots kopsavilkums. To gatavo komanda, kas sastāv no Augstākās tiesas zinātniski analītiskās un 
dokumentācijas nodaļas darbiniekiem un citu tiesu darbiniekiem. Papildus kopsavilkumam un atslēgas 
vārdiem, datubāze ļauj arī noskaidrot, vai konkrētais nolēmums seko iepriekšējai tiesu praksei vai arī 
ievieš prakses maiņu vai arī pilnīgi jaunu konceptu. Diemžēl šobrīd šī meklēšanas funkcija ir pieejama 
tikai tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, nevis sabiedrībai. 

Ievērot piemērotus līdzekļus datu aizsardzībai, nodrošinot iespēju pusēm 
pieprasīt nolēmuma anonimizēšanu

Kā vispārējs nosacījums, pilnam nolēmumam vajadzētu tikt publicētam. Tas nodrošinātu, ka resursi 
anonimizēšanai tiktu tērēti tikai tad, kad nepieciešams, kā arī veicinātu juridisko izpēti. Šajā gadījumā 
mēs atsaucamies uz sistēmu, kuru lieto Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Eiropas Savienības Tiesa. Pilns 
nolēmuma teksts ir pieejams sabiedrībai, ja vien kāda no pusēm nav iesniegusi pamatotu lūgumu 
anonimizēšanai vai arī tiesas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas ir lēmis par konfidencialitātes 
ievērošanu. Pamats anonimizēšanai ir ētikas apsvērumi, sabiedriskās kārtības vai nacionālās drošības 
nodrošināšana demokrātiskā sabiedrībā, nepilngadīgo intereses, pušu vai jebkuras personas privātās 
dzīves aizsardzība vai arī īpaši gadījumi, kur publicitāte traucētu taisnīgai tiesas spriešanai.  Protams, ir 
nepieciešams, lai pusēm būtu zināms par iespēju pieprasīt anonimizēšanu.
Zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļa, kura ir atbildīga arī par nolēmumu publicēšanu 
Augstākās tiesas datubāzē, vai arī tiesnešu palīgi var tikt nozīmēti par atbildīgajiem par atbilstoši 
veiktu anonimizēšanu gadījumos, kad par to ir lēmuši tiesneši.

3. CENTRALIZĒTA TIESU PRAKSES DATUBĀZE

A. Vispārējs ieskats
Tā kā šī apakšnodaļa ir cieši saistīta ar iepriekšējo (Augstākās tiesas nolēmumu publicēšana), 
atsauksimies uz vispārējo ieskatu, kas sniegts iepriekšējā apakšnodaļā. Informācija, kas iekļauta šajā 
apakšnodaļā, izriet no iepriekšējās, vienīgi nākamās sadaļas attieksies tikai uz nacionālajām tiesu 
prakses datubāzēm (ja tādas ir) un nevis uz atsevišķām Augstākās tiesas datubāzēm.
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Šādas centrālas tiesu prakses datubāzes pluss ir tas, ka ir viens ceļš uz visiem dažādu tiesu un tiesu 
instanču nolēmumiem, pat starptautisku un Eiropas tiesu nolēmumiem. Lietotājam nav jāveic 
meklēšana katrā tiesas datubāzē atsevišķi.

B. Aptaujas rezultāti
1. Centralizēta tiesu prakses datubāze
Mazākā daļā no Augstākajām tiesām norādīja, ka valstī nav oficiālas83 centralizētas tiesu prakses 
datubāzes (CZ, SE, SE(A), CY).

Turpretī absolūti lielākajā daļā valstu ir centralizēta tiesu prakses datubāze (bieži vien papildus 
atsevišķai Augstākās tiesas datubāzei tās mājaslapā) (EE, NL, FI, DE, IE, IT,84 LU, PL, PL(A), HU, 
LT, LT(A), SK, ES,85 AT(A), SL, AT, LV,86 PT,87 PT(A), RO). 
Ir dažādas iestādes, kas atbild par šo datubāzi. Dažas no šīm nacionālajām datubāzēm administrē 
Tieslietu ministrija (piem., EE, FI, PL, SK), citas tiesu varas IT servisu piegādātājs (piem., NL), 
Tieslietu padome (piem., ES) vai nacionālā Tiesu administrācija (piem., HU, LT, LT(A), LV). 

2. Kopsavilkumi
Dažas centralizētās tiesu prakses datubāzes satur kopsavilkumu par visiem publicētajiem Augstākās 
tiesas nolēmumiem (piem., EE, NL, FI, LU,88 PL, ES, AT(A), SL, PT, PT(A)), citas piedāvā 
kopsavilkumu tikai par tām lietām, kuras tiek uzskatītas par svarīgām (piem., DE, IT, RO).
Lielākajā daļā gadījumu Augstākās tiesas, kas pieņēmusi nolēmumu, zinātniski analītiskā un 
dokumentācijas nodaļa ir daļēji vai pilnīgi atbildīga par kopsavilkuma sagatavošanu centrālajai 
datubāzei (EE,89 NL, DE, IT, ES, AT(A), SL, PT). Portugāles Augstākā tiesa uzsver, ka kopsavilkumu 
sagatavo referējošais tiesnesis vai arī Zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļa (šajā gadījumā 
referējošais tiesnesis to pārbauda). Portugāles Augstākajā administratīvajā tiesā ir atsevišķa tiesu 
prakses Datorizācijas komisija (sastāv no trīs tiesnešiem un viena ģenerālprokurora asistenta), kas 
atbild par šo kopsavilkumu sagatavošanu.
Vācijas Federālā administratīvā tiesa precizē, ka, ja tiesa, kas ir nolēmuma autore, nenodrošina 
kopsavilkumu, dokumentācijas nodaļa to sagatavo nacionālās datubāzes uzdevumā. Šo kopsavilkumu 
atzīmē kā neoficiālu, un līdz ar to tas netiek apspriests ar attiecīgo tiesu pirms publicēšanas.
Luksemburgā centrālo tiesu prakses datubāzi uztur Ģenerālprokuratūra. Tā arī sagatavo kopsavilkumus 
bez apspriešanās ar Augstāko tiesu.
Citas centrālās tiesu prakses datubāzes nesatur nekāda veida kopsavilkumus (piem., PL(A)).

3. Tiesu prakses datubāzes pieejamība
Lielākā daļa Augstāko tiesu atzīmē, ka centrālā tiesu prakses datubāze ir pieejama sabiedrībai bez 
maksas (piem., EE, NL, FI, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), SK, ES, AT(A), SL, LV, PT, PT(A), RO).
83 Atšķirībā no privātiem īpašniekiem piederošām komerciālām datubāzēm, kas ir bieži sastopamas un satur visu tiesu nolēmumu 
izlasi.  
84 Datubāzē ietverti visi Augstākās tiesas lēmumi krimināllietās, civillietās, tiesnešu disciplinārlietās, Konstitucionālās tiesas 
lēmumi, administratīvo tiesu lēmumi, kā arī galvenie Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas lēmumi. Pirmās 
instances tiesas un apelācijas instances tiesas nolēmumiem ir privāta datubāze. 
85 Datubāzē ietverti visi Augstākās tiesas nolēmumi, kā arī 17 augstāko reģionālo tiesu un provinču tiesu nolēmumi. Ir pieejami 
tikai atsevišķi zemākās instances tiesu nolēmumi. 
86 Atšķirībā no datubāzes Augstākās tiesas mājaslapā nacionālā tiesu prakses datubāze satur visus nolēmumus, kas ir stājušies 
spēkā. 
87 Datubāzē ietverti tikai Augstākās tiesas, otrās instances tiesas, Konstitucionālās tiesas, Augstākās administratīvās tiesas un 
administratīvo centrālo tiesu nolēmumi.
88 Jāatzīmē, ka, lai arī kopsavilkumi tiek sagatavoti par katru publicēto nolēmumu, tikai svarīgākie nolēmumi tiek padarīti publiski 
pieejami caur datubāzi.  
89 Kopsavilkumus, kas pieejami Augstākās tiesas datubāzē, sagatavo Juridiskās informācijas departaments sadarbībā ar attiecīgo 
tiesu palātu. Šos kopsavilkumus pirms publicēšanas apstiprina referējošais tiesnesis. Augstākās tiesas nolēmumu kopsavilkumus, 
kas pieejami nacionālajā tiesu prakses datubāzē, sagatavo Tieslietu ministrija un tos neapstiprina Augstākā tiesa.
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Tomēr Vācijā, Itālijā un Luksemburgā lietotājiem (kas nav tiesneši) ir jāveic samaksa, lai varētu meklēt 
nolēmumus.
Papildus Augstākās tiesas datubāzei un centrālajai datubāzei Igaunijas un Latvijas Augstākās tiesas 
ir norādījušas, ka pastāv arī centrālā datubāze iekšējai lietošanai (to lieto tiesneši un tiesu darbinieki). 
Pieejas līmenis datubāzei tiek noteikts katram lietotājam, un sistēma nav pieejama sabiedrībai.
Dažādi pieejas līmeņi ir arī Lietuvā un Spānijā. Sabiedrībai ir pieejami tikai anonimizētie nolēmumi, 
bet tiesnešiem un tiesu darbiniekiem ir pilna pieeja visiem nolēmumiem tajā pašā datubāzē (un nevis 
atsevišķā iekšējā datubāzē). Kad Lietuvā lietu izskata elektroniskā formā, tiesneši, juridiskais personāls, 
kas strādā pie lietas, un puses var piekļūt visiem lietas dokumentiem šajā datubāzē.

4. Augstāko tiesu pieeja privātām datubāzēm
Lielākajai daļai Augstāko tiesu ir pieeja privātām datubāzēm (CZ, FI, DE, IT, LU, PL, PL(A), HU, 
LT, LT(A), SK, ES, SE, SE(A), CY, AT(A), SL, LV, PT(A), RO). Priekšrocības ir tās, ka šīs datubāzes 
satur arī visas tiesību normas (CZ, PL) un plašu literatūras klāstu (CZ, DE, PL); tās nodrošina 
labāku sasaisti ar tiesību aktiem, materiāliem un lietām (FI, PL); un tās ir funkcionālākas, pateicoties 
plašākiem meklēšanas kritērijiem (piem., LT, LT(A), SK, ES).
No valstīm, kas atbildēja uz aptaujas jautājumiem, tikai Igaunijas Augstākā tiesa, Portugāles Augstākā 
tiesa un Austrijas Augstākā tiesa norādīja, ka tām nav pieejas privātām tiesu prakses datubāzēm. 

5. Valoda
Nolēmumu tulkošana citās valodās palielina iespēju piekļūt šiem nolēmumiem lietotājiem no 
citām valstīm vai arī lietotājiem no cita valodu reģiona. Tas varētu būt īpaši noderīgi lietās, kas 
skar Eiropas tiesības. Tomēr daudzas Augstākās tiesas norādīja, ka tās netulko savus nolēmumus citās 
valodās (NL, IE, IT, LU, PL, ES, AT(A), AT, LV, PT, PT(A)).
Tomēr dažas Augstākās tiesas ir nolēmušas tulkot savus svarīgākos nolēmumus.
Rumānijas Augstākā tiesa tulko atsevišķus judikatūras nolēmumus franču valodā, lai tos publicētu 
Juricaf, starptautiskā tiesu prakses datubāzē, kas satur Francijas Augstākās tiesas nolēmumus. 
Nolēmumus izvēlas tiesas palātas, un tulkošanas izmaksas tiek segtas no tiesas budžeta.
Čehijas Augstākās tiesas Analītiskais un salīdzinošo tiesību departaments publicē svarīgāko tiesas 
nolēmumu kopsavilkumus angļu valodā tiesas mājaslapas starptautiskajā sadaļā. Departaments 
pats nolemj, kuri nolēmumi tiks tulkoti (apmēram 15-20 gadā), bet tulkošanu parasti veic privāta 
tulkošanas kompānija. Tulkošanas izmaksas tiek segtas no tiesas budžeta. Lēmums par nolēmuma 
tulkošanu tiek pieņemts, ja pastāv varbūtība, ka tas varētu noderēt citām valstīm. Gandrīz vienmēr 
konkrētajā lietā ir Eiropas tiesību elements.
Igaunijā būtiskākās daļas no pašiem svarīgākajiem Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas 
nolēmumiem tiek tulkotas angļu valodā. Palāta pati nolemj, kurus nolēmums tulkot, un tulkošanas 
izmaksas sedz Augstākā tiesa. Slovēnijas Augstākā tiesa arī tulko pašus svarīgākos nolēmumus angļu 
valodā. Ungārijas Augstākā tiesa nodrošina īsus kopsavilkumus angļu valodā par svarīgākajiem 
nolēmumiem; tulkošanas izmaksas tiek segtas no tiesas budžeta.
Somijas Augstākā administratīvā tiesa sadarbojas ar citām Ziemeļvalstu Augstākajām tiesām. Augstākās 
tiesas ir savā starpā vienojušās, ka nolēmumi, kas attiecināmi uz Eiropas Savienības vai Eiropas 
cilvēktiesībām, ir publicēti atsevišķi katras tiesas mājaslapā (zviedru valodā), lai tos varētu viegli atrast. Šīs 
vienošanās iemesls ir tas, ka šādi jautājumi bieži vien rodas dažādās Ziemeļvalstīs vienlaicīgi.
Vācijas Federālā administratīvā tiesa ir uzsākusi projektu, lai nodrošinātu vairāk nolēmumu tulkojumu 
angļu valodā visās publisko tiesību jomās (šobrīd šādi tulkojumi ir nodrošināti tikai patvēruma 
meklēšanas, imigrācijas un pilsonības lietās). Palātas, kuras ir pieņēmušas nolēmumus, izlemj, kuri no 
tiem tiks tulkoti, kuri ne, un tulkošanas izmaksas tiek segtas no tiesas budžeta.
Aptaujas rezultāti parādīja, ka nolēmumi administratīvajās lietās bieži tiek tulkoti ar Eiropas Savienības 
valstu Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācijas palīdzību. Igaunijas90 un Slovākijas 

90 Palāta, kas pieņēma nolēmumu, izlemj, vai to sūtīt tulkošanai asociācijai.
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Augstākās tiesas91 un Somijas, Polijas, Lietuvas un Zviedrijas Augstākās administratīvās tiesas pārsūta 
savus svarīgākos nolēmumus, kas skar Eiropas tiesības, Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un 
Augstāko administratīvo tiesu asociācijai. Asociācija vienoti organizē šo nolēmumu tulkošanu un sedz 
tulkošanas izmaksas. Asociācija nodrošina tulkoto nolēmumu pieejamību saviem biedriem, izmantojot 
iekšējo datubāzi JuriFast.

C. Labā prakse

Valstīm vajag nodrošināt centralizētas tiesu prakses datubāzes ar lietotājiem 
draudzīgām meklēšanas iespējām un atbilstošu personas datu aizsardzību

Valstīm ir jānodrošina centralizēta tiesu prakses datubāze. Papildus visiem Augstākās tiesas 
nolēmumiem datubāzei vajadzētu saturēt arī atsevišķus zemāku instanču tiesu nolēmumus, kā arī 
Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi. Daudzas Augstākās tiesas norādīja 
kā priekšrocību to, ka visi to nolēmumi ir pieejami sabiedrībai (piem., EE, LT(A), LV).
Šīm centrālajām datubāzēm ir priekšrocība, ka cilvēki var atrast visu nepieciešamo tiesu 
praksi vienā integrētā datubāzē un nav jāmeklē katras tiesas datubāzē atsevišķi. Sekmējot pieeju 
tiesiskumam, centrāla tiesu prakses datubāze palīdz veidot efektīvu tiesu sistēmu. Tā arī ļauj tiesnešiem 
atrast attiecīgo tiesu praksi daudz vienkāršāk un līdz ar to palielina lietu izskatīšanas efektivitāti un 
nolēmumu kvalitāti.
Lai nodrošinātu, ka šāda centrālā tiesu prakses datubāze ir efektīva, respektīvi, cilvēki var atrast to, ko 
viņiem vajag, šai datubāzei ir nepieciešamas lietotājiem draudzīgas meklēšanas iespējas (skat.     arī 
3. nodaļu, 2, C). 

Tulkot svarīgākos nolēmumus, kas skar Eiropas tiesības 

Lai palielinātu starptautiskās iespējas atrast tiesu praksi, jo īpaši Eiropas tiesību jomā, svarīgākos 
nolēmumus būtu nepieciešams tulkot angļu valodā. CCJE uzsver, ka būtu jāveic atbilstoši pasākumi, 
lai nodrošinātu to, ka tiesām ir pieejami kvalitatīvi tulkošanas pakalpojumi papildu citām tiesas 
ikdienas funkcionēšanas izmaksām.92

Kad tiesnešiem ir zināšanas par visu attiecīgo tiesu praksi, tiesas nolēmumu un līdz ar to visas tiesu 
sistēmas kvalitāte uzlabojas. Papildus tam svarīgāko lēmumu, kas skar Eiropas tiesības, tulkošana 
palielina sabiedrības pieeju tiesiskumam un līdz ar to palīdz efektīvākas tiesu sistēmas veidošanā.
Čehijas Augstākās tiesas Analītiskais un salīdzinošo tiesību departaments, piemēram, publicē svarīgāko 
tiesas nolēmumu kopsavilkumus angļu valodā savā mājaslapā. Nolēmumu izvēle tiek balstīta uz varbūtību, 
ka tie varētu noderēt citām valstīm. Gandrīz vienmēr tādās lietās ir Eiropas tiesību elements.
Ļoti pozitīvi vērtējama ir sadarbība, kas palielina iespējas veikt starptautisku tiesu prakses 
meklēšanu un tulkot nolēmumus, piemēram, sadarbība ar Eiropas Savienības valstu Valsts 
padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociāciju. Ir iespējamas arī citas sadarbības formas. 
Piemēram, Somijas Augstākā tiesa ir noslēgusi savstarpēju sadarbību ar citām Ziemeļvalstu tiesām 
tulkot nolēmumus, kas skar Eiropas Savienības vai Eiropas cilvēktiesības un atsevišķi publicēt šos 
nolēmumus tiesu mājaslapās, lai tos varētu viegli atrast.

91 Lēmumus pieņem Dokumentācijas, analīzes un salīdzināšanas departaments. 
92 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 9 (2006) for the attention of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on the role of national judges in ensuring an effective application of international and European law <https://
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2006)OP9&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInt-
ernet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 12. janvārī.
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1. IEVADS

A. Ko nozīmē tiesu administrēšana?
Tiesu administrēšana nozīmē ar tiesu sistēmas vadību saistītu praksi, procedūras un amatus. Tiesu 
administrēšana tradicionāli pievērsusies budžetu pārraudzībai, potenciālo zvērināto atlasei, tiesnešu 
norīkošanai lietu izskatīšanai, tiesas darba kalendāra izveidošanai, kā arī tiesu darbinieku, kas nav 
tiesneši, pārraudzībai.93

Tādējādi tiesu administrēšana ir plašs termins un ietver sevī darba slodzes, finanšu, infrastruktūras, 
cilvēkresursu un komunikāciju vadību.94 Šajā rokasgrāmatā pievērsīsimies lietu vadībai, precīzāk, lietu 
plūsmai, tiesvedības ilgumam, kā arī lietu sadalei. Lietu vadība ir tiesu centieni (izmantojot jebkurus 
līdzekļus, piemēram, administratīvus pasākumus, vadības rīkus vai normatīvo regulējumu) strādāt ar 
lietām tā, lai tās tiktu atrisinātas taisnīgi, kā arī tik laicīgi un efektīvi, cik tas ir saprātīgi iespējami, 
ņemot vērā attiecīgās lietas apstākļus.95 Lietu plūsmas vadība ietver visas tiesas veiktās darbības, 
lai uzraudzītu un kontrolētu lietu virzību, sākot no brīža, kad lieta nonāk tiesā, līdz brīdim, kad 
pabeigtas visas tiesas veicamās darbības pēc lietas izskatīšanas, lai nodrošinātu taisnīguma panākšanu 
bez kavēšanās.96 
Līdz ar slodzes pieaugumu daudzās tiesās parādījusies lietu vadība, kas iniciējusi būtiskas reformas 
lietu apstrādē, kā arī lietu plānojumā un sadalījumā.97

Vadības principus, stratēģijas un paņēmienus var piemērot arī tiesu sistēmai, un tie var dot būtisku 
ieguldījumu tiesu sistēmas lietderīgai un efektīvai funkcionēšanai.98 Vēl jo vairāk, Eiropas tiesnešu 
konsultatīvā padome (CCJE) norādījusi, ka “pastāv acīmredzama saite starp tiesu finansējumu un 
93 ‘Judicial Administration’ <www.law.cornell.edu/wex/judicial_administration> skatīts 2016. g. 5. decembrī.
94 Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation (95)12 of 11 September 1995 on the 
management of criminal justice <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.
CmdBlobGet&InstranetImage=536554&SecMode=1&DocId=527282&Usage=2> skatīts 2016. g. 5. decembrī.
95 Erwin J. Rooze, ‘Differentiated Use of Electronic Case Management Systems’ (2010) International Journal for Court 
Administration, 1, 2 <www.iacajournal.org/articles/abstract/10.18352/ijca.53/> skatīts 2016. g. 5. decembrī .
Wayne Stewart Martin AC, ‘Court Administrators and the Judiciary - Partners in the Delivery of Justice’ (2014) International 
Journal for Court Administration, 1, 11 <www.iacajournal.org/articles/abstract/10.18352/ijca.158/> skatīts 2016.g. 5. decembrī
96 David C. Steelman, ‘Improving Caseflow Management: A Brief Guide’ (National Center for State Courts 2008) 1 <http://
cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctadmin/id/1022> skatīts 2016. g. 5. decembrī .
97 Wayne Stewart Martin AC, ‘Court Administrators and the Judiciary - Partners in the Delivery of Justice’ (2014) International 
Journal for Court Administration, 1, 11 <www.iacajournal.org/articles/abstract/10.18352/ijca.158/> skatīts 2016.g. 5. decembrī
98 Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation (95)12 of 11 September 1995 on the 
management of criminal justice <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.
CmdBlobGet&InstranetImage=53654&SecMode=1&DocId=527282&Usage=2> skatīts 2016. g. 5. decembrī.
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vadību no vienas puses, un, no otras puses, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas principiem: justīcijas 
pieejamība un tiesības uz taisnīgu tiesu nav garantētas, ja lietu saprātīgā laika posmā nevar izskatīt 
tiesa, kuras rīcībā ir pienācīgs finansējums un tās efektīvai darbībai nepieciešamie resursi”.99 

B. Kāpēc pienācīga tiesu administrēšana ir tik svarīga?
Novilcināts tiesiskums ir liegts tiesiskums. Šajā citātā uzsvērta laicīguma nozīme. Savlaicīgums ir viens 
no efektivitātes aspektiem, kas līdztekus kvalitātei un neatkarībai ir viens no efektīvas tiesu sistēmas 
parametriem. Eiropas Padome uzskata, ka “tiesu efektivitātei ir izšķiroši svarīga loma tiesiskuma 
atbalstīšanā, nodrošinot, ka visas personas, iestādes un institūcijas, gan publiskas, gan privātas, 
ieskaitot valsti, ir atbildīgas, kā arī garantējot savlaicīgus, atbilstīgus un taisnīgus tiesību aizsardzības 
līdzekļus”.100 Tiesu lēmumu savlaicīgums, neapšaubāmi, ir būtisks tiesu sistēmas netraucētas 
funkcionēšanas nodrošināšanā.
Vēl jo vairāk, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.  pants nodrošina tiesības uz taisnīgu tiesu, 
pieļaujot saprātīgu kavēšanos. Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivitātes komisija (CEPEJ) 
paudusi uzskatu, ka saprātīga laika standarts ir zemākā robeža, kas nošķir Konvencijas pārkāpumu 
no situācijas, kad pārkāpuma nav. Taču mērķim ir jābūt tiesas procesu savlaicīgumam, kas nozīmē, ka 
lietas tiek vadītas un izskatītas laikus, bez nepamatotas kavēšanās.101

ES dalībvalstu tiesu sistēmu salīdzinošajā novērtējumā (EU Justice Scoreboard) izmantoti šādi parametri 
tieslietu efektivitātes mērīšanai: tiesvedības ilgums (izskatīšanas laiks),102 lietu pabeigšanas koeficients103 
un neizskatīto lietu skaits.104 Šajā ziņojumā apskatīsim tiesvedības ilgumu Eiropas Savienības valstu 
Augstākajās tiesās, kā arī to lietu sadales sistēmu, kas savukārt var ietekmēt tiesvedības ilgumu.

C. Kā Augstākās tiesas var vadīt lietu plūsmu?
Tas, kādā veidā tiesa organizē un sadala darbu un pienākumus (proti, lietu sadale), ir svarīgs 
organizatorisks aspekts lietu plūsmas uzlabošanai un ietekmē tiesvedības ilgumu. Lai savlaicīgi 
nodrošinātu taisnīgumu, pienācīgas lietu sadales organizēšana ir obligāta prasība.105 Piemēram, 

99 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 2 (2001) for the attention of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on the funding and management of courts with reference to the efficiency of the judiciary and to article 6 
of the European Convention on Human Rights <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1046365&Site=COE&direct=true> 
skatīts 2016. g. 5. decembrī.
100 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of 
Justice. Edition 2016 (2014 Data)’ (CEPEJ Studies no 23, CEPEJ 2016) 184 <http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/
evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN%20web.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī.
101 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī.
102 Izskatīšanas laiks ir neizskatīto lietu skaits, kas dalīts ar izskatīto lietu skaitu gada beigās un reizināts ar 365 dienām.
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central 
Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard 
(Publications Office of the European Union 2016) 6 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_
en.pdf> skatīts 2016. g. 17. novembrī.
103 Lietu pabeigšanas koeficients  ir attiecība starp neizskatīto lietu skaitu un ienākošo lietu skaitu. Tas mēra, vai tiesa tiek galā ar 
ienākošo lietu radīto noslodzi.
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central 
Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard 
(Publications Office of the European Union 2016) 8 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_
en.pdf> skatīts 2016. g. 17. novembrī.
104 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice 
Scoreboard (Publications Office of the European Union 2016) 6 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_
scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 2016. g. 17. novembrī.
105 Marco Fabri and Philip Langbroek, ‘Is There a Right Judge for Each Case? A Comparative Study of Case Assignment in Six 
European Countries’ (2007) 292, 292 European Journal of Legal Studies <www.ejls.eu/2/31UK.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
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tiesvedības var paātrināt zināma specializācija. Šī specializācija var attiekties gan uz lietas priekšmetu 
(piemēram, ģimenes tiesību jautājumi, maksātnespēja), gan uz procesa veidu (piemēram, parastais vai 
saīsinātais process).106 Tādējādi lietu sadales veids var paaugstināt tiesas kapacitāti.
Tradicionāli lietu plūsmas uzlabojumi bijuši saistīti ar termiņu ieviešanu un to aktīvu pārraudzību.107 
Termiņi ir rīks, kas ļauj tiesām izvērtēt, vai lietas izskatītas laikus, kvantificēt aizkavēšanos, kā arī 
izvērtēt tiesvedības ilguma saīsināšanai ieviesto politiku un praksi. Bez šiem termiņiem nav iespējams 
izvērtēt centienu uzlabot rezultātus attiecībā uz tiesvedības ilgumu.108 Termiņus padziļināti apskatīsim 
3. sadaļā, kas veltīta tiesvedības ilgumam.
Papildus lietu sadalei un termiņu ieviešanai ir vēl daudz citu veidu, kā uzlabot lietu izskatīšanu 
laikus. Piemēram, slodzi var samazināt, ierobežojot pārsūdzības (proti, atļauja pārsūdzēt spriedumu 
Augstākajā tiesā) vai arī prasot, lai puses pārstāv specializējies advokāts, kuram atļauts pārstāvēt 
klientus tiesvedībās Augstākajā tiesā. Tā, piemēram, ir Beļģijā. Tiesas kapacitāti iespējams paaugstināt, 
arī iedalot vairāk lietu vienam tiesnesim, nevis kolēģijai (piemēram, lai izvērtētu lietas pieņemamību), 
norīkojot tiesnešiem palīgus, utt. Tomēr šie pasākumi ir ārpus šīs nodaļas tvēruma.

2. LIETU SADALE

A. Vispārīgi novērojumi
Lietu sadale ir tiesu administrēšanas centrālais elements, jo tā ir cieši saistīta ar tiesnešu noslodzi un 
ietekmē tiesvedības ilgumu un attiecīgi arī tiesu sistēmas efektivitāti.109 Piemēram, specializācija 
palielina efektivitāti un tādējādi arī pozitīvi ietekmē tiesvedības ilgumu.110 Protams, reizēm tiesas 
lielums nepieļauj specializēšanos.
Tiesu neatkarības un objektivitātes prasība ir vēl viens iemesls tam, ka lietu sadale ir viens no tiesu 
administrēšanas centrālajiem elementiem.111 Lietas nedrīkst iedalīt tiesnešiem, kuri ir vai kuri šķietami 
106 European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced 
Court Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 4 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī .
Philip Langbroek and Matthew Kleiman, ‘Backlog Reduction Programmes and Weighted Caseload Methods for South East 
Europe, Two Comparative Inquiries. Final Report. Lot 3: Analysis of Backlog Reduction Programmes and Case Weighting 
Systems’ (Regional Cooperation Council 2016) 22 <www.rcc.int/pubs/32/backlog-reduction-programmes-and-weighted-
caseload-methods-for-south-east-europe-two-comparative-inquiries> skatīts 2016. g. 13. decembrī.
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Timeliness Report 2010-2011’ (ENCJ 2011) 8 <www.encj.eu/images/
stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
107 European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced 
Court Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 4 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
108 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī 
109 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Minimum Judicial Standards IV: Allocation of Cases. ENCJ 
Report 2013-2014’ (ENCJ 2014) 5 <www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/encj_report_standards_iv_allocation_of_
cases_2014.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
110 Philip Langbroek and Matthew Kleiman, ‘Backlog Reduction Programmes and Weighted Caseload Methods for South East 
Europe, Two Comparative Inquiries. Final Report. Lot 3: Analysis of Backlog Reduction Programmes and Case Weighting 
Systems’ (Regional Cooperation Council 2016) 22 <www.rcc.int/pubs/32/backlog-reduction-programmes-and-weighted-
caseload-methods-for-south-east-europe-two-comparative-inquiries> skatīts 2016. g. 13. decembrī. 
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Timeliness Report 2010-2011’ (ENCJ 2011) 8 <www.encj.eu/images/
stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
111 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī.  
Marco Fabri and Philip Langbroek, ‘Is There a Right Judge for Each Case? A Comparative Study of Case Assignment in Six 
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ir ieinteresēti lietas iznākumā, vai kuri kādu citu iemeslu dēļ varētu šķist neobjektīvi. Ja sabiedrība 
uzskata, ka tiesneši nav neatkarīgi un objektīvi, tad tā var neatzīt spriedumus.112

Pamattiesību harta nodrošina tiesības uz taisnīgu tiesu un iedarbīgiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, 
tāpēc ikvienam ir tiesības uz iepriekš pieņemtu un pārskatāmu lēmumu par to, kurš tiesnesis 
izskatīs viņa lietu. Tāpēc ir svarīgi, lai lietu sadales process būtu labi organizēts un caurskatāms.113 
Saskaņā ar Eiropas Padomes Ministru komitejas rekomendācijām lietu sadalei tiesā jānotiek atbilstoši 
objektīviem, iepriekš noteiktiem kritērijiem, lai garantētu tiesības uz neatkarīgu un objektīvu tiesnesi. 
To nedrīkst ietekmēt ne lietas pušu, ne kāda cita lietas iznākumā ieinteresētā vēlmes.114 Taču tas 
nenozīmē, ka iekšējai lietu sadalei tiesnešiem, kolēģijām, tiesnešu palātām vai padomēm jābūt regulētai 
likumā.
Pētījumi atklāj, ka parasti lietu sadali un pārdali konkrētam tiesnesim regulē nevis likums, bet gan 
iekšēji tiesas noteikumi.115

Šajās normatīvajās robežās, ievērojot gan tiesvedības savlaicīgumu, gan arī tiesu neatkarību 
un objektivitāti, lietu sadales procesu iespējams organizēt dažādos veidos.116 Līdz ar to Eiropā 
konstatējama liela sistēmu dažādība. Vispār lietu sadalē tiek ievērota tiesnešu specializācija, taču, 
piemēram, Dānijā, tiesneši nespecializējas un izskata visu veidu lietas. Dažās valstīs tiesnešiem atļauts 
neformāli apmainīties ar lietām, bet citās tas ir stingri aizliegts. Šīs sistēmas apskatīsim detalizētāk, 
pievēršoties aptaujas rezultātiem. Neraugoties uz šo daudzveidību, Marko Fabri (Marco Fabri) un 
Filipa M. Langbruka (Philip M. Langbroek) pētījuma atradnes liecina, ka visu šo sadales sistēmu 
prioritāte ir tiesnešu noslodzes izlīdzsvarošana.
Neraugoties uz lietu sadales sistēmu daudzveidību, Eiropas Tieslietu padomju tīkla izveidotā 
Projekta komanda minimālo tiesu sistēmas standartu izstrādei IV: Lietu sadale lietu sadales jomā 
konstatējusi vienpadsmit minimālos standartus:

1. Visas lietas sadalāmas, pamatojoties uz Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.  pantam atbilstošiem 
apsvērumiem.

2. Jābūt izveidotai lietu sadales metodei. Sadales metodei jābūt publiski pieejamai. Šī sadales metode 
var būt noteikta likumā, noteikumos vai arī nostiprinātā tieslietu vai administratīvajā praksē.

3. Lietu sadales metodei jānodrošina taisnīga un laika izmantošanas ziņā efektīva tiesas spriešana, 
tādējādi palielinot sabiedrības uzticēšanos.

4. Sadalot lietas, visās izveidotajās sadales metodēs, ieskaitot administratīvo vai elektronisko sadali, 
sadali, ko veic vecākais tiesnesis, tiesnesis, kas ir tiesas sēdes priekšsēdētājs, vai tiesas priekšsēdētājs, ir 
jāpiemēro šie principi un kritēriji.

5. Lietu sadales metodē ietvertajiem principiem un kritērijiem jābūt objektīviem un tiem jāietver:
a. tiesības uz taisnīgu tiesu;
b. tiesu iestāžu neatkarība;
c. procesa likumība;
d.  lietas raksturs un sarežģītība;
e. tiesneša kompetence, pieredze un specializācija;
f. tiesneša pieejamība un/ vai noslodze;

European Countries’ (2007) 292, 292 European Journal of Legal Studies <www.ejls.eu/2/31UK.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī 
112 Marco Fabri and Philip M. Langbroek, ‘Is There a Right Judge for Each Case? A Comparative Study of Case Assignment in 
Six European Countries’ (2007) 292, 292 European Journal of Legal Studies <www.ejls.eu/2/31UK.pdf> skatīts 2016. g. 
5. decembrī. 
113 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Minimum Judicial Standards IV: Allocation of Cases. ENCJ 
Report 2013-2014’ (ENCJ 2014) 3-4 <www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/encj_report_standards_iv_allocation_of_
cases_2014.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī.
114 Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation (2010) 12 of 17 November 2010 and Explanatory 
Memorandum on Judges: Independence, Efficiency and Responsibilities, 9 <www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20
Recommendations/CMRec(2010)12E_%20judges.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
115 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Minimum Judicial Standards IV: Allocation of Cases. ENCJ 
Report 2013-2014’ (ENCJ 2014) 5 <www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/encj_report_standards_iv_allocation_of_
cases_2014.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
116 Marco Fabri and Philip M. Langbroek, ‘Is There a Right Judge for Each Case? A Comparative Study of Case Assignment in Six 
European Countries’ (2007) 292, 305 European Journal of Legal Studies <www.ejls.eu/2/31UK.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī.
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g. tiesneša objektivitāte;
h. sabiedrības priekšstats par sadales neatkarību un objektivitāti.

6. Izvērtējot sarežģītību, to iespējams definēt kā tādu, kas ietver vienu vai visus no šiem faktoriem:
a. pušu vai apsūdzēto skaits;
b. liecinieku skaits;
c. attiecīgā jautājuma nozīme;
d. lietas materiālu lappušu skaits;
e.  domstarpību par lietas faktiem mērogs;
f. iesaistītās tiesiskās problēmas;
g. ekspertu liecinieku skaits;
h. prognozējamais tiesvedības ilgums;
i. mediju vai sabiedrības interese vai lietas raksturojums, ciktāl tas ietekmē loģistiku lietā.

7. Sadales metode jāpiemēro vienveidīgi, saskaņā ar piektā standarta kritērijiem; var būt nepieciešama 
atšķirīga principu un kritēriju piemērošana saistībā ar jurisdikcijas raksturu, tiesas lielumu, tiesas 
līmeni vai tiesas apgabalu, kurā lietu izskata.

8.  Par sadali jāatbild tiesas priekšsēdētājam, vecākajam tiesnesim vai tiesas padomei, taču lietu sadales 
praktiskos aspektus iespējams deleģēt kādam citam tiesnesim vai arī  ierēdnim, kas pilnvarots veikt 
lietu sadali.

9. Motivācija/ pamatojums jebkurai atkāpei no iedibinātās sadales metodes ir jādokumentē.
10. Lietu sadales metodei ir jāatbilst šeit noteiktajiem principiem un kritērijiem neatkarīgi no tā, vai 

tiesnesis izskata lietu viens pats vai to dara kolēģija. Kad lietu skata tiesnešu kolēģija, tad kolēģijas 
sastāvam kopumā jāatbilst principiem un kritērijiem.

11. Lietas pusēm ir tiesības tikt informētām par lietas sadali, pirms tiek uzsākta lietas izskatīšana, un 
šim laikam jābūt saprātīgam, ņemot vērā lietas raksturu un sarežģītību, kā arī termiņu, kurā pusei 
ir jāīsteno tiesības apstrīdēt lietas iedali kādam konkrētam tiesnesim/ tiesnešiem. To var izdarīt 
rakstveidā, elektroniski vai publicējot tiesas sarakstus, vai arī jebkuriem citiem līdzekļiem.117

B. Aptaujas rezultāti 
 
1. Normatīvie akti par lietu sadales noteikumiem 
Aptaujā vispirms vaicājām par lietu sadales veidu un principiem, kā arī to, vai to nosaka kādi ārējie vai 
iekšējie normatīvie akti. 
Vairums Augstāko tiesu apstiprināja, ka lietu sadali nosaka kāds normatīvais akts (CZ, EE, 
DE, IT, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), SK, ES, AT(A), SL, LV, PT, PT(A)). Tomēr tas ne vienmēr 
garantē paredzamu un vienveidīgu sadales procedūru. Piemēram, Ungārijas Augstākajā tiesā lietu 
sadales kārtība pieļauj dažādas sadales metodes, tāpēc dažādi departamenti izmanto dažādus sadales 
noteikumus. Igaunijas Augstākās tiesas Iekšējie noteikumi nav pārāk precīzi. Saskaņā ar Iekšējiem 
noteikumiem palātu priekšsēdētāji atbild par tiesnešu nejaušu sadali. Tāpēc katrai Augstākās tiesas 
palātai ir zināma brīvība, lemjot par lietu sadales kārtību, ja vien tiek ievērots nejaušības princips.
Mazākajā daļā valstu nav ne iekšēju, ne ārēju normatīvu aktu, kas ieviestu sadales noteikumus (NL, 
LU, SE(A), SE). 

117 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Minimum Judicial Standards IV: Allocation of Cases. ENCJ Report 
2013-2014’ (ENCJ 2014) 8-10 <www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/encj_report_standards_iv_allocation_of_
cases_2014.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
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2. Lietu sadalē izmantotie kritēriji
Augstākā tiesa Specializācija Noslodze ES tiesības

Austrija Nav informācijas Nav informācijas Nav informācijas

Austrija (Administratīvā) X X

Beļģija X X

Kipra

Čehija X X

Igaunija X

Somija X X

Vācija X X

Ungārija X X

Īrija Nav informācijas Nav informācijas Nav informācijas

Itālija X X

Latvija X

Lietuva X X

Lietuva (Administratīvā) X X

Luksemburga

Nīderlande X

Polija X

Polija (Administratīvā) X X

Portugāle X X

Portugāle (Administratīvā) X X

Rumānija X X

Slovākija X

Slovēnija X X

Spānija X X

Zviedrija Nav informācijas Nav informācijas Nav informācijas

Zviedrija (Administratīvā) X X

Kopā (26) 16 21 0

 a. Specializācija
Daudzās Augstākajās tiesās tiesnešu specializācija un pieredze ir kritērijs, ko izmanto ienākošo 
lietu sadalē palātām vai kolēģijām (piemēram, CZ, FI, DE, IT, PL(A), HU, LT, LT(A), SE(A), AT(A), 
SL, PT, PT(A), RO, BE). Tā tas nav, piemēram, Slovākijas Augstākajā tiesā, kura specializācijas 
neesamību uzskata par trūkumu.
Polijas Augstākajā tiesā Civillietu palāta, Krimināllietu palāta, Militārā palāta un Darba tiesību, sociālā 
nodrošinājuma un sabiedrības lietu palāta ir sadalītas nodaļās. Kaut gan lietas nesadala atbilstoši 
nodaļu specializācijai, visām nodaļām ir kompetence skatīt spriedumu, ko pieņēmusi konkrētā 
apelācijas rajona tiesa. Taču tiesneši nav iedalīti nodaļās. Tā rezultātā, izskatot civillietas, lietas 
izskatīšanas gaitā ir iespējams mainīt kolēģiju, kas iztiesā lietu. Izmaiņas lietas iztiesāšanas laikā nav 
iespējamas krimināllietās, jo spriedumu drīkst pieņemt tikai tādi tiesneši, kuri piedalījušies visās tiesas 
sēdēs.
Latvijas Augstākajā tiesā lietas sadala atbilstoši gadskārtējam sadales plānam, ko apstiprina Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs. Administratīvo lietu, Krimināllietu un Civillietu departamentos lietas iedala 
tiesnešiem atbilstoši to vārdu alfabētiskai secībai. Administratīvo lietu departamentā tiek ņemta vērā 
arī tiesneša specializācija, taču tā tas nav visos departamentos.

 b. Noslodze
Vairums Augstāko tiesu norādīja, ka, sadalot lietas tiesnešiem (vai kolēģijām), tās ņem vērā tiesnešu 
noslodzi (piemēram, CZ, DE, IT, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), ES, AT(A), SL, PT, PT(A), RO, BE). 
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Noslodze tiek ņemta vērā pat tad, ja lietu sadales princips ir nejauša lietu sadale (EE, NL, SK, ES, LV). 
Piemēram, Čehijas Republikas Augstākajā tiesā lietas kolēģijām iedala Kanceleja atbilstoši iekšējam 
normatīvajam aktam, kurā noteikta katras kolēģijas specializācijas joma. Katras kolēģijas ietvaros 
izpildprezidents iedala lietu tiesnesim referentam, kura kompetencē ir nodrošināt tiesnešiem vienādu 
noslodzi. Latvijas Republikas Augstākajā tiesā lietas iedala nejauši, atbilstoši tiesnešu vārdiem 
alfabētiskā secībā. Taču, ja tiesneša noslodze ir pārāk liela vai ja tiesnesis ir nepietiekami noslogots, kā 
arī gadījumā, ja tiesnesis nespēj pildīt savus pienākumus, tad sadales plānu iespējams grozīt.
Taču šajā ziņā tiesas varētu ieviest vēl papildu pasākumus. Reizēm noslodzi ņem vērā tikai nejaušā 
tiesneša izvēlē. Svērta noslodzes sistēma, kura ņem vērā katras tiesnesim iedalītās lietas sarežģītību 
un tai nepieciešamo laiku (ne tikai konkrētajam tiesnesim iedalīto lietu skaitu), nodrošina pat labāku 
lietu sadali tieši tiesnešu vienlīdzīgas noslodzes ziņā.
Piemēram, šādu svērto noslodzes sistēmu izmanto Itālijas Augstākā tiesa. Katru lietu klasificē atbilstoši 
sarežģītības indikatoram. Katrs tiesnesis saņem tādu lietu apjomu, kas sarežģītības ziņā ir vienlīdzīgas 
tām lietām, ar kurām strādā viņa kolēģi. 
Arī Lietuvas Augstākā tiesa izmanto sarežģītības faktoru. Katrai lietai piešķir sarežģītības koeficientu 
no 1 līdz 3, ar 1 apzīmē visvienkāršākās lietas. Kopumā tiesnesim nedrīkst iedalīt vairāk par divām 
lietām vienā dienā, un tāpat arī tikai viena no tām drīkst būt visaugstākās sarežģītības pakāpes lieta.
Tā kā tiesnesim iedalīto lietu un lietu, ar kurām tiesnesis strādā, skaits ne vienmēr sniedz patiesu 
priekšstatu par viņu noslodzi, tiesneša sagatavoto nolēmumu skaitam nevajadzētu būt vienīgajam 
kritērijam, pēc kura vērtē tiesneša darba efektivitāti. Gandrīz neviena no Augstākajām tiesām 
nenosaka absolūto tiesneša sagatavoto nolēmumu skaita standartu (piemēram, CZ, EE, NL, DE, 
IE, LU, HU, SK, ES, LT, SE, SE(A), AT(A), SL, AT, PT PT(A)). Taču tiesnešiem, kas strādā Latvijas  
Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, ir noteikts katru gadu izskatāmo lietu 
skaits. 2016.  gadā šis noteiktais standarts bija 109 lietas. Kaut gan tiesneša darba efektivitāti mēra 
atbilstoši šim standartam, tiek ņemti vērā arī citi faktori (tādi kā prombūtne, līdzdalība izglītojošos 
pasākumos, lekciju lasīšana utt.).

 c. ES tiesības
Kopumā lietu sadalē netiek ņemts vērā fakts, ka lieta skar kādu ES tiesību jautājumu (CZ, EE, NL, 
FI, DE, IE, ES, LU, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), SK, ES, SE, SE(A), CY, AT(A), SL, AT, LV, PT, 
PT(A), RO). Dažas Augstākās tiesas norāda, ka tas nav iespējams, ņemot vērā to, ka ES tiesības skar 
daudzas tiesību jomas (piemēram, konkurences tiesības, intelektuālā īpašuma tiesības).
Ungārijā Nacionālais tieslietu birojs koordinē Juridisko konsultantu Eiropas tiesību jautājumos tīklu. 
Ja lietā jāpiemēro ES tiesības, tiesneši var lūgt šim tīklam piederoša tiesneša eksperta palīdzību.

3. Lietu sadales metode
Vairums Augstāko tiesu norāda, ka tās neizmanto IT sistēmu lietu sadalē (CZ, EE, NL, FI, DE, 
IE, ES, LU, PL, PL(A), HU, SE, SE(A), AT(A), SL, LV, PT(A)). 
Izņēmumi ir Spānijas Augstākā tiesa, Slovākijas Augstākā tiesa, Portugāles Augstākā tiesa, Rumānijas 
Augstākā tiesa, Lietuvas Augstākā tiesa, kā arī Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa, kuras  izmanto 
elektronisku sistēmu lietu sadalei.
IT sistēma, ko lietu sadalei izmanto Lietuvas Augstākā tiesa un Lietuvas Augstākā administratīvā 
tiesa, ir visai progresīva. Lai iedalītu lietu tiesnesim referentam, tā izmanto šādus datus: tiesneša 
specializācija, pastāvīgās tiesnešu kolēģijas (kuras Lietuvas Augstākajā administratīvajā tiesā izveido uz 
gadu, bet Augstākajā tiesā – uz īsāku laika posmu), tiesneša atvaļinājums, mācības vai citi periodi, kuros 
tiesnesis nevar izskatīt lietas, kā arī tiesneša noslodze un vēl nejaušības faktors. Kā minēts iepriekš, lietas 
sarežģītība tiek ņemta vērā, novērtējot to no 1 līdz 3. Kopumā tiesnesim vienā dienā nevar piešķirt 
vairāk par divām lietām, un tikai viena no tām drīkst būt augstākās sarežģītības pakāpes lieta.
IT sistēmas ģenerētie rezultāti jāapstiprina pilnvarotam darbiniekam. Ja IT sistēmas piedāvāto 
tiesnesi nenorīko lietas izskatīšanai (piemēram, šis tiesnesis jau iepriekš skatījis šo lietu), tad tiesas 
priekšsēdētājam jāpieņem motivēts lēmums un IT sistēmai jāpiedāvā cits tiesnesis referents.
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Kaut gan IT programma nodrošina nejaušu lietu sadali un garantē tāda principa kā objektivitātes 
ievērošanu, tomēr sistēmai ir arī negatīvie aspekti. Lietu sadalē izmantotā formula nespēj pienācīgi 
atspoguļot tiesnešu nevienlīdzīgo noslodzi. Turklāt šo vienu programmu izmanto visas tiesas. Taču ar 
vienu formulu visām instancēm nepietiek. Lietuva plāno veikt pētījumu un noteikt jaunus principus 
un formulas lietu sadalei dažādās instancēs.
Spānijas Augstākā tiesa arī paskaidroja, ka IT sistēma tiek izmantota sadales pirmajam solim, 
taču katras palātas prezidents var izlemt lietu iedalīt kādam citam tiesnesim, pamatojoties uz 
organizatoriskām vajadzībām, vienmēr ņemot vērā vienlīdzīgu slodzes sadali. Tas pats attiecas arī 
uz Portugāles Augstāko administratīvo tiesu. Sadale tiek veikta katru dienu priekšsēdētāja vietnieka 
pārraudzībā, viņš atbild uz tiesas sekretāra jautājumiem par noteiktu procesuālo aktu klasifikāciju. Ja 
ir lietas, kuras tiek uzskatītas par ārkārtīgi sarežģītām, tad tiesnesi referentu var uz kādu noteiktu laiku 
izslēgt no lietu sadales.
Slovākijas Augstākās tiesas IT sistēma iedala lietas nodaļām (civiltiesību, komerctiesību, administratīvo 
tiesību un krimināltiesību) atbilstoši lietas tiesiskajai dabai un pēc tam nejauši izvēlas tiesnesi; to 
uzskata par tiesību uz taisnīgu tiesu optimālu garantiju.
Saskaņā ar Ungārijas Augstākās tiesas lietu sadales kārtību tiek izmantotas dažādas metodes. Tās 
ietver lietu sadali pēc atbildētāja vārda pirmā burta, atbilstoši specializācijai, atbilstoši tam, cik ilgi 
tiesnesis ieņem savu amatu, tāpat arī notiek lietu automātiska sadale, izmantojot programmatūru, kā 
arī vienlaikus piemērojot dažādas metodes. Par lietu sadali atbild katra departamenta vadītāja vietnieks 
(Krimināltiesību, Civiltiesību vai Administratīvo un Darba tiesību departamenta). Administratīvo 
un Darba tiesību departamenta administratīvo tiesību nodaļa, kā arī Krimināltiesību departaments 
izmanto IT sistēmu lietu sadalei.
Attiecībā uz tām tiesām, kuras neizmanto IT sistēmu, aptaujas rezultāti rāda, ka ir liela dažādība par 
lietu atbildīgo personu ziņā. Reizēm par lietu sadali dažādām palātām atbild Kanceleja, bet palātas – 
par lietu sadali tiesnesim referentam. Citās valstīs par lietu sadali atbild Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
vai nodaļas vadītājs. 

4. Informācija pusēm
Eiropas Tieslietu padomju tīkls par minimālo standartu uzskata to, ka lietas puses tiek informētas 
par lietas sadali, pirms lieta tiek iztiesāta/ izskatīta, tādā termiņā, kas ir saprātīgs, ņemot vērā lietas 
raksturu un sarežģītību, kā arī termiņu, kurā puse var realizēt savas tiesības apstrīdēt lietas iedalījumu 
konkrētam tiesnesim/ tiesnešiem. Tas, kādā veidā puses informējamas, ir brīvi nosakāms. To iespējams 
darīt rakstveidā, elektroniski, publicējot tiesas sarakstu vai ar jebkuriem citiem līdzekļiem.
Dažās Augstākajās tiesās puses tiek informētas par tiesnešiem, kuriem lieta iedalīta (CZ, EE, IE, 
IT, LT, SK, ES, LV, RO).
Spānijas Augstākajā tiesā puses tiek informētas elektroniski, izmantojot elektronisko paziņošanas 
sistēmu Lexnet. Ja puses vēlas pieprasīt tiesneša atstatīšanu, tad tām arī tas jādara Lexnet sistēmā.
Dažos gadījumos tiesa automātiski neinformē puses par lēmumu attiecībā uz sadali, taču puses 
var pašas meklēt informāciju (PL, PL(A), HU, PT, PT(A)). Papildus Latvijas Augstākās tiesas 
nosūtītajam paziņojumam par tiesas sēdes datumu, kurā ietverta arī informācija par tiesas sastāvu, 
puses var meklēt informāciju par lietai nozīmētajiem tiesnešiem publiski pieejamā datubāzē.
Vairumā gadījumu kanceleja informē puses. Taču Polijas Augstākajā tiesā puses var pašas piekļūt 
informācijai. Visas lietas tiek reģistrētas elektroniskajā lietu reģistrā, kas ir daļa no iekšējās datubāzes 
Supremus. Daļa no šīs sistēmas ir publiski pieejama un ir publicēta Augstākās tiesas mājaslapā kā 
E-lieta, kurā atrodama šāda informācija: lietas numurs, zemākās instances pieņemtie spriedumi šajā 
lietā un datums, Augstākās tiesas departaments, kuram lieta iedalīta, iesniegšanas datums Augstākajā 
tiesā, sūdzības veids, uz kura pamata uzsākta tiesvedība Augstākajā tiesā, informācija par tiesas 
sēdes datumu, informācija par to, vai tiesvedība Augstākajā tiesā ir pabeigta, informācija par lietas 
rezultātiem un parasti Augstākās tiesas spriedums.
Lietuvā Augstākās tiesas un Augstākās administratīvās tiesas lietu sadales protokoli ir publiski 
pieejami un ikviens var apskatīt tos mājaslapā. Lietu sadales protokolā ir detalizēti aprakstīts veids, 
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kādā lieta iedalīta, un norādīts, vai IT sistēmas ieteiktais tiesnesis referents norīkots lietas izskatīšanai; 
ja nē, tad protokols ietver arī priekšsēdētāja motivētu lēmumu.
Citās valstīs puses netiek oficiāli informētas par to, kuram tiesnesim to lieta iedalīta, bet tās šo 
informāciju var atrast turpmākā sarakstē ar tiesu un/ vai var lūgt šo informāciju Kancelejai (FI, 
DE, HU, SL, AT(A)).

5. Vienotas tiesu prakses garantijas
Lietu sadale dažādiem tiesnešiem un palātām var radīt atšķirīgu tiesu praksi. Tāpēc aptaujas 
dalībniekiem tika vaicāts, kā tiesnešu vidū notiek informācijas apmaiņa par iedalītajām lietām. 
Augstākās tiesas izmanto dažādus paņēmienus, lai nodrošinātu vienotu tiesu praksi, un vienā 
gadījumā pat vienā Augstākajā tiesā izmanto dažādus paņēmienus. Situācijas ir tik dažādas, ka ir 
neiespējami sagrupēt dažādos Augstāko tiesu rastos risinājumus. Tāpēc tālāk sniegsim dažus ieviestās 
prakses piemērus.
Spānijas Augstākās tiesas Pētījumu un dokumentācijas nodaļa sagatavo iknedēļas pārskatus par Augstākās 
tiesas lēmumiem. Vismaz reizi mēnesī tā arī sagatavo pārskatu par galvenajiem Eiropas Savienības Tiesas 
un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem. Pārskatus par ES tiesībām izplata katru dienu.
Igaunijas Augstākajā tiesā katra palāta izmanto citādākus paņēmienus. Vienā no palātām visas lietas 
tiek analizētas iknedēļas palātas sanāksmē, kurā piedalās tiesneši un padomnieki. Citā palātā lēmuma 
projektu nosūta visiem palātas locekļiem, kuri var sniegt komentārus vai ieteikt teksta labojumus.
Nīderlandes Augstākā tiesa izmanto sistēmu, kurā visi tiesneši tiek informēti par visām kādā palātā 
neizskatītajām lietām, pat tie tiesneši, kuriem lieta nav iedalīta, un arī viņi apmeklē tiesas sēdes palātā.
Somijas Augstākā administratīvā tiesa un Vācijas Federālā administratīvā tiesa uzskata, ka specializēto 
palātu pastāvēšana ir garantija pret atšķirīgām tendencēm tiesu praksē. Somijas Augstākās 
administratīvās tiesas priekšsēdētājs un prezidents var pārcelt neizskatītu lietu uz tiesas vai palātas 
plenārsēdi. Ja Vācijā kāda palāta plāno atkāpties no citas palātas pieņemta sprieduma, tad tai ir jāvaicā 
šīs palātas kolēģiem, vai viņi joprojām piekrīt pagātnē izteiktajam viedoklim. Ja jā, tad ir nepieciešams 
Lielās palātas lēmums.
Polijā Likumā par Augstāko tiesu skaidri pateikts, ka Augstākajai tiesai jānodrošina atbilstība likumam 
un tiesas lēmumu vienveidība. Lai izpildītu šo prasību, Polijas Augstākajai tiesai ir kompetence 
pieņemt lēmumus, lai izšķirtu tiesību jautājumus. Palātas prezidentam ir jāinformē Augstākās 
tiesas pirmais prezidents par atšķirīgu likuma interpretāciju un nepieciešamību izdot rezolūciju, kas 
vienādotu likuma interpretāciju. Pirmajam prezidentam ir kompetence prasīt  Augstākajai tiesai lemt 
par vispārējo tiesu, militāro tiesu un Augstākās tiesas lēmumu atšķirībām. Šādu pirmā prezidenta 
lēmumu izskata septiņu tiesnešu sastāvs vai cits tiesas paplašināts sastāvs. Ja Augstākā tiesa izlemj, ka 
iesniegtajam jautājumam nepieciešams skaidrojums, tad tā pieņem citām Augstākās tiesas kolēģijām 
saistošu rezolūciju. Pretējā gadījumā tā atsakās pieņemt rezolūciju un pieņem lēmumu, kas nav saistošs 
citiem Augstākās tiesas tiesnešiem.
Citās valstīs, ņemot vērā tiesas lielumu, nepastāv atšķirīgas tiesu prakses risks, jo nav atsevišķu palātu 
(IE, LU). 

C. Labā prakse

Ieviest Eiropas Tieslietu padomju tīkla noteiktos minimālos standartus 
attiecībā uz lietu sadali

Sniedzot mūsu vispārējos novērojumus, mēs jau minējām Eiropas Tieslietu padomju tīkla izstrādātos 
lietu sadales minimālos standartus. Visām Augstākajām tiesām jānodrošina lietu sadales noteikumu 
atbilstība šiem minimālajiem standartiem.
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Aptaujas rezultāti rāda, ka ne visas Augstākās tiesas ir ieviesušas minimālos standartus. Piemēram, 
ne visās tiesās lietu sadales noteikumi jau ir caurskatāmi vai automātiski padarīti publiski pieejami 
(piemēram, Augstākās tiesas mājaslapā), tāpat arī ne vienmēr puses tiek automātiski informētas par 
tiesnesi vai palātu, kam to lieta iedalīta.
Augstākajām tiesām vajadzētu kā paraugu izmantot Spānijas Augstākās tiesas ieviesto sistēmu. Šajā 
gadījumā puses tiek informētas caur elektronisko paziņošanas sistēmu Lexnet. Ja puses vēlas 
tiesneša atstatīšanu, tad tām tā jāpieprasa Lexnet sistēmā.

Sadales kritēriji ietver tiesneša un tiesu sistēmas neatkarību un 
objektivitāti, tiesneša kompetenci, pieredzi un specializāciju, kā arī svērto 

noslodzi

Tāpat arī Eiropas Tieslietu padomju tīkla izstrādātie minimālie standarti prasa, lai lietu sadale 
balstītos iepriekš noteiktos kritērijos, kas noteikti normatīvā aktā, tostarp tiesneša un tiesu sistēmas 
neatkarībā un objektivitātē, tiesneša kompetencē, pieredzē un specializācijā. Protams, atkarībā no 
tiesas lieluma var būt nepieciešama atšķirīga šo kritēriju piemērošana. Piemēram, prasība, lai mazākas 
Augstākās tiesas veidotu specializētas palātas, diezin vai būs reāla.
Līdztekus tiesneša neatkarībai un specializācijai arī tiesneša noslodze ir svarīgs kritērijs, jo viendabīga 
slodzes sadale garantē tiesvedības savlaicīgumu. Tā kā kopējais tiesnesim iedalīto lietu skaits ne 
vienmēr sniedz patiesu priekšstatu par viņa noslodzi, ir jāņem vērā katra tiesneša svērtā noslodze. 
Dažādu veidu lietās noslodze un lietas izskatīšanai nepieciešamais laiks var būtiski atšķirties.
Piemēram, civillietas var iedalīties dažādās sarežģītības kategorijās, pamatojoties uz to izskatīšanai 
nepieciešamo aptuveno laiku: parastās, vidējās un darbietilpīgās. Ja attiecīgā lieta ir saistīta ar jaunu 
tiesību jautājumu, tad tā jāklasificē kā darbietilpīga. Turpretim, ja lieta nav pieņemama izskatīšanai, to 
varētu klasificēt kā parastu. Papildu punktus varētu piešķirt arī par apstākļiem, kas prasa vairāk darba 
stundu (piemēram, tiesas sēdes ilgums, liels skaits iesaistīto pušu).
Labs šādas svērtās noslodzes sistēmas piemērs atrodams Itālijā, kur Augstākā tiesa katrai lietai 
piešķir sarežģītības koeficientu. Katrs tiesnesis saņem tādu lietu apjomu, kas savas sarežģītības 
ziņā ir ekvivalents kolēģu noslodzei. Pēc sākotnējā izvērtējuma sarežģītības koeficients tiek noteikts, 
pamatojoties uz vairākiem parametriem, tostarp izvirzīto juridisko jautājumu sarežģītību un to, vai tie 
ir novitāte, priekšmetu,  lietā ietverto dokumentu un iesaistīto pušu skaitu, kā arī dokumentu lappušu 
skaitu. Pati Itālijas Augstākā tiesa uzskata šo lietu sadales metodi par vienu no savām svarīgākajām 
spēcīgajām pusēm.
Lietuvas Augstākās tiesas un Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas izmantotā IT sistēma iedala 
lietas tiesnešiem, ņemot vērā arī tiesnešu svērto noslodzi, novērtējot katras lietas sarežģītību ar 1 līdz 
3. Tiesnesim nedrīkst piešķirt vairāk par divām lietām vienā dienā, un tikai viena no tām drīkst būt 
augstākās sarežģītības pakāpes lieta.
Lai piemērotu svērto noslodzes sistēmu, ir jāaplēš un jānovērtē ar noteikta veida lietām saistītā 
noslodze. Lai šīs aplēses būtu pamatotas, ir svarīgi šīs svērtās noslodzes sistēmas izveidošanā iesaistīt 
praktiķus, kā arī nodrošināt iespēju attīstīt vadlīnijas un sniegt komentārus gan sistēmas izveidošanas 
gaitā, gan vēlāk. Tas ne tikai uzlabos sistēmu, bet nodrošinās tās atzīšanu.118 

118 European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced Court 
Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 26 <www.lut.fi/doc-
uments/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
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3. TIESVEDĪBAS ILGUMS 
Tiesvedības ilgums ietver daudzus tematus. Šī pētījuma ietvaros apskatīsim termiņus, statistikas datu 
izmantošanu, kā arī sabiedrības informēšanu par tiesvedības ilgumu, procesuālo noteikumu ļaunprātīgu 
izmantošanu un arī elektroniskos dokumentus.

 A. Vispārīgi novērojumi

1. Termiņi un tiesvedības ilgums
Eiropas Padomes Ministru komiteja uzskatījusi, ka “jāievieš regulāra un nepārtraukta monitoringa 
procedūras, kas veidotas krimināljustīcijas iestāžu funkcionēšanas izvērtēšanai, to lietderības un 
efektivitātes novērtēšanai, kā arī derīgu uzlabojumu sekmēšanai”.119 Ja tiesvedības procesu nemēra, tad 
to nevar ne novērtēt, ne uzlabot.
Kā minēts šīs daļas ievadā, termiņi ir svarīgs rīks, nosakot izmērāmus mērķus, lai panāktu savlaicīgu 
lietu izskatīšanu. Mērķis ir uzraudzīt un uzlabot tiesvedības savlaicīgumu.

 a. Reālistisku un izmērāmu termiņu noteikšana
Tie indivīdi vai organizācijas, kas ir konkretizējušas savu mērķi, parasti uzrāda labāku sniegumu nekā 
tie, kuru mērķi ir nenoteikti.120 Taču mērķis panākt lietas iztiesāšanu bez nepamatotas kavēšanās ir 
diezgan nenoteikts mērķis.
Termiņi nosaka izmērāmus mērķus, bez kuriem nav iespējams izmērīt un salīdzināt aizkavēšanos 
lietas izskatīšanā, ko pēc tam var definēt kā atšķirību starp reālo situāciju un plānotajiem termiņiem. 
Tie ir arī priekšnoteikums tam, lai varētu novērtēt politiku, kas ieviesta tiesvedības procesu saīsināšanai. 
Tādējādi statistika ir svarīgs rīks tiesu administrēšanas pētīšanai un vadīšanai. Eiropas Tieslietu 
padomju tīkls (ENCJ) uzsvēris, ka pašai tiesu sistēmai vai neatkarīgai iestādei vajadzētu atbildēt par 
datu apkopošanu, apstrādi un publicēšanu, lai ievērotu tiesnešu neatkarību; piemēram, to varētu darīt 
Tieslietu padomes.121

Termiņi jāveido trīs līmeņos: valsts līmenī, tiesas līmenī un tiesneša līmenī. Valsts līmenī galvenais 
mērķis ir noteikt vispārējo misiju un vīziju.122 
Visbeidzot, lai termiņi būtu efektīvs rīks lietu vadības procesā, tiem jābūt skaidri izmērāmiem un 
reāliem.123 

Ieinteresēto pušu atbalsts
Mērķu definēšanas un noteikšanas process ir gandrīz tikpat svarīgs kā paši termiņi.124 Literatūrā par 
termiņiem uzsvērta nepieciešamība izstrādāt un ieviest šos termiņus ar ieinteresēto pušu aktīvu 
119 Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation (95)12 of 11 September 1995 on the 
management of criminal justice <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.
CmdBlobGet&InstranetImage=536554&SecMode=1&DocId=527282&Usage=2> skatīts 2016. g.5. decembrī. 
120 European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced 
Court Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 23 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
121 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Timeliness Report 2010-2011’ (ENCJ 2011) 13 <www.encj.eu/
images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf> skatīts 2016. gada 12. decembrī. 
122 European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced 
Court Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 22 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
123 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
124 European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced 
Court Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 21 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
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atbalstu. Nosakot termiņus, jāņem vērā ieinteresēto pušu gaidas un uzskati. Ja atsevišķās tiesas un 
tiesneši varēs ietekmēt šos mērķus, tad viņiem būs lielāka apņēmība tos sasniegt.125 

Diferencēta pieeja
Lai padarītu šos termiņus vēl efektīvākus, tiesas var īstenot diferencētu pieeju trīs līmeņu termiņiem.
Pirmkārt, termiņiem jāatšķiras atkarībā no procesa veida. Piemēram, pētījumi rāda, ka kopumā 
krimināllietas tiek izskatītas ātrāk nekā civilprocesa lietas. Tāpēc dažādu veidu procesiem jānosaka 
atšķirīgi termiņi.126 
Otrkārt, nosakot termiņus, jāņem vērā arī galvenie procesa posmi, kas ļautu agrīni identificēt lietas, 
kuru virzība kavējas.127

Treškārt, nosakot termiņus, jāņem vērā dažādas lietu kategorijas un, vēl precīzāk, lietu sarežģītība. Šī 
ir dažādu ātrumu pieeja lietu vadībai, kurā katru lietu izskata konkrētā procesuālā ātrumā, pamatojoties 
uz tās sarežģītību: ir paātrinātais ceļš tām lietām, kas prasa nedaudz spriešanas vai neprasa to nemaz; 
standarta ceļš tām lietām, kas prasa apspriedes un tiesas sēdi, bet citādi nav izņēmuma gadījumi; un, 
visbeidzot, sarežģītais ceļš tām lietām, kuras prasa īpašu uzmanību.128 

 b. Termiņu ievērošana
Organizatorisko vidi, kas atbalsta un ievieš termiņus, ietekmē tiesu sistēmas institucionālā struktūra 
(piemēram, tiesu sistēmas struktūra, tiesas priekšsēdētāja loma, jutīgums attiecībā uz tiesnešu iekšējo 
neatkarību utt.). Tāpat ieviešanu vajadzētu atbalstīt advokātu kolēģijām un citām iestādēm. Tiesvedības 
ilgumu var ietekmēt arī advokāti.129 
Termiņu ievērošanu var panākt ar iekšējām darbībām (proti, tiesas vadītāja vai tiesas priekšsēdētāja 
rīcību). Tiesneši ir nekavējoties jāinformē par kavēšanos. Tādā gadījumā iespējams pārdalīt lietas, vai, ja 
pārmērīga kavēšanās notiek tiesneša vainas dēļ, tās rezultāts var būt disciplinārās sankcijas. Piemēram, 
Austrijā, Lincas rajona tiesā, visi tiesneši saņem pārskatu par neizskatītajām lietām, kas klasificētas 
pēc to ilguma. Tiesu vadītāji var rīkoties atbilstoši šai informācijai, proti, izlīdzināt noslodzi vai uzsākt 
125 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced Court 
Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 21 <www.lut.fi/doc-
uments/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
126 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation (95)12 of 11 September 1995 on the 
management of criminal justice <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.
CmdBlobGet&InstranetImage=536554&SecMode=1&DocId=527282&Usage=2> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
127 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
David C. Steelman, ‘Improving Caseflow Management: A Brief Guide’ (National Center for State Courts 2008) 6-7 <http://
cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctadmin/id/1022> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
128 David C. Steelman, ‘Improving Caseflow Management: A Brief Guide’ (National Center for State Courts 2008) 19-20 
<http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctadmin/id/1022> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
129 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
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disciplinārprocesu. Tāpat arī puses var lūgt Apelācijas tiesu noteikt konkrētiem tiesvedības posmiem 
ierobežojumus laikā, ja tās uzskata, ka tiesnesis nerīkojas savlaicīgi.130 
Ārējs spiediens (piemēram, no tiesībsarga, medijiem vai advokātu kolēģijas), kas uzsver tiesvedības 
savlaicīguma nozīmi, arī var palīdzēt ievērot termiņus.131

 c. Datu monitorings
CEPEJ 2006.  gada ziņojumā par IT izmantošanu teikts, ka vairākums valstu un citas institūcijas 
ziņojušas par statistikas rīku izmantošanu tiesu darbības mērīšanai. Šie rīki var būt un var nebūt tieši 
saistīti ar lietu vadības sistēmu un tos var izmantot, lai uzskaitītu ienākošās, izskatītās un neizskatītās 
lietas.132

Tiesu uzraudzībai ir nepieciešama statistika.133 Ja tiesvedības ilgumu nemēra, tad to nevar ne 
novērtēt, ne uzlabot. Tādējādi nepārtraukts monitorings ir svarīgākais termiņu izstrādes elements. 
Tas prasa vairāk nekā tradicionālo tiesu statistiku: galīgie dati jāietver atskaitēs, kuras var izmantot 
tiesvedības ilguma uzraudzībai un izcelšanai. To var darīt gan manuāli, gan izmantojot automatizētu 
informācijas sistēmu.134

CEPEJ veica plašus pētījumus par tehnoloģiju izmantošanu tiesu sistēmā un secināja, ka vairākām 
tehnoloģijām ir īpaši svarīga ietekme uz tiesu sistēmas efektivitāti un kvalitāti. Datorizēta tiesvedības 
vadības sistēma būtiski palielina lietu izskatīšanas ātrumu.135 Konkrētāk – kaut gan nav iespējams 
konstatēt tiešu saiti starp datorizāciju un tiesu sistēmas efektivitāti, tik un tā CEPEJ novērojumi 
attiecībā uz lietu  pabeigšanas koeficientiem un izskatīšanas laiku liecina, ka vairumā valstu un 
institūciju, kas iesaistītas tiesu datorizēšanā, ir skaidri saskatāmi uzlabojumi.136 

Reālā laika dati un agrīns brīdinājums
Lai tiesas spētu adekvāti reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem un ietekmēt mērķu sasniegšanu, ir svarīgi, 
lai monitoringa dati balstītos precīzos reālā laika datos par sniegumu.137 Tātad monitoringam jānorit 
nepārtraukti un reālajā laikā.
Pētījumos atklāts, ka agrīna tiesas kontrole ir nepārprotami saistīta ar īsāku civillietu izskatīšanas 
130 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
131 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
132 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of Justice. 
Thematic report: Use of Information Technology in European courts’ (CEPEJ Studies no 24, CEPEJ 2016) 24 <www.coe.
int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study%2024%20-%20IT%20
Report%20-%20EN.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
133 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Timeliness Report 2010-2011’ (ENCJ 2011) 11 <www.encj.eu/
images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf> skatīts 2016. gada 12. decembrī. 
134 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
135 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of Justice. 
Thematic report: Use of Information Technology in European courts’ (CEPEJ Studies no 24, CEPEJ 2016) 48 <www.coe.
int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study%2024%20-%20IT%20
Report%20-%20EN.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
136 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of Justice. 
Thematic report: Use of Information Technology in European courts’ (CEPEJ Studies no 24, CEPEJ 2016) 61 <www.coe.
int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study%2024%20-%20IT%20
Report%20-%20EN.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
137 European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced 
Court Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 24 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
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laiku. Praksē agrīna kontrole nozīmē to, ka līdz ar lietas ierosināšanu aizsākas arī monitoringa 
process. Kanceleja, kas dokumentējusi iesniegumu, piemēro sistēmu, saskaņā ar kuru lietu kontrolēs 
noteiktā laikā nākotnē, lai redzētu, vai nākamais paredzētais notikums noticis atbilstoši lietas virzības 
dažādajiem posmiem noteiktajiem laika standartiem. Šim monitoringa procesam jābūt daļai no 
tiesas automatizētās lietu vadības sistēmas. Tāpat arī monitoringa procesam jābūt nepārtrauktam, 
kas nozīmē to, ka ir jāievēro katrs plānotais kontroles punkts vai notikums, no kura izriet nākamais 
plānotais kontroles punkts.138 
CEPEJ 2016.  gada ziņojumā par informācijas tehnoloģiju izmantošanu Eiropas tiesās norādīja, ka 
visām valstīm vai institūcijām, kas atbildējušas uz šo jautājumu, bijušas elektroniskās lietu vadības 
sistēmas. Šādām elektroniskām lietu vadības sistēmām var būt arī agrīnās brīdināšanas funkcija, kas 
nodrošina proaktīvu lietu vadību. Šie brīdinājumi attiecas, piemēram, uz termiņiem, lai nepieļautu 
tādu lietu, kas pārkāpj iepriekš noteiktās robežas, uzkrāšanos. CEPEJ ziņojumā minēts, ka pretstatā 
elektroniskajām lietu vadības sistēmām šādas agrīnas brīdināšanas sistēmas tiesas izmanto ierobežotā 
apjomā.139 Piemēram, Somijā vairākās tiesās ir izveidota brīdinājuma sistēma par termiņiem, lai 
sekmētu individuālā darba plānošanu, mazinātu lietu uzkrājumu un novērstu kavēšanos. Ja kādā no 
procesuālajām stadijām lietā netiek ievērots noteiktais termiņš, tad par nākamo posmu atbildīgās 
personas lietu uzskaitījumā parādās brīdinājuma simbols. Brīdinājuma simbolus sarakstos atjaunina 
katru dienu.
Eiropas Padomes Tieslietu sistēmas kontroljautājumu saraksts par laika plānošanu ir noderīgs rīks, ko 
tiesas var izmantot, lai ieviestu termiņus vai uzlabotu to ievērošanu.140

2. Statistikas dati un sabiedrības informēšana
Svarīgi ir ne tikai sniegt vispārēju informāciju par tieslietu sistēmu mājaslapās, bet arī nodrošināt 
tiesas lietotājus ar informāciju par tiesvedības procesa paredzamajiem termiņiem. Šādu informāciju 
spēj sniegt tikai tādas valstis, kuras ir izveidojušas efektīvu lietu vadības sistēmu. Kaut gan to nav 
viegli izdarīt (tādi faktori kā augoša tiesas noslodze vai lietu sarežģītība apgrūtina šīs prasības izpildi), 
CEPEJ pētījums liecina, ka aizvien vairāk dalībvalstīs ir noteikts pienākums šo informāciju sniegt, 
vismaz noteiktos apstākļos.141 Papildus tiesas lietotāju informēšanai, tādējādi uzlabojot piekļuvi tiesām, 
tiesu sistēma arī atbild sabiedrībai par tiesu funkcionēšanu, ieskaitot to, lai lietas tiktu izskatītas 
bez nepamatotas kavēšanās. Jāpublicē arī statistika par tiesu noslodzi un tiesvedības ilgumu, lai 
palielinātu caurskatāmību.142

3. Procesuālo noteikumu ļaunprātīgas izmantošanas nepieļaušana
Tiesu sistēma nav vienīgais spēlētājs, kas ietekmē tiesvedības ilgumu. Reizēm pašām pusēm ir 
iemesli kavēt tiesvedību vai ļaunprātīgi izmantot tiesības uz tiesu. Tikai tiesneši var noteikt tiesāšanās 
tempu, neatkarīgi no pušu interesēm. Tāpēc literatūrā uzsvērts, ka viņiem vajadzētu uzņemties 

138 D. C. Steelman, ‘Improving Caseflow Management: A Brief Guide’ (National Center for State Courts 2008) 8 <http://
cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctadmin/id/1022> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
139 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of Justice. 
Thematic report: Use of Information Technology in European courts’ (CEPEJ Studies no 24, CEPEJ 2016) 22-23 <www.coe.
int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study%2024%20-%20IT%20
Report%20-%20EN.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
140 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Time Management Checklist’ (CEPEJ 2005) <https://wcd.
coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2005)12&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=rev&BackColorInternet=eff-
2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&direct=true> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
141 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of 
Justice. Edition 2016 (2014 Data)’ (CEPEJ Studies no 23, CEPEJ 2016) 178 <http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/
evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN%20web.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī 
142 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Timeliness Report 2010-2011’ (ENCJ 2011) 11 <www.encj.eu/
images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
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proaktīvu lomu lietu vadībā, lai garantētu taisnīgumu un savlaicīgumu konkrētās lietas tiesvedībā.143

Viens no šādas proaktīvas pieejas elementiem un būtiska sekmīgas lietu plūsmas vadības sistēmas 
iezīme ir noteiktu un ticamu tiesas sēžu datumu noteikšana. Ja lietas dalībnieki šaubās, vai tiesas sēde 
notiks paredzētajā datumā un laikā, viņi būs nesagatavoti. Tiesai vajadzētu piemērot saprātīgu, bet 
stingru politiku  sēžu atlikšanas ierobežošanai.144 
CEPEJ norādījusi, ka ir jānovērš jebkuri mēģinājumi tīši un apzināti kavēt tiesvedību un ka ir jābūt 
procesuālām sankcijām (ko piemēro pusēm vai to pārstāvjiem) par kavēšanās izraisīšanu vai par 
traucējošu uzvedību. “Ja juridiskās profesijas pārstāvis klaji ļaunprātīgi izmanto procesuālās tiesības vai 
būtiski kavē tiesvedību, par to ir jāziņo attiecīgajai profesionālajai organizācijai”.145

4. Elektroniskie dokumenti
Papildus tiesu sistēmu efektivitātes palielināšanai IT var arī uzlabot tiesu un ar tiesu sistēmu saistīto 
profesionāļu, kā arī tiesu un tiesu lietotāju attiecības. Šīs rokasgrāmatas V daļā par tiesu sistēmas 
komunikāciju sniegsim tam dažus piemērus. Šīs attiecības iespējams uzlabot arī ar tiesu un advokātu 
elektroniskās saziņas palīdzību, piemēram, iesniedzot lietu tiesā, izmantot e-pastu vai elektronisku 
pieteikumu vai arī elektroniski iesniedzot dokumentus. 
Elektroniskajai informācijas apritei vajadzētu būt ātrākai un izmaksu ziņā efektīvākai 
salīdzinājumā ar komunikāciju, izmantojot dokumentus papīra formā. Savlaicīga, godīga un izmaksu 
ziņā efektīva tiesas un pušu saziņa tiek uzskatīta par svarīgu lietu administrēšanas daļu.146

Viens no šīs elektroniskās saziņas mērķiem tādējādi ir ne tikai sekmēt un paātrināt pašu 
saziņu, bet arī dokumentu apstrādi tiesā, sagatavojot lietu tiesvedībai vai gatavojot rakstveida 
spriedumus.147 Šie mērķi netiek sasniegti pilnībā, ja pusēm jāiesniedz arī papīra dokuments 
papildus elektroniski nosūtītajam dokumentam. Viens no iemesliem, kāpēc aizvien vēl ir jāiesniedz 
dokuments papīra formātā, ir tas, ka ne vienmēr ir iespējams kontrolēt elektroniskā dokumenta 
integritāti un izcelsmi. Tāpēc valstīm jāapsver elektronisko parakstu ieviešana tiesu, lietotāju un 
profesionāļu saziņā. Elektroniskais paraksts garantē elektroniskā dokumenta integritāti ar digitālās 
šifrēšanas sistēmas palīdzību. Elektroniskajam parakstam jāpiemīt zināmām īpašībām, un tiesām tas 
jāatzīst kā autentisks, neviltojams, atkārtoti neizmantojams, drošs pret viltojumiem un neatsaucams. 

143 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Length of Court Proceedings in the Member States of the 
Council of Europe based on the Case-law of the European Court of Human Rights’ (CEPEJ 2006) 43 <https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?p=&id=1073329&Site=COE&direct=true> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced Court 
Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 14 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī.
144 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) 10<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
David C. Steelman, ‘Improving Caseflow Management: A Brief Guide’ (National Center for State Courts 2008) 1 <http://
cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctadmin/id/1022> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
145 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Revised Saturn Guidelines for Judicial Time Management’ 
(CEPEJ 2014) 4 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2014)16&Language=lanEnglish&Ver=original&-
BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true> skatīts 2016. g. 
12. decembrī. 
146 European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced Court 
Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 30 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
147 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Timeliness Report 2010-2011’ (ENCJ 2011) 27 <www.encj.eu/
images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced Court 
Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 32 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
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Tomēr CEPEJ pētījumi liecina, ka šobrīd mazāk nekā viena valsts no divām pieļauj elektronisku 
dokumentu parakstīšanu.148 

5. Pastiprināts lietu pieplūdums
Pat ja Augstākā tiesa ievieš visus iepriekš minētos pasākumus, tik un tā ir iespējams, ka tiesvedības 
ilgums palielinās būtiska lietu pieplūduma dēļ. Te rodas jautājums, kā Augstākajai tiesai rīkoties, 
izveidojoties šādai situācijai. 
Elastīgas lietu sadales sistēmas izveidošana palīdzēs tiesai labāk pielāgoties neparedzētām izmaiņām 
noslodzē.149 Ministru komiteja uzskata, ka noslodze un pārslodze ir pamatots iemesls lietu pārdalei 
vai lietas nodošanai citam tiesnesim, ar nosacījumu, ka šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem un ievērojot tiesnešu neatkarību.150

Piemēram, Nīderlandē, Dānijā un Zviedrijā ir izveidotas tiesnešu ceļojošās brigādes. Tās izmanto 
atbilstoši nepieciešamībai, un tās var norīkot uz ierobežotu laika posmu izskatīt lietas rajona tiesā, kura 
īslaicīgi nespēj tikt galā ar darba slodzi.151 
Vēl cits pasākums ir elastīga tiesnešu pārdale starp tiesām. Piemēram, Nīderlandē tiesnešiem ir 
kompetence iztiesāt lietas visos rajonos. Viņus ieceļ par tiesnešiem vienā rajonā un par tiesneša 
aizvietotāju visās citās tiesās. Tāpēc tiesneši var itin viegli strādāt ar lietām citā tiesā.152 CCJE uzsver 
to, ka, kaut arī kopumā šāda elastība ir vēlama, tomēr ir jāievēro katra atsevišķā tiesneša neatkarība, un, 
ja tiesnesi pārceļ, tam nepieciešama viņa piekrišana.153

Citi pasākumi ir brīvo darba vietu aizpildīšana vai tiesnešu palīgu skaita palielināšana utt.
Ņemot vērā Augstākās tiesas specifiskos uzdevumus, var rasties jautājums, vai šie pasākumi ir tai 
piemērojami.
Visbeidzot, mēs gribētu uzsvērt, ka dažas Eiropas valstis, lai izvairītos no tiesu pārslodzes, kas noved 
pie tiesvedību iestrēgšanas un pārlieka tiesvedību ilguma, ir noteikušas ierobežojumus tiesībām 
iesniegt lietu Augstākajā tiesā.154 Lai nodrošinātu to, ka Augstākajai tiesai ir pietiekama kapacitāte, 
lai tā pildītu savu vienveidīgas tiesību piemērošanas un attīstības uzrauga lomu, valsts likumdevējs 
var apsvērt dažādus filtrēšanas mehānismus, piemēram, atļauju pārsūdzēt Augstākajā tiesā vai arī 
filtru, kas pamatots lietas vērtībā. To darot, likumdevējam ir jānodrošina šādu pasākumu atbilstība 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.  pantā ietvertajiem nosacījumiem. Augstāko tiesu kontekstā 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē atzīts, ka sistēmas, kurās paredzēta atļaujas saņemšana apelācijas 
148 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of Justice. 
Thematic report: Use of Information Technology in European courts’ (CEPEJ Studies no 24, CEPEJ 2016) 29-38 <www.coe.
int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study%2024%20-%20IT%20Re-
port%20-%20EN.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
149 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
150 Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation (2010) 12 of 17 November 2010 and Explanatory 
Memorandum on Judges: Independence, Efficiency and Responsibilities, 24 <www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20
Recommendations/CMRec(2010)12E_%20judges.pdf> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
151 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Timeliness Report 2010-2011’ (ENCJ 2011) 22 <www.encj.eu/
images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
152 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Timeliness Report 2010-2011’ (ENCJ 2011) 21 <www.encj.eu/
images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
153 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 6 (2004) on Fair Trial within a Reasonable Time and 
Judge’s Role in Trials Taking Into Account Alternative Means of Dispute Settlement <https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?p=&id=1046389&Site=COE&direct=true> skatīts 2016. g. 13. decembrī. 
154 European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced Court 
Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 12 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management of 
Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&di-
rect=true> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
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iesniegšanai, atbilst Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un ka pārsūdzību pieņemamībai Augstākajās 
tiesās var noteikt formālākas prasības. 155

6. Korelācija starp IT izmantošanu un tiesvedības ilgumu
Daudzi no praktiskajiem risinājumiem, kas piedāvāti tiesvedības ilguma saīsināšanai, paredz IT 
izmantošanu (piemēram, lai sekmētu monitoringu un apkopotu ar tiesvedības ilgumu saistītos 
statistikas datus). Tomēr CEPEJ veiktais pētījums atklāj, ka labu IT rīku attīstības līmeni nevar 
sistemātiski saistīt ar labu tiesas snieguma līmeni. IT nav pašmērķis, bet tas ir jāuztver kā 
uzlabojumu ieviešanas rīks. Tiesu efektivitāti ietekmē arī citi faktori, piemēram, ir jāņem vērā 
arī piešķirtie resursi. IT izmantošana var uzlabot tiesas efektivitāti (un tādējādi – arī samazināt 
tiesvedības ilgumu), taču tā ir jāintegrē organizatoriskajā procesā, līdztekus pārmaiņu vadības politikai, 
kurā jāiesaista visas ieinteresētās puses. CEPEJ secināja: “IT ir būtiska loma, taču tās nav vienīgais 
izšķirošais faktors snieguma uzlabošanai”.156 

B. Aptaujas rezultāti

1. Termiņi un apstrādes laiks 
Iepriekš minētie avoti parādījuši, ka tiek sagaidīts, ka termiņi pozitīvi ietekmēs tiesvedības ilgumu. 
Neraugoties uz to, lielākā daļa Augstāko tiesu vēl nav ieviesušas šos sasniedzamos termiņus (CZ, 
EE, IE, IT, LU, PL, PL(A), HU, LT(A), SK, ES, AT(A), AT, PT). 
Šos termiņus ieviesusi mazākā daļa Augstāko tiesu (NL, FI, DE, SE(A), SL, LV), taču ne visas tos 
ieviesušas vienā līmenī. Nīderlandes Augstākā tiesa noteikusi vispārēju termiņu: mērķis ir, lai 90% 
lietu galīgais nolēmums tiktu pasludināts gada laikā. Taču nav noteikti atsevišķi termiņi dažādu veidu 
procesiem vai dažādām procesa stadijām. Turpretim Somijas Augstākā administratīva tiesa izmanto 
termiņus gan dažādās procesa stadijās, gan tiesvedībā kopumā. Šos termiņus izstrādāja darba grupa, 
kurā bija pārstāvētas dažādas ieinteresētās puses.
Latvijas Augstākās tiesas Civillietu un Krimināllietu departamenti ir noteikuši mērķus attiecībā uz 
tiesvedības ilgumu departamentu darba plānā, ko apstiprina Augstākās tiesas priekšsēdētājs.
Dažās Augstākajās tiesās nav ieviesti optimālie termiņi, taču likumā ir noteiktas konkrētas 
prasības attiecībā uz tiesvedības ilgumu (piemēram, spriedums jāpasludina konkrētā laikā pēc tiesas 
sēdes) (piemēram, CZ, HU, LT, LT(A), SK, ES, PT, PT(A), RO). Likumā fiksētu termiņu mīnuss 
ir tas, ka tie nespēj ņemt vērā katras lietas raksturu un sarežģītību. Tādējādi dažās lietās tie var 
nenodrošināt tiesvedības un lēmumu kvalitāti.157

Dažas Augstākās tiesas konsekventi un nepārtraukti uzrauga katras lietas virzību, parasti 
izmantojot digitālus līdzekļus (NL, FI, HU, ES, SL, LV, PT(A), LT). Slovēnijas Augstākā tiesa 
konkrēti norādījusi, ka tās elektroniskajam lietu reģistram ir brīdināšanas sistēma. Šāda agrīnas 
brīdināšanas sistēma pieejama arī Ungārijas Augstākajai tiesai.
Tomēr aptaujas rezultāti rāda, ka vairums Augstāko tiesu neveic konsekventu vai oficiālu katras 
155 Rusen Ergec, ‘Preventing Backlog in Administrative Justice. General Report’ (XXIInd Congress of the Association of Councils 
of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union 2010), 3-9 <www.juradmin.eu/colloquia/2010/
General_Report_2010_EN.pdf> skatīts 2017. gada 13. martā.
European Caseflow Management Development Network, ‘Caseflow Management Handbook: Guide for Enhanced Court 
Administration in Civil Proceedings’ (European Caseflow Management Development Network 2016) 13 <www.lut.fi/
documents/27578/419707/Caseflow+Management+Handbook+%28English%29_02122016.pdf/21819866-5667-4929-ad7a-
26ddd2798a03> skatīts 2016. g. 5. decembrī. 
Matthias Van der Haegen, ‘Het Hof van Cassatie op het Kruispunt van Publieke en Private Belangen: Pleidooi voor een 
Versterking van de Cassatierechtspraak’ (2015) Tijdschrift voor Privaatrecht 1235, 1258-1259.
156 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of Justice. 
Thematic report: Use of Information Technology in European courts’ (CEPEJ Studies no 24, CEPEJ 2016) 5 and 66 <www.coe.
int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study%2024%20-%20IT%20
Report%20-%20EN.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
157 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Timeliness Report 2010-2011’ (ENCJ 2011) 14 <www.encj.eu/
images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf> skatīts 2016. g. 12. decembrī. 
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lietas monitoringu, bet atstāj to, piemēram, palātas prezidenta, iesaistītā tiesneša vai kancelejas 
ziņā (EE, DE, IE, IT, PL, PL(A), LT(A), SK, AT(A), AT, RO). Čehijas Republikas Augstākā 
tiesa konkretizēja, ka, kaut arī termiņi nepastāv, tiekot veikts lietu izskatīšanas ilguma statistiskais 
monitorings, kā arī tiekot uzraudzītas lietas, kuru iztiesāšana norit ilgāk par gadu.

2. Statistikas dati un sabiedrības informēšana
Vairums Augstāko tiesu reizi gadā publicē informāciju par tiesvedību ilgumu, pārsvarā – gada 
pārskatos un/ vai mājaslapā (CZ, NL, DE, IT, LU, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), ES, AT(A), LV, 
PT(A)). Dažas Augstākās tiesas publicē šos datus biežāk. Somijas Augstākā administratīvā tiesa 
un Polijas Augstākās tiesas Krimināltiesību un Militārā palāta savās mājaslapās publicē ikmēneša 
statistiku - gan vispārējo, gan atbilstoši galvenajām kategorijām. Savukārt Slovēnijas Augstākā tiesa 
publicē šos datus reizi ceturksnī.
Citas Augstākās tiesas nepublicē oficiālos datus par vidējo tiesvedības ilgumu (EE, IE, SK,158 SE, 
SE(A), AT, PT). 
Dažas no Augstākajām tiesām, kuras atbildēja uz šo jautājumu, norādīja, ka kopumā neesot atšķirību 
starp lietām, kuras skar ES tiesības, un citām lietām (CZ, IE, LU, PL(A), HU, LT, SK, ES, AT(A), 
AT, PT, RO), bet ka jautājuma nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālā lēmuma saņemšanai 
pagarinot tiesvedības ilgumu. Taču oficiālas statistikas par šo jautājumu nav.

3. Procesa ļaunprātīgas izmantošanas nepieļaušana
Gandrīz visas Augstākās tiesas norādījušas, ka tās varot attiecīgi rīkoties, lai nepieļautu tiesību 
uz taisnīgu tiesu ļaunprātīgu izmantošanu (proti, attiecībā uz tiesvedībā iesaistītajiem, kas apzināti 
rada šķēršļus, vai pusēm, kas cenšas traucēt vai kavēt tiesvedības procesu). Tikai Čehijas Republikas 
Augstākā tiesa norādīja, ka tā nevarot attiecīgi rīkoties.
Augstākās tiesas var attiecīgi rīkoties tiesību uz taisnīgu tiesu ļaunprātīgas izmantošanas  novēršanai. 
Attiecīga rīcība var ietvert notiesājošu spriedumu, kas paredz atmaksāt otras puses tiesvedības 
izdevumus (piemēram, LT, LT(A), FI, PT),  soda naudas  piemērošanu (piemēram, HU, LT, LT(A), 
SK, SL, LV, PT, PT(A)), nokavēta iesnieguma pasludināšanu par nepieņemamu (piemēram, LT, 
LT(A), EE, PL, SK), tāpat arī tā var uzskatīt prasību par atsauktu, ja puse neierodas uz pirmo tiesas 
sēdi (piemēram, SL), un stingri noteikt tiesas sēžu datumus (piemēram, Slovēnijas Augstākajā tiesā 
tiesas sēdi var atcelt tikai kādas puses smagas slimības dēļ). 
Kaut gan grozījumus Nīderlandes  Likumā par tiesu iestādēm neieviesa konkrēti šī mērķa labad, 
tomēr tie ir noderīgi rīki, lai novērstu tiesību uz tiesu ļaunprātīgu izmantošanu. Tie ļauj Nīderlandes 
Augstākajai tiesai paziņot pārsūdzību par nepieņemamu jau tiesvedības sākumā, ja ir acīmredzami, 
ka apelācija nevar novest līdz kasācijai, vai ja pieteicējs acīmredzami nav pietiekami ieinteresēts. 
Nīderlandes Augstākā tiesa uzskata šo procesu par ļoti vērtīgu. It īpaši šī jaunā noteikuma ieviešana 
nākusi par labu Augstākās tiesas Krimināllietu nodaļai, kura saskaras ar daudzām nepamatotām 
pārsūdzībām. Īsā laika posmā neizskatīto krimināllietu skaits samazinājās no pāris tūkstošiem līdz 
nullei, kaut gan pēdējā laikā krimināllietu skaits atkal pieaudzis.
Igaunijas Augstākā tiesa atzīmējusi, ka jautājums par tiesību uz tiesu ļaunprātīgu izmantošanu nav 
akūts, jo Augstākās tiesas kompetencē ir izlemt, kuras lietas tiek pieņemtas tiesvedībai un kuras ne. 
Kad lietu pieņem tiesvedībai, pusēm tiek noteikti termiņi. Ja termiņš netiek ievērots, tad Augstākajai 
tiesai nav pienākuma pieņemt pušu iesniegtos dokumentus.
Tas pats attiecas arī uz Īrijas Augstāko tiesu un Lietuvas Augstāko tiesu: pusēm, kas nodarbojas ar 
nepamatotu tiesāšanos, netiek dota atļauja iesniegt pārsūdzību Augstākajā tiesā. Arī Itālijas Augstākā 
tiesa norādījusi, ka pieņemamības faktora pastiprināšana esot izcils aizsardzības līdzeklis.
Kā minēts iepriekš, viens no veidiem, kā nepieļaut, ka puses aizkavē tiesvedību, ir uzņemties proaktīvu 
lomu attiecībā uz lietu vadību, kā arī noteikt stingrus un ticamus tiesas sēžu datumus.

158 Slovākijas Tieslietu ministrija publicē grafikus, kuros redzams tiesvedības ilgums, taču šī statistika atklāj  vidējo tiesvedības 
ilgumu visās tiesās, ne tikai Augstākajā tiesā. 
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Bieži Augstākās tiesas tiesneši vai Kanceleja atbild par tiesas sēžu noteikšanu (piemēram, CZ, EE, 
NL, DE, IE, IT, LU, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), SK, ES, SE, SE(A), AT(A), SL, AT, PT(A)), kā arī 
par sprieduma pasludināšanu  (piemēram, CZ, FI, IE, IT, LU, HU, SK, ES, SE, SE(A), AT, PT(A)). 
Aptaujā nebija ietverts jautājums par Augstākās tiesas politiku attiecībā uz  tiesas sēdes pārcelšanu 
(piemēram, vai ir nepieciešams pamatots iemesls pārcelšanas atļaušanai).
Reizēm normatīvajos aktos noteikts konkrēts termiņš sprieduma pasludināšanai (piemēram, 30 dienu 
laikā pēc pēdējās tiesas sēdes vai 30 dienu laikā pēc prasību un dokumentu iesniegšanas termiņa 
izbeigšanās) (piemēram, EE, PL, LT, LT(A), SL). Trūkums ir tas, ka, fiksējot mērķi, netiek ņemtas 
vērā lietas īpatnības.

4. Elektroniskie dokumenti

Augstākā tiesa Elektroniska dokumentu pārvaldības sistēma Elektroniskais paraksts

Austrija X

Austrija (Administratīvā) X

Beļģija X

Kipra Nav informācijas Nav informācijas

Čehija X X

Igaunija X X

Somija X

Vācija X X

Ungārija X X

Īrija X

Itālija Nav informācijas

Latvija X X

Lietuva X X

Lietuva (Administratīvā) X X

Luksemburga

Nīderlande X

Polija X

Polija (Administratīvā)

Portugāle

Portugāle (Administratīvā) X

Rumānija X

Slovākija X

Slovēnija X X

Spānija

Zviedrija

Zviedrija (Administratīvā)

Kopā (26) 16 10
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 a. Elektroniska dokumentu pārvaldības sistēma 
Daudzām Augstākajām tiesām ir elektroniska dokumentu pārvaldības sistēma, kurā tiesneši un 
darbinieki var atrast informāciju par lietām un kurā ietverti visi vai daži lietas materiālu dokumenti 
(CZ, EE, NL,159 FI, DE,160 IE,161 PL,162 HU, LT, LT(A),163 AT, AT(A), SL,164 LV, RO, BE). 
Šajā jomā Spānijas Augstākās tiesas Sociālo un darba tiesību palāta ievieš pilotprojektu. Elektroniskā 
dokumentu pārvaldības sistēma ietver visus elektroniskos lietas materiālus, sākot no zemākās 
instances tiesas, elektronisko saziņu ar pusēm, elektroniski sastādītos spriedumus un galīgā sprieduma 
elektronisko parakstu. Tiek paredzēts, ka Augstākajā tiesā elektronisko dokumentu pārvaldības 
sistēmu pilnā apjomā ieviesīs līdz 2017. gada beigām. Jau šobrīd pilnā apjomā ieviesta elektroniskās 
saziņas un paziņošanas sistēma Lexnet, kura obligāti jāizmanto advokātiem un Augstākajai tiesai.
Latvijas Augstākā tiesa izmanto programmu Tiesu informācijas sistēma. Šo IT sistēmu izmanto visas 
tiesas, un tā ietver galvenos procesuālos dokumentus, ko konkrētajā lietā pieņēmušas visu instanču 
tiesas. Visi lietas materiālu dokumentu ir atrodami šajā IT sistēmā tikai lietās, kas saistītas ar 
Zemesgrāmatas nodaļu lēmumu apstrīdēšanu. Tomēr Augstākā tiesa norādījusi, ka kopumā tiesneši 
joprojām dod priekšroku lietas materiāliem papīra formātā.
Elektronisko dokumentu izmantošana ir plaši izplatīta Igaunijas Augstākajā tiesā. Vairums dokumentu 
tiek iesniegti tiesā elektroniskā formā, tāpat arī lielākā daļa sarakstes norit, izmantojot e-pastu vai 
tiešsaistes informācijas sistēmu e-File. Tomēr tiek konkretizēts, ka tiesa joprojām izmanto lietas 
materiālus papīra formātā un ka tiesneši un padomnieki aizvien vēl strādā ar lietas materiāliem papīra 
formātā vai nu ieraduma dēļ, vai arī tāpēc, ka sistēmas funkcionalitāte pagaidām ir ierobežota. Savukārt 
Nīderlandes Augstākā tiesa norādījusi, ka tiesneši aizvien vairāk izmanto lietas materiālus elektroniskā 
formā. Tāpat arī Augstākā tiesa atzīmējusi, ka tā vēlas spert nepieciešamos soļus, lai tuvākajā nākotnē 
padarītu elektronisko tiesvedību iespējamu pilnā apjomā.
Arī citas tiesas norādījušas, ka tām aizvien vēl esot paralēlie lietas materiāli papīra formātā 
(piemēram, FI, DE, PL, HU, AT(A), LV, RO). No tā izsecināms, ka elektroniski sūtītos dokumentus 
izdrukā un pievieno lietas materiāliem papīra formātā.
Citas Augstākās tiesas izmanto tikai lietas materiālus papīra formātā (IT, LU, SK, PL(A), SE, 
SE(A)). Polija šobrīd ievieš IT sistēmu tiesvedībai administratīvajās tiesās. Plānots, ka sistēma sāks 
darboties 2018. gada maijā.

 b. Elektroniskais paraksts
Dažas Augstākās tiesas nosūta un/ vai saņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus 
elektroniskos dokumentus (CZ, EE, DE, HU, LT, LT(A), SK,165 SL, LV, PT(A)166). Nīderlandes 
Augstākā tiesa norādījusi, ka plānojot tuvākajā nākotnē izmantot drošo elektronisko parakstu. Šobrīd 
Ģenerālprokuratūra eksperimentē, elektroniski parakstot slēdzienus nodokļu lietās.
Slovēnijas Augstākā tiesa norādījusi, ka ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektronisko 

159 Augstākā tiesa, kurā visi būtiskie dokumenti ir digitalizēti. 
160 Izņemot dokumentus no zemākas instances tiesu lietas materiāliem. 
161 Ja dokumenti iesniegti elektroniski. 
162  Krimināllietās nav iespējams iesniegt  tiesai dokumentus elektroniski, taču, lai uzlabotu efektivitāti,  lietas izskatīšanai 
būtiskos dokumentus skenē un dara tiesnešiem pieejamus elektroniskā formā. Civilprocesā grozījums Civilprocesa kodeksā uzliek 
Augstākajai tiesai pienākumu nodrošināt iespēju iesniegt dokumentus elektroniski, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, 
kā arī šādā veidā nosūtīt pavēstes un paziņojumus. Grozījums jāievieš līdz 2019. gada 8. septembrim.
163 Ciktāl process ierosināts, izmantojot tiesas elektronisko pakalpojumu sistēmu.
164 Vairumā procesu veidu izmanto  lietas materiālus papīra formātā. Tomēr daži procesu veidi (galvenokārt pirmās instances 
tiesās) ir pilnībā vai daļēji elektroniski  (izpilde civillietās, pamatojoties uz autentisku dokumentu; izpilde civillietās pirmās 
instances tiesās; zemes reģistrs pirmās instances tiesās; uzņēmumu reģistrs pirmās instances tiesās; maksātnespējas lietas pirmajā 
instancē). Minēto veidu lietas veido apmēram 77% no visām ienākošajām lietām, izņemot krimināllietas, pirmās instances tiesās 
2015. gadā.
165 Slovākijas Augstākā tiesa norādīja, ka ir iespējams izmantot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus elektroniskos 
dokumentus, taču šādus dokumentus izmantojot reti. 
166 Polijas Augstākā administratīvā tiesa var saņemt  e-pastā ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, taču pati šādu 
saziņas veidu neizmanto.
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dokumentu izmantošana paātrina tiesvedību un samazina tiesas izdevumus par pasta sūtījumiem. 
Turpretim Čehijas Republikas Augstākā tiesa norādījusi, ka, kaut gan vairumu spriedumu paraksta 
ar elektronisko parakstu, uz tiem tiesas nolēmumiem, kuri jāparaksta lielam skaitam cilvēku, parasti 
paraksti ir rokrakstā, jo trīs tiesnešu parakstu savākšana prasot mazāk laika nekā tad, ja dokumentu visi 
trīs tiesneši parakstītu elektroniski.

5. Palielināts lietu pieplūdums
Kā liecina teorētiskajā apskatā sniegtais piemērs, ne vienmēr piedāvātie risinājumi ir viegli piemērojami 
Augstākajā tiesā.
Vairums Augstāko tiesu norādīja, ka tām neesot īpaši daudz alternatīvu gadījumos, kad ir liels lietu 
pieplūdums. Aptaujas rezultāti atklāja, ka Augstākās tiesas var veikt dažādas darbības.
Pirmā darbību kategorija ir saistīta ar elastīgu lietu sadales sistēmu.
Dažas Augstākās tiesas norādīja, ka tās varot mainīt veidu, kādā lietas sadala dažādām kolēģijām 
(CZ, FI, HU, AT(A), LV), vai ka tiesneši varot mainīt palātas, jo viņiem visiem esot kompetence 
iztiesāt visas lietas (EE, FI). Tāpat arī esot iespējams mainīt lietu sadalījumu tiesnešu palīgiem (FI, SK, 
AT(A), LV).
Otrā kategorija ir norīkot tiesnesi citām lietām. Ungārijā to atļauj darīt Likums par tiesnešu tiesisko 
statusu un atlīdzību. Tiesnesi var nozīmēt darbā citā tiesā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu tiesu noslodzi 
vai lai sekmētu tiesneša profesionālo izaugsmi. Tiesnesi var pārcelt darbā citā tiesā bez viņa piekrišanas 
reizi trīs gados, kā arī maksimāli uz vienu gadu, lai nodrošinātu taisnīgu slodzes sadalījumu. Uz tiesu, 
kas atrodas  Augstākās tiesas teritoriālajā kompetencē, pārceļ Augstākās tiesas prezidents, turpretim 
uz citām tiesām pārceļ  Nacionālā tieslietu biroja prezidents. Iniciatīva jāizrāda tās tiesas prezidentam, 
kurā ir lielāka noslodze. To var darīt iepriekš, ja tiek paredzēts ienākošo lietu skaita pieaugums. 
Ungārijas Augstākā tiesa šo iespēju pārcelt tiesnešus izmantojusi divas reizes: pirmo reizi 2014. gadā, 
kad tika paredzēts liels skaits lietu saistībā ar vēlēšanām. Toreiz pāris administratīvos tiesnešus no 
zemākas instances tiesām jau iepriekš pārcēla uz Augstāko tiesu. Otro reizi tā izmantoja šo iespēju, 
kad tika ieviestas izmaiņas normatīvajos aktos saistībā ar aizdevuma līgumiem ārvalstu valūtās. Tika 
paredzēts, ka Augstākā tiesa saņems daudz lietu. Tāpēc dažus civillietu tiesnešus no zemākas instances 
tiesām pārcēla uz Augstāko tiesu.
Kaut gan aptaujā nebija ietverti konkrēti jautājumi par filtrēšanas mehānismiem, dažas Augstākās 
tiesas atbildēja, ka parasti lietu skaits būtiski nepalielinoties, jo tās varot paļauties uz filtrēšanas 
mehānismiem.
Itālijas Augstākā tiesa norādījusi, ka papildus vienkāršotiem spriedumu paraugiem, ko izmanto lietām, 
kurās tiesisko argumentu sniegšana neprasa īpašu piepūli, plašāka pieļaujamības filtra lietošana arī 
esot noderīgs rīks gadījumos, kad lietu skaits pieaug.
Lietuvas Augstākajā administratīvajā tiesā, ja ienākošās lietas ir ļoti līdzīgas (gan attiecībā uz lietas 
faktiem, gan skartajām tiesībām) un ir saistītas ar administratīvu normatīvo aktu, kura atbilstība 
Konstitūcijai vai citam likumam tiek apšaubīta, ir iespējams strādāt ar pilotspriedumiem. Pilotlietu 
izskata pēc iespējas ātrāk, savukārt citas līdzīgas lietas atliek līdz pilotlietas izskatīšanai.

C. Labā prakse

Ieviest (elektronisko) sistēmu tiesvedības ilguma kontrolei,  
izmantojot termiņus un nepārtrauktu šo termiņu ievērošanas monitoringu 

reālajā laikā

Augstākajām tiesām ir jāizveido reāli un izmērāmi termiņi dažādu veidu lietām un dažādām 
procesuālajām stadijām. Noteikt reālus termiņus nav viegli, un tas darāms, konsultējoties ar citām 
ieinteresētajām pusēm (piemēram, advokātu kolēģijām). Tie ir regulāri jāizvērtē, it īpaši sākumā, lai 
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konstatētu, vai tie patiešām ir reāli.
Mēs atzīmējam, ka visas Augstākās tiesas patiešām cenšas saīsināt tiesvedības ilgumu.
Labas prakses piemērs atrodams Somijā. Somijas Augstākā administratīva tiesa ieviesusi diferencētu 
pieeju termiņiem. Tiesa izveidojusi termiņus gan dažādiem procesuālajiem posmiem, gan tiesvedībai 
kopumā. Termiņus izstrādāja darba grupa, kurā bija pārstāvji no dažādām darbinieku grupām.
Taču ar termiņu ieviešanu vien nepietiek. Lai tiesas spētu adekvāti reaģēt uz izmaiņām apstākļos vai 
ietekmēt mērķu sasniegšanu, tiesvedības ilgums ir jāuzrauga elektroniski, pamatojoties uz precīziem 
reālā laika datiem par sniegumu. Šis pastāvīgais monitorings jāpapildina ar agrīnās brīdināšanas 
sistēmu, kas nodrošina proaktīvu lietu vadību, lai varētu ierobežot to lietu skaitu, kas neievēro iepriekš 
noteiktos mērķus.
Tāda agrīnās brīdināšanas sistēma atrodama Slovēnijas Augstākajā tiesā un Ungārijas Augstākajā 
tiesā. Ungārijas Augstākās tiesas BIIRO programma laikus norāda, ka tūlīt beigsies lietai noteiktais 
termiņš vai termiņš, kurā tiesas spriedums ir jāsniedz rakstveidā, vai piespiedu līdzekļa termiņš. Tāpat 
arī programma norāda, ja ir jāsagatavo kādi tiesas dokumenti vai jārisina kādi jautājumi, kā arī to, ja 
tiesas darbinieki nav izsnieguši statiskā novērtējuma veidlapas vai nepieciešamos paziņojumus. BIIRO 
programmā ir divas saskarnes: viena darbiniekiem, kas nodarbojas ar lietu vadību, bet otra ir domāta 
tiesnešiem. Par lietu vadību atbildīgie darbinieki ievada ar lietas reģistrāciju un vadību saistītos datus 
un strādā ar tiem (piemēram, lietas materiālu un dokumentu atrašanās vieta, kam lieta iedalīta, termiņi, 
reģistrē jaunus iesniegumus utt.), un viņi, pamatojoties uz šo elektronisko reģistru, var sagatavot 
statistiku. Tiesnešu saskarnē ir arī visu tiesnesim iedalīto lietu žurnāls, kā arī tiesas sēžu un konkrētā 
tiesneša vadīto tiesas sēžu grafiks. Žurnālā ietverti arī sēžu datumi, pieņemto lēmumu identifikācija, kā 
arī dati par tiesneša iztiesāšanas darba kvantitāti un kvalitāti.

Publicēt apstiprinātos termiņus, kā arī statistiku par tiesvedības ilgumu 
konkrētu veidu lietās (vismaz reizi gadā)

Statistikas dati par tiesvedības ilgumu un termiņiem jāpublicē vismaz reizi gadā. Publiskošanai ir 
vairāki mērķi: informēt tiesas lietotājus par paredzamo viņu lietas izskatīšanas ilgumu (un tādējādi 
sekmēt tiesu pieejamību un palielināt caurskatāmību), kā arī padarīt tiesu sistēmu atbildīgu par tiesu 
funkcionēšanu, un lietu izskatīšana bez nepamatotas kavēšanās ir viens tās aspekts.
Arī ikgadējais pārskats ir lieliska informācijas izplatīšanas iespēja.
Ungārijā ir interesanta prakse, kas ļauj labāk informēt sabiedrību. Ungārijas Nacionālā Tieslietu 
biroja mājaslapā atrodams tiesvedības ilguma kalkulators. Tiešsaistes kalkulators norāda paredzamo 
tiesvedības ilgumu konkrētajā tiesā noteikta veida lietai. Kalkulators domāts tam, lai palīdzētu pusēm 
izlemt, kurā tiesā vērsties, lai viņu prasību iztiesātu ātrāk, jo iespējams, ka ir vairākas tiesas, kuras ir 
kompetentas skatīt viņu lietu.

Tiesnešiem jābūt proaktīviem lietu vadībā

Tiesnešiem proaktīvi jāvada viņiem iedalītās lietas. Viņiem jānozīmē stingri un ticami sēžu datumi 
un jāizmanto viņiem pieejamās iespējas procesu paātrināt, kā arī jāpiemēro sankcijas pusēm, kas izraisa 
kavēšanos vai uzvedas  traucējoši.
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Ieviest elektronisku dokumentu pārvaldības sistēmu un izmantot 
elektronisko saziņu

Elektroniskā informācijas apmaiņa ir ātrāka un izmaksu ziņā efektīvāka salīdzinājumā ar saziņu 
papīra formātā. Protams, ja nepastāv elektronisko dokumentu pārvaldības sistēma un ja tiesai visi 
dokumenti ir jāizdrukā, tad šis mērķis netiek  pilnībā sasniegts. Protams, tāpat kā attiecībā uz citiem 
ieteiktajiem praktiskajiem pasākumiem arī elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas ieviešanai ir 
nepieciešams atbilstošs finansējums.

Šobrīd Spānijas Augstākajā tiesā norit pilotprojekts elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas 
ieviešanai. Šobrīd jau pilnībā praksē ieviesta elektroniskās saziņas un paziņojumu sistēma Lexnet, 
kas obligāti jāizmanto advokātiem un Augstākajai tiesai.

Latvijas Augstākā tiesa izmanto programmu Tiesu informācijas sistēma. Šo IT sistēmu izmanto visas 
tiesas, un tajā iekļauti konkrētā lietā visās tiesu instancēs pieņemtie galvenie procesuālie dokumenti. 
Šis piemērs parāda arī to, ka, lai elektronisko dokumentu pārvaldības sistēma būtu pilnībā efektīva, ir 
nepieciešamas arī pārmaiņas domāšanā un darba ieradumos. Latvijas Augstākā tiesa ir norādījusi, ka 
tiesneši vēl aizvien dod priekšroku darbam ar lietas materiāliem papīra formātā. Tātad tiesu vadītājiem 
ir jāapzinās, ka, lai pilnībā realizētu šī praktiskā risinājuma potenciālu, nepieciešamas pārmaiņas 
kultūrā (skat. arī par vadības pamatprincipiem I daļā). Šādu kultūras izmaiņu piemērs atrodams 
Igaunijas Augstākajā tiesā. Elektroniskie dokumenti tiek plaši lietoti. Lielāko daļu dokumentu tiesā 
iesniedz elektroniskā formā, tāpat arī lielākā sarakstes daļa notiek e-pastos vai izmantojot tiešsaistes 
sistēmu e-File. Un tomēr  Igaunijas Augstākā tiesa konkretizējusi, ka tajā joprojām esot lietas materiāli  
papīra formātā un ka tiesneši un padomnieki parasti strādājot ar tiem  vai nu ieraduma dēļ, vai tāpēc, 
ka sistēmas funkcionalitāte pagaidām ir ierobežota.
Iespējams vēl vairāk virzīties uz elektronisko lietas materiālu izmantošanu, kā tas ir Nīderlandes 
Augstākajā tiesā, kur tiesneši aizvien vairāk  izmanto lietu materiālus elektroniskajā  formātā.

Nodrošināt procesuālas sankcijas pret pusēm, kas izraisa kavēšanos  
vai uzvedas traucējoši

Likumdevējam jādod tiesām  iespēja piemērot sankcijas pusēm, kas izraisa kavēšanos vai uzvedas 
traucējoši. Pētījums parādīja, ka pastāv dažādas iespējas: soda nauda, ar novēlošanos iesniegtu 
dokumentu pasludināšana par nepieņemamiem utt.

Kaut gan šo iespēju neieviesa ar mērķi novērst tiesību uz tiesu ļaunprātīgu izmantošanu, tomēr  
Nīderlandes Augstākajai tiesai izrādījusies ļoti vērtīga iespēja pasludināt pārsūdzību par nepieņemtu 
tūlīt pēc procesa uzsākšanas, ja šī pārsūdzība acīmredzami nevar nonākt līdz kasācijai vai arī ja 
iesniedzējs ir acīmredzami nepietiekami ieinteresēts. Nīderlandes Augstākā tiesa norādījusi, ka 
pēc šīs normas ieviešanas neizskatīto krimināllietu skaits īsā laika posmā sarucis no pāris tūkstošiem 
gandrīz līdz nullei.
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Jautājums par iespēju piemērot procesuālās sankcijas nav tik akūts Augstākajās tiesās, kuras 
strādā  sistēmā, kur apelācijas iesniegšanai Augstākajā tiesā jāsaņem atļauja vai kurās ir ļoti stingri 
pieņemamības nosacījumi (piemēram, Igaunijas Augstākā tiesa, Īrijas Augstākā tiesa, Itālijas Augstākā 
tiesa), jo tādā gadījumā tiesa var vairāk ietekmēt to, kuras lietas tiek pieņemtas un kuras ne.
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1. IEVADS

A. Kas ir komunikācija? 
Oksfordas angļu valodas vārdnīca komunikāciju definē kā informācijas sniegšanu vai apmaiņu 
mutvārdos, rakstveidā vai citā veidā. Vārds ir atvasināts no latīņu vārda communicare, kas nozīmē 
dalīties vai padarīt kopīgu. Komunikācijas ceļā cilvēki vēlas informāciju padarīt kopīgu, vēlas dalīties ar 
savām zināšanām. Tas pats attiecināms uz tiesu komunikāciju. 
Ir svarīgi izlemt, kādu informāciju komunicēt un kam to sniegt. Kā akcentējusi Merete Ekharta, 
Dānijas Tiesu administrācijas vadītāja, tiesas spriešana ir tiesas pamatdarbība, kas veido tiesu 
reputāciju. Tāpēc, pirmkārt, tiesām sabiedrība būtu jāinformē par tiesas spriedumiem.167 Tiesu 
varai būtu jāsniedz medijiem un sabiedrībai informācija par lietām, kas izraisa sabiedrības interesi, 
lai nodrošinātu, ka sabiedrība tiek informēta pareizi. Runājot par lēmumu kopsavilkumu sniegšanu, 
Merete Ekharta uzsver, ka šādi kopsavilkumi tiek sniegti lietās, kas nav tik būtiskas no juridiskā 
skatupunkta, bet ir nozīmīgas sabiedrībai kopumā. Citiem vārdiem sakot, tiesai allaž ir jāņem 
vērā savas mērķauditorijas vajadzības, izstrādājot komunikācijas politiku un lemjot par to, kādu 
informāciju komunicēt, vienlaikus panākot līdzsvaru starp mērķauditorijas vajadzībām un precīzas 
informācijas sniegšanu.168

Tiesām ne tikai jāsniedz informācija par spriedumiem, bet jāziņo arī par tās organizētajām aktivitātēm, 
kā arī jāsniedz vispārēja informācija par tiesu sistēmu (piemēram, informācija par tiesvedības ilgumu, 
paskaidrojot vispārējos tiesu sistēmas principus, piemēram, nevainīguma prezumpciju).
Pirms informācijas sniegšanas katrai tiesai vajadzētu izstrādāt komunikācijas vīziju, lai nodrošinātu, 
ka ir skaidrs, kādu informāciju tiesa vēlas sniegt (paturot prātā savas auditorijas vēlmes), un 
zinātu, kā panākt, lai ziņa visveiksmīgāk sasniedz vēlamo auditoriju (piemēram, publicējot īsu 
ziņojumu Facebook vietnē vai preses relīzi tiesas mājaslapā). Mēs atkal atsaucamies uz tiesu vadības 
pamatprincipiem, kas apspriesti šī ziņojuma ievadā, kur uzsvērām, ka tiesu administrēšanā arvien 
lielāka loma tiek piešķirta tiesas klientu un citu ieinteresēto pušu vajadzībām. Lai izprastu 
sabiedrības vajadzības, tiesām jāsaņem atgriezeniskā saite (piemēram, veidojot aptaujas vai 
organizējot sanāksmes) un jāsadarbojas. Tas attiecas arī uz komunikācijas politikas izstrādi.
167 Merethe Eckhardt, ‘Strengthening public relations at courts: new communication tools and trends’ (13 
October 2016, Fourth Annual International Conference on Courts and Communication) <www.youtube.com/
watch?v=OG9xptD5RLM&feature=youtu.be> skatīts 2017. gada 1. februārī.
168 Merethe Eckhardt, ‘Strengthening public relations at courts: new communication tools and trends’ (13 
October 2016, Fourth Annual International Conference on Courts and Communication) <www.youtube.com/
watch?v=OG9xptD5RLM&feature=youtu.be> skatīts 2017. gada 1. februārī. 
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B. Kāpēc Augstākajām tiesām ir jākomunicē?
Tiesu varas komunikācija ir nozīmīga, jo tā nodrošina pieejamību tiesai. Patiesi, piekļuves tiesu varai 
pamats ir iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniegtā informācija par vispārējiem tiesu sistēmas aspektiem. 
Pieejamība tiesai ir viens no nozīmīgākajiem tiesu sistēmas mērķiem, jo tas uzlabo tieslietu sistēmas 
kvalitāti.169 Pilnīga un precīza jaunākā informācija par tiesvedību arī nodrošina pieejamību tiesai, kā 
noteikts Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECPAK) 6. pantā.170 Turklāt 
mijiedarbība ar sabiedrību palīdz cilvēkiem labāk izprast un pieņemt tiesas sniegtos spriedumus.171 
Tādējādi saziņa ar sabiedrību un medijiem neapšaubāmi ir būtisks mērķis. 
Komunikācija nodrošina ne tikai sabiedrības informētību, komunikācija veido arī tiesas 
tēlu. Sabiedrība veido savu uztveri par tiesu sistēmu, balstoties uz saņemto informāciju. Ikvienai 
demokrātiskai tiesiskai valstij ir svarīgi, kā sabiedrība uztver tiesu varu. Ir ne tikai jāspriež tiesa, bet 
ir jābūt redzamam, kā tiesas spriešana notiek. Līdz ar to sabiedrības izpratne par tiesu varu ir ļoti 
nozīmīga, jo īpaši tāpēc, ka sabiedrības izpratne ietekmē arī sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.172

Tiesu vara tomēr nav tā, kas visvairāk ietekmē tiesu tēla veidošanu, tieši medijiem ir liela loma šī 
tēla veidošanā.173 Vārda brīvība – demokrātisku sabiedrību stūrakmens – prasa, lai tiesu vara “rada 
apstākļus, kas ļautu medijiem ieņemt nozīmīgo sabiedrības informēšanas lomu”.174 
Uzticēšanās tiesu varai ir stingri balstīta tajā, kā informācija par tiesvedību tiek atspoguļota medijos. 
Ilgu laiku valdīja uzskats, ka tas ir ne tikai nevajadzīgi, bet ka tiesu varai neklājas iesaistīties publiskās 
debatēs. Tika uzskatīts, ka jebkurš komentārs var apdraudēt tiesu neatkarību un autoritāti. Bija 
pieņemts, ka tiesas drīkst sniegt informāciju tikai ar savu lēmumu starpniecību175, un netika uzskatīts 
par nepieciešamu medijiem skaidrot nolēmumus. 
Ir veikts pētījums par faktoriem, kas ietekmē žurnālistu spēju ziņot par tiesu darbību. Šis pētījums 
liecina, ka ir samazinājies žurnālistu skaits, kam ir profesionālas zināšanas par tiesībām kopumā, jo 
īpaši par tiesām. Kā norādījis Leslijs Morans, britu tiesību zinātņu profesors, “darbaspēka un lietpratēju 
samazināšanās rosina jautājumu par žurnālistu spēju pilnībā izprast tiesu darbību, identificēt galvenos 
jautājumus un jēdzienus un rakstīt ziņojumus, kas ir pietiekami precīzi”. 176 Turklāt spēcīga konkurence 
ir novedusi pie intereses zuduma par smalku faktu un juridisko principu nianšu izpēti un pie vēlmes 
radīt sensacionālākus ziņojumus. Latvijas Augstākā tiesa norādījusi, ka žurnālistu nepietiekamās 

169 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 17 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 2016. 
gada 17. novembrī. 
170 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 14 (2011) to the attention of the Committee of Minis-
ters of the Council of Europe on justice and information technologies (IT) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=C-
CJE(2011)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColor-
Logged=FDC864&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
171 Louise Chrétien, Arthur de Peretti-Schlomoff and Yoann Viguier, ‘Judicial Communication and Professional Ethics. Renewing 
the Relationship between the Judiciary and the Public’ (Themis Competition 2015 – Semi-Final D – Team France 4, European 
Judicial Training Network (EJTN) 2015) 5 <www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_France4.pdf> skatīts 
2016. gada 12. oktobrī.
172 Leslie J. Moran ‘Managing the News Image of the Judiciary: The Role of Judicial Press Officers’ (2014) Oñati Socio-Legal 
Series, 799, 804 <http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/320/473> skatīts 2016. gada 17. novembrī. 
Emmanuel Jeuland and Anastasia Sotiropoulou ‘The Role of Communication in the French Judicial System’ (2012) International 
Journal for Court Administration, 1, 1 <http://doi.org/10.18352/ijca.92> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
173 Leslie J. Moran ‘Managing the News Image of the Judiciary: The Role of Judicial Press Officers’ (2014) Oñati Socio-Legal 
Series, 799, 799 <http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/320/473> skatīts 2016. gada 17. novembrī.  
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 2 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
174 ‘The Judiciary and the Media in the Netherlands’, 2 <www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/The-Judiciary-and-the-
Media-in-the-Netherlands.pdf> skatīts 2016. gada 17. novembrī.  
175 Louise Chrétien, Arthur de Peretti-Schlomoff and Yoann Viguier, ‘Judicial Communication and Professional Ethics. Renewing 
the Relationship between the Judiciary and the Public’ (Themis Competition 2015 – Semi-Final D – Team France 4, European 
Judicial Training Network (EJTN) 2015) 1 <www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_France4.pdf> skatīts 
2016. gada 12. oktobrī.
176 Leslie J. Moran ‘Managing the News Image of the Judiciary: The Role of Judicial Press Officers’ (2014) Oñati Socio-Legal 
Series, 799, 803 <http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/320/473> skatīts 2016. gada 17. novembrī. 
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juridiskās zināšanas un augstais personāla mainības līmenis medijos patiešām veido komunikācijas 
barjeras.
Mūsdienās tiesnešu piedalīšanās diskusijās vairs netiek uzskatīta par neatbilstošu un nevajadzīgu. Gluži 
pretēji, tiek uzskatīts, ka tiesu varai ir aktīvi jāinformē sabiedrība, lai nodrošinātu tiesu pieejamību un 
padarītu lēmumus saprotamus un pieņemamus. Turklāt gadās, ka mediji sabiedrību dezinformē, tomēr 
sabiedrībai ir tiesības tikt pareizi informētai par tiesu iestāžu un tiesu sistēmu darbību. 177

Papildus tiesu pieejamības veicināšanai un sabiedrības uzticēšanās tiesai sekmēšanai tiesu 
komunikācijas mērķis ir uzlabot tieslietu sistēmas darbību, piemēram, saņemot atsauksmes un sūdzības 
vai sniedzot konsultācijas par valdības likumprojektiem. 
Komunicējot ar sabiedrību, tiesām ir jānodrošina pilnīgas un pareizas informācijas sniegšana 
sabiedrībai, attiecīgos faktus attēlojot objektīvi un taisnīgi.178 Īpaša uzmanība būtu jāpievērš cilvēka 
pamattiesībām (piemēram, nevainīguma prezumpcijai), tiesnešu objektivitātei un tiesu varas godam 
un autoritātei. Tiesu komunikācijai tādējādi jāpakļaujas konkrētiem noteikumiem, lai izvairītos no 
kaitējuma izdarīšanas attiecībā uz iepriekš minētajiem aspektiem.179

C. Kā Augstākajām tiesām komunicēt? 
Eiropā pastāv ļoti dažādas pieejas komunikācijai.180 Mēs esam izpētījuši šīs pieejas un konstatējuši 
labākās prakses, vienlaikus paturot prātā šādus mērķus un principus: precīzas informācijas sniegšana, 
nodrošinot tiesu pieejamību sabiedrībai, kā arī tiesas lēmumu izpratni un atzīšanu, vienlaikus saglabājot 
cieņu pret iesaistīto pušu pamattiesībām, tiesnešu objektivitāti un tiesnešu godu un autoritāti. 
Mēs apskatīsim ne tikai tiesu komunikācijas jautājumu, bet arī jautājumus saistībā ar preses un tiesu 
varas savstarpējās komunikācijas sekmēšanu (piemēram, audio un video ierakstu veikšanu tiesas zālēs).
Detalizētāk pievērsīsimies šādām tēmām:
•	 komunikācijas nodaļas un runas personas; 
•	 komunikācijas metodes (tostarp sociālo mediju izmantošana) un iekšējās komunikācijas stratēģiju 

koordinēšana; 
•	 sabiedrībai sniegtā informācija;
•	 audio un video materiālu ierakstīšana tiesas zālēs;
•	 sadarbība attiecībā uz komunikācijas jautājumiem; 
•	 izglītojošās aktivitātes;
•	 tiesu varas viedokļa paušana parlamentam un izpildvarai; 
•	 atsauksmes un sūdzības par Augstākās tiesas darbu. 
Vēl viens svarīgs Augstākās tiesas komunikācijas elements ir veids, kā nolēmumi tiek formulēti. 
Spriedumos izmantotā valoda un stils ietekmē to, cik lielā mērā šie nolēmumi ir saprotami lietas 
dalībniekiem un sabiedrībai kopumā.181 Tomēr šis jautājums neietilpst pētījuma ietvaros. Neskatoties 
uz to, mēs vēlētos uzsvērt, ka Spānijas Augstākā tiesa sadarbībā ar Spānijas Karalisko akadēmiju nesen 

177 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 2 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī. 
178 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 15 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
179 Louise Chrétien, Arthur de Peretti-Schlomoff and Yoann Viguier, ‘Judicial Communication and Professional Ethics. Renewing 
the Relationship between the Judiciary and the Public’ (Themis Competition 2015 – Semi-Final D – Team France 4, European 
Judicial Training Network (EJTN) 2015) 5-6 <www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_France4.pdf> 
skatīts 2016. gada 12. oktobrī. 
180 Louise Chrétien, Arthur de Peretti-Schlomoff and Yoann Viguier, ‘Judicial Communication and Professional Ethics. Renewing 
the Relationship between the Judiciary and the Public’ (Themis Competition 2015 – Semi-Final D – Team France 4, European 
Judicial Training Network (EJTN) 2015) 5 <www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_France4.pdf> 2016. 
gada 12. oktobrī.
 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī. 
181 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and society <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=s-
ecDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor-
Logged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī. 
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izdevusi stila rokasgrāmatu, kas paredzēta Augstākajām tiesām. Šī stila rokasgrāmata satur ieteikumus 
par dažādiem tiesas nolēmumu rakstīšanas aspektiem, piemēram, gramatiku, skaidru valodu un vienotu 
nolēmumu formu. Līdzīga prakse ir Lietuvā, kur Tieslietu padome ir apstiprinājusi Tiesu nolēmumu 
kvalitātes standartus. Šis dokuments ietver noteikumus atsauču uz tiesību doktrīnu izmantošanai 
tiesas nolēmumos, kā arī prasības attiecībā uz argumentācijas stilu un nolēmumos izmantoto valodu. 
Arī Ungārijas Augstākā tiesa ir izveidojusi Lēmumu rakstīšanas rokasgrāmatu tiesnešiem, kas kalpo 
kā vadlīnijas lēmumu rakstīšanai saprotamā, vienkāršā un skaidrā valodā. Rokasgrāmatu rediģējuši 
Ungārijas Augstākās tiesas tiesneši, humanitāro zinātņu profesori un teksta redaktors.

2. KOMUNIKĀCIJAS NODAĻA UN RUNAS PERSONAS

A. Vispārīgi apsvērumi
Kā uzsvērām ievadā, lai nodrošinātu tiesu darba caurskatāmību, sabiedrībai ir jāsaņem vienkārša, 
saprotama un precīza informācija. Viens no pasākumiem, kas var palīdzēt sasniegt šo mērķi, 
ir atsevišķu nolēmumu vai vispārējo tiesību principu izskaidrošana sabiedrībai (piemēram, 
nevainīguma prezumpcija vai tiesības uz taisnīgu tiesu). To veiktu katrs tiesnesis pēc saviem uzskatiem, 
vai  tas notiktu modernizētā veidā – tiktu izraudzīta runas persona. Daudzās Augstākajās tiesās ir arī 
atsevišķa komunikācijas nodaļa (nodaļa, kas atbild par kontaktiem ar presi un informācijas sniegšanu 
sabiedrībai).
Interesantu pētījumu par attiecībām starp tiesu varu, sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem ir izstrādājis 
Eiropas Tieslietu padomju tīkls. Tīkla Ziņojumā par tiesiskumu, sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem 
apskatīti pasākumi, kas veicami, lai novērstu plaisu starp tiesu varu un sabiedrību, kā arī ietverti veidi, 
kādos sadarbība un attiecības starp tiesu varu un medijiem var tikt uzlabotas. Ziņojumā arī analizēts, kā 
nodrošināt pienācīgu informācijas apmaiņu ar medijiem un mediju sniegtās informācijas patiesumu.182

Viens no ziņojumā minētajiem pasākumiem ir runas personas iecelšana, pilnvarojot to izteikties 
tiesas vārdā. Galvenie runas personas uzdevumi būtu informācijas sniegšana sabiedrībai, kā arī 
informācijas par tiesas nolēmumiem un procesiem sniegšana un skaidrošana presei un sabiedrībai. 
Runas persona var būt vai nu tiesnesis (tiesnesis runas persona), vai darbinieks (preses sekretārs), 
kuru iespējams iecelt dažādos līmeņos (valsts vai reģionālā). Turklāt Eiropas Tieslietu padomju tīkla 
pētījumā norādīts arī padomnieka komunikācijas jautājumos amats. Padomnieks komunikācijas 
jautājumos var būt arī preses sekretārs, kam uzdota īpaša loma konsultēt, informēt un apmācīt 
tiesnešus un citas runas personas, kas publiski izsakās par konkrētām tēmām. 183

Savā ziņojumā Eiropas Tieslietu padomju tīkls formulējis šādus ieteikumus attiecībā uz tiesas runas 
personām: 

1. Visām valstīm ir jāizveido un jāizmanto tiesu runas personas(-u) sistēma. Runas personas būtu ties-
neši (tiesneši runas personas) un padomnieki komunikācijas jautājumos, kam ir padziļinātas zinā-
šanas par tiesu sistēmu, par veidu, kā informēt sabiedrību tai saprotamā valodā, kā arī kam piemīt 
sociālās prasmes un zināšanas darbā ar medijiem. 

2. Tiesnešiem runas personām un padomniekiem komunikācijas jautājumos jādarbojas gan valsts, gan 
vietējā līmenī (un dažās valstīs – reģionālā līmenī). Tiesneši runas personas būtu tiesneši, kas darbo-
jas tiesas līmenī un jurisdikcijā, kas attiecas uz izskatāmo preses pieprasījumu. 

3. Tiesneši runas personas būtu jāieceļ attiecīgās tiesas priekšsēdētājam vai tiesu apgabalā, kur tiesnesis 
runas persona darbojas. Tiesnesis-runas persona būtu padots tiesas priekšsēdētājam. 

4. Ir jāizveido pamatnostādnes attiecībā uz tiesneša funkcijām un lomu, ietverot noteikumus, kas no-
saka, pēc kā iniciatīvas tiesnesis runas persona darbojas, un izveidojot sistēmu, kas koordinē šādas 
darbības. Vadlīnijās nepieciešams precizēt attiecības starp tiesnesi runas personu, preses sekretāru un 

182 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 2 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī. 
183 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 3 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī. 
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padomnieku komunikācijas jautājumos. Izstrādājot vadlīnijas, būtu jāņem vērā arī valstu plašsazi-
ņas līdzekļu likumi, tiesnešu ētikas standarti. 

5. Ir jāizstrādā īpašas tiesnešu runas personu apmācības attiecībā uz pildāmajiem pienākumiem. Jābūt 
pilnīgam preses sekretāra vai padomnieka komunikācijas jautājumos atbalstam. 

6. Tiesnešiem runas personām varētu būt šādi pienākumi: 
a. informēt presi par likumu un kārtību;
b. izskaidrot sabiedrībai tiesas spriedumu un lēmumu raksturu un mērķi – iekļaujot izglītojošas 

aktivitātes par konstitucionālo un materiālo tiesību pamatprincipiem; 
c. veicināt interesi par tiesu sistēmu, sekmējot tiesu darba atklātību un sabiedrības izpratni par 

tiesu sistēmu un tiesu varu; 
d. savu pienākumu pildīšanā sadarboties ar preses sekretāriem un padomniekiem komunikācijas 

jautājumos un sekmēt sadarbību ar presi un medijiem; 
e. sekot un reaģēt uz mediju sniegto informāciju interneta vietnēs un sociālajos medijos;
f. veidot kontaktus ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī atbilstošām profesionālajām organizāci-

jām, speciālistiem un akadēmiskajām iestādēm.184 

Lai gan pastāv fundamentāla nepieciešamība tiesu saziņai ar sabiedrību, Eiropas Tiesiskās apmācības 
tīkls brīdina, ka komunikācija ir līdzeklis, kas jālieto piesardzīgi, jo tā var arī pasliktināt attiecības 
starp tiesu varu un sabiedrību.185 Tīkls arī uzsver, ka pastāv liela dažādība attiecībā uz mācību 
programmām, kas paredzētas tiesnešiem runas personām, kā arī trūkst iespēju veikt zināšanu 
apmaiņu. 

184 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 
5-6 <www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
185 Louise Chrétien, Arthur de Peretti-Schlomoff and Yoann Viguier, ‘Judicial Communication and Professional Ethics. Renewing 
the Relationship between the Judiciary and the Public’ (Themis Competition 2015 – Semi-Final D – Team France 4, European 
Judicial Training Network (EJTN) 2015) 10 <www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_France4.pdf> skatīts 
2016. gada 12. oktobrī.
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B. Aptaujas rezultāti
1. Komunikācijas nodaļas izveide un runas personas amats 

Augstākā tiesa Tiesnesis –  
runas persona

Darbinieks –  
runas persona

Komunikācijas 
nodaļa

Austrija Nav informācijas Nav informācijas X

Austrija (Administratīvā tiesa) X X

Beļģija X X

Kipra

Čehija X X

Igaunija X X X

Somija X X

Vācija X X

Ungārija X X

Īrija X

Itālija

Latvija X X

Lietuva X X

Lietuva (Administratīvā tiesa) X

Luksemburga

Nīderlande X X

Polija X X

Polija (Administratīvā tiesa) X X

Portugāle X

Portugāle (Administratīvā tiesa)

Rumānija X X

Slovākija X X

Slovēnija X

Spānija X

Zviedrija

Zviedrija (Administratīvā tiesa)

Kopā (26) 10 7 18

Aptaujas rezultāti atklāj, ka Eiropā tiek izmantotas dažādas pieejas attiecībā uz tiesu komunikācijas 
stratēģijām, komunikācijas nodaļu izveidi un tiesu runas personu iecelšanu.
Dažās valstīs tiesa mutiski sniedz komentārus par vispārīgiem tiesību jautājumiem vai par kādu 
konkrētu lietu. Piemēram, Lietuvas Augstākās tiesas, Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas un 
Latvijas Augstākās tiesas tiesneši reizēm publiski komentē savas izskatāmās lietas. Tomēr lielākajā 
daļā valstu tiesnešiem nav atļauts (likuma vai ētisku apsvērumu dēļ) komentēt savas lietas (CZ, 
EE, NL, DE, IE, HU, LU, CY, ES, SL, IT, PT, PT (A ), RO).
Tāpēc lielākajā daļā valstu ir iecelta runas persona. Šī runas persona var būt gan tiesnesis (NL, DE, 
HU, PL, LT, LT(A), AT(A), LV, RO), gan darbinieks (CZ, LT, SK, BE186). Kipras, Itālijas, Spānijas, 
Slovēnijas187 un Luksemburgas188 Augstākajās tiesās, kā arī Lietuvas Augstākajā administratīvajā 
tiesā189 nav runas personu.
Dažās valstīs ir izveidota atsevišķa komunikācijas nodaļa papildus ieceltajām runas personām (CZ, 
HU, NL, EE, PL, PL (A), SK, ES, SL, FI, AT (A), AT, LV, DE, IE, PT, RO, BE). Savukārt Itālijā 

186 Runas persona ir ģenerālprokurors.
187 Pastāv ierosinājums izveidot tiesnešu runas personu grupu.
188 Luksemburgā pastāv komunikācijas dienests, kas darbojas visas tiesu varas vārdā ģenerālprokurora pakļautībā.
189 2016. gada 1. jūlijā Tieslietu padome nolēma, ka tiesu priekšsēdētāji izvērtēs tiesnešu runas personu iecelšanas iespēju. Šobrīd šī 
procedūra norisinās Lietuvas Augstākajā administratīvajā tiesā. 
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komunikācijas nodaļas funkcijas veic Augstākās tiesas ģenerālsekretariāts. Tāpat Lietuvā komunikāciju 
ar presi nodrošina Augstākās tiesas priekšsēdētāja kabineta darbinieki. Austrijas Augstākajā 
administratīvajā tiesā ir atsevišķa komunikācijas nodaļa, bet tā sastāv tikai no trim tiesnešiem, un 
netiek iecelts padomnieks komunikācijas jautājumos.

2. Apmācības
Saskaņā ar Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla pētījumu par tiesu komunikāciju un profesionālo ētiku, 
kā arī saskaņā ar Eiropas Tieslietu padomju tīkla Ziņojumu par tiesiskumu, sabiedrību un medijiem 
vairumā gadījumu tiesnešu runas personu apmācības ir nepietiekamas.190 
Neskatoties uz to, ka pētījums neietver jautājumu, vai tiesneši runas personas saņēmuši īpašas 
apmācības, Igaunijas Augstākā tiesa un Somijas Augstākā administratīvā tiesa norādījušas, ka 
viņu komunikācijas nodaļa sniedz apmācības citām tiesām attiecībā uz sadarbību ar medijiem un 
komunikāciju. Igaunijā šīs apmācības tiek organizētas katru gadu.
Ungārijas Tieslietu birojs pievērš īpašu uzmanību preses sekretāru un runas personu apmācībai un 
divas reizes gadā organizē tiem paredzētu centralizētu apmācību programmu. Šīs programmas ir 
galvenokārt uz praksi orientēti semināri, un 2017. gadā pamatuzmanība tiek veltīta skaidrai rakstu 
valodai un saprotamas valodas lietošanai. Preses sekretāru apmācības ir galvenokārt paredzētas 
rakstīšanas prasmju uzlabošanai, bet runas personu apmācības ir vērstas uz runas prasmju pilnveidi. 
Piemēram, pēdējās mācību programmas laikā runas personām bija iespēja praktizēties, sniedzot 
skaidrus, īsus paziņojumus kameras priekšā. Bet preses sekretāriem bija apmācības iepriekšējas un 
papildu informācijas sniegšanā par lietām, kas piesaista plašāku sabiedrības uzmanību.

C. Labā prakse

Izveidot komunikācijas nodaļu un iecelt runas personu 

Ja tiesas vēlas paaugstināt tiesu darba atklātību un sekmēt spriedumu izpratni, kā arī nodrošināt 
sabiedrības pareizu informētību, vienlaikus saglabājot tiesnešu objektivitāti, ir nepieciešams izveidot 
komunikācijas nodaļu, iecelt padomnieku komunikācijas jautājumos un vienu vai vairākas īpaši 
apmācītas runas personas. Padomniekam komunikācijas jautājumos jābūt profesionālim ar augstāko 
izglītību komunikācijā, kura pienākumi ietvertu sākotnējo kontaktu veidošanu ar presi attiecībā uz 
tādiem jautājumiem kā informācijas sniegšana par tiesas sēžu datumiem, videokameru izmantošana 
tiesas zālēs, iekšējās komunikācijas un komunikācijas ar sabiedrību nodrošināšana. 
Čehijas Augstākā tiesa uzsvērusi, ka atsevišķa komunikācijas nodaļa ir nozīmīga tiesas komunikācijas 
stratēģijas stiprā puse. Dažas valstis, kurās joprojām nav izveidota komunikācijas nodaļa un nav iecelta 
runas persona, ir izteikušas nepieciešamību stiprināt savu komunikācijas stratēģiju.  
Ļoti svarīgi ir nepārslogot tiesnešus ar apjomīgiem uzdevumiem, kas neietilpst tiesneša 
pienākumos. Eiropas Padomes Ministru komiteja jau ir norādījusi, ka, lai novērstu pārslodzi un 
samazinātu darba slodzi tiesās, dalībvalstīm jāsamazina tiesnešiem uzticēto uzdevumu skaits, kas 
neattiecas uz tiesneša pienākumiem, uzdodot šos uzdevumus citām personām vai struktūrām.191 
Tādējādi Augstākās tiesas komunikācijas nodaļā ir jādarbojas vismaz vienam padomniekam 

190 Louise Chrétien, Arthur de Peretti-Schlomoff and Yoann Viguier, ‘Judicial Communication and Professional Ethics. Renewing 
the Relationship between the Judiciary and the Public’ (Themis Competition 2015 – Semi-Final D – Team France 4, European 
Judicial Training Network (EJTN) 2015) 16 <www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_France4.pdf> skatīts 
2016. gada 12. oktobrī.
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 4 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
191 Council of Europe, Recommendation (86)12 (1986) of the Committee of Ministers to Members States concerning measures 
to prevent and reduce the excessive workloads in the courts <www.justice.gov.sk/Dokumenty/OSP/RECOMMENDATION%20
No.%20R%20(86)%2012.pdf> skatīts 2016. gada 17. novembrī.
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komunikācijas jautājumos, kura galvenais uzdevums ir konsultēt, informēt, atbalstīt un apmācīt 
tiesnešus, kas publiski izsakās par konkrētām tēmām. Priekšrocība tam, ka komunikācijas nodaļā 
strādātu darbinieki, kas nav tiesneši, ir tāda, ka viņiem būtu profesionālas zināšanas komunikācijas 
jomā. Komunikācijas nodaļas darbiniekiem jābūt arī padziļinātām zināšanām par Augstākās tiesas 
darbu un tiesu sistēmu. 
Ja Augstākā tiesa nolemj komentēt konkrētu lietu vai spriedumu televīzijā, radio vai intervijā, tad šo 
uzdevumu būtu jāveic ieceltajai runas personai, kas nav tiesnesis, kurš izskata attiecīgo lietu. Tādējādi 
tiktu nodrošināta lietā iesaistīto tiesnešu objektivitāte. 
Runas persona var būt gan tiesnesis, gan darbinieks. Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls akcentē, ka 
viens no tiesu komunikācijas galvenajiem mērķiem ir tuvināt tiesu varu medijiem un sabiedrībai, 
kurai tie kalpo. Tāpēc ir svarīgi, ka vismaz daļu komunikācijas uzdevuma tiesneši veic paši.192 Šī 
iemesla dēļ tiesnesis ir jāieceļ par Augstākās tiesas runas personu.

Īstenot Eiropas Tieslietu padomju tīkla rekomendācijas attiecībā uz tiesas 
runas personām

Eiropas Tieslietu padomju tīkls ir formulējis konkrētas un praktiski pielietojamas rekomendācijas 
attiecībā uz tiesu runas personām. 
Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, varam secināt, ka īpaši attiecībā uz apmācībām darbā ar 
medijiem Augstāko tiesu prakse var tikt pilnveidota atbilstoši Eiropas Tieslietu padomju tīkla 
rekomendācijām.
Divi labi piemēri attiecībā uz apmācībām sabiedrisko attiecību jomā ir atrodami Anglijā un Velsā, kā 
arī Nīderlandē. 
Anglijā un Velsā tiesneši runas personas piedalās ikgadējos kvalifikācijas celšanas kursos. Apmācības 
vada sabiedrisko attiecību konsultants. Tiesneši runas personas dienu pavada valsts televīzijā un radio 
studijā. Tiesnešiem tiek iedoti scenāriji, un atbilstoši tiem viņi tiek intervēti. Intervija tiek atskaņota un 
analizēta.193 Tiesnešu valde 2012. gada februārī ir akceptējusi arī tiesnešiem paredzēto rokasgrāmatu 
darbam ar medijiem Media Handbook. Šī rokasgrāmata satur informāciju par tiesas komunikācijas 
nodaļas lomu un ietver vadlīnijas saistībā ar dezinformēšanu, audio un video ierakstu veikšanu tiesās 
un jautājumu, vai tiesnešiem vispār ir jāsniedz intervijas un kā tas ir jādara.194

Nīderlandes Tieslietu padome koordinē īpašus mācību kursus tiesnešiem, tai skaitā apmācības, 
kā runāt kameras priekšā. Vidēji sešpadsmit tiesneši gadā saņem apmācības sabiedrisko attiecību 
jomā. Izaicinājumu rada fakts, ka daudzi tiesneši runas personas maina darba vietu tiesu sistēmā ik 
pēc diviem trim gadiem, un gadās, ka pārtrauc savu tiesneša runas personas darbību. Tomēr šādas 
personāla mainības priekšrocība ir tāda, ka aizvien vairāk tiesnešu sāk apzināties sava darba ietekmi uz 
plašsaziņas līdzekļiem.195

192 Louise Chrétien, Arthur de Peretti-Schlomoff and Yoann Viguier, ‘Judicial Communication and Professional Ethics. Renewing 
the Relationship between the Judiciary and the Public’ (Themis Competition 2015 – Semi-Final D – Team France 4, European 
Judicial Training Network (EJTN) 2015) 17-18 <www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_France4.pdf> 
skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
193 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 4 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
194 Judicial Executive Board, ‘Media Guidance for the Judiciary’ ( Judicial Executive Board 2012) <www.whatdotheyknow.com/
request/125047/response/307849/attach/8/mediaguide2012%201.pdf> skatīts 2016. gada 18. novembrī.
195 ‘The Judiciary and the Media in the Netherlands’ 3 <www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/The-Judiciary-and-the-
Media-in-the-Netherlands.pdf> skatīts 2016. gada 17. novembrī.



KOMUNIKĀCIJA

V

ROKASGRĀMATA AUGSTĀKO TIESU ADMINISTRĒŠANĀ68

3. KOMUNIKĀCIJAS METODES (TOSTARP SOCIĀLO 
MEDIJU IZMANTOŠANA) UN KOMUNIKĀCIJAS 
STRATĒĢIJU IEKŠĒJĀ KOORDINĒŠANA 

A. Vispārīgi apsvērumi
Pateicoties modernajām tehnoloģijām, pastāv dažādi veidi, kā tiesneši var komunicēt ar sabiedrību. Tiesas 
var izmantot tradicionālākus komunikācijas veidus, publicējot preses relīzes vai sniedzot informāciju savā 
mājaslapā. Vēl viena iespēja ir izmantot sociālo mediju vietnes, kas joprojām ir salīdzinoši jauna parādība. 
Tāpēc šo tēmu mēs aplūkosim detalizētāk. Runājot par tiesu varu, rodas jautājums par plašsaziņas līdzekļu 
izmantošanu tiesas un sabiedrības vajadzībām. Jautājums ir par to, vai sabiedrībai ļauts sociālos medijus 
izmantot tiesas zālēs un tiesnešiem – savā personīgajā dzīvē.  

1. Tradicionālās pieejas: preses relīzes un mājaslapas
Eiropas Tiesnešu konsultatīvā padome informē, ka “demokrātijas attīstība Eiropas valstīs nozīmē, ka 
iedzīvotājiem jāsaņem atbilstoša informācija par valsts iestāžu organizāciju [..]. Turklāt iedzīvotājiem ir 
nozīmīgi zināt arī to, kā funkcionē tieslietu institūcijas”.196 Eiropas Komisija uzsver, ka sabiedrībai sniegtā 
informācija par galvenajiem tiesu sistēmas aspektiem ir pamats piekļuvei tiesu sistēmai.197

Pētījuma rezultāti rāda, ka preses relīzes ir plaši izmantota komunikācijas metode. Eiropas Savienības 
Tiesa izmanto preses relīzes kā galveno komunikācijas veidu attiecībā uz saviem spriedumiem. Viljams 
Valasidis, Eiropas Savienības Tiesas Komunikācijas nodaļas vadītājs, uzsver, ka ir ļoti svarīgi saņemt no 
tiesnešiem preses relīzes akceptu. Lai gan preses relīze neaizstāj spriedumu, tā tomēr ir oficiāls dokuments. 
Taču saņemt tiesnešu apstiprinājumu nav viegli, jo viņi bieži vien ir jāpārliecina, ka preses relīzēs ir jālieto 
vienkāršāka valoda.198

Vēl viens informācijas izplatīšanas veids ir tiesu mājaslapas.199 Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa un 
Ungārijas Augstākā tiesa skaidri norādīja, ka savas modernizētās mājaslapas uzskata par komunikācijas 
stratēģijas stipro pusi. 

2. Sociālie mediji
 1. Sociālo mediju izmantošana tiesās
Saskaņā ar Eiropas Tieslietu padomju tīkla nostādnēm sociālie mediji tiesu varai sniedz iespēju dažādos 
veidos mijiedarboties ar sabiedrību, nodrošinot tiesu darba atklātību, mijiedarbību un sadarbību. 
Komplicētus juridiskos argumentus un lēmumus nav iespējams ietvert Twitter vai Facebook ziņojumā, jo šādi 
ziņojumi nav pietiekoši gari.200 Kā jau minēts ievadā, tiesai ir jāatrod līdzsvars starp precīzas informācijas 
sniegšanu un informācijas sniegšanu tādā veidā, lai ziņa sasniegtu mērķauditoriju.  Tādējādi šajās sociālajās 
vietnēs varētu publicēt saiti uz tiesas mājaslapu, kur problēmjautājumi tiktu apskatīti daudz plašāk. 
Pēc ilgām diskusijām par sociālo mediju izmantošanu Eiropas Savienības Tiesa sāka izmantot Twitter vietni, 
196 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and society <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=s-
ecDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor-
Logged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
197 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office of the European 
Union 2016) 17 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 2016. gada 17. novembrī.
198 William Valasidis, ‘Strengthening public relations at courts: new communication tools and trends’ (13 
October 2016, Fourth Annual International Conference on Courts and Communication) <www.youtube.com/
watch?v=YHBRT73qQu4&feature=youtu.be> skatīts 2017. gada 1. februārī.
199 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and society <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=s-
ecDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor-
Logged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2 janvārī.
200 Pamela D. Schulz and Andrew J. Cannon, ‘Trial by Tweet? Findings on Facebook? Social Media Innovation or Degradation? 
The Future and Challenge of Change for Courts’ (2013) International Journal for Court Administration, 1, 4 <http://doi.
org/10.18352/ijca.5> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
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lai stiprinātu savu ārējo komunikāciju. Twitter vietnē tiek publicētas ziņas ne tikai par tiesas spriedumiem, 
bet arī par tiesvedības procesu (gadījumos, kad tiesā izskatīšanai saņemta nozīmīga lieta).201

 2. Sociālie mediji tiesas zālēs
Sociālo mediju attīstība rada jautājumus par to izmantošanu tiesas zālēs (piemēram, ja sociālās vietnes 
izmanto prese). Sociālie mediji patiesi ir ne tikai jauns veids, kā publicēt spriedumus un informāciju, bet 
tie ļauj arī žurnālistiem un iedzīvotājiem publicēt ziņojumus internetā tieši no tiesas zāles. Sociālie mediji 
tādējādi ietekmē tiesnešu un tiesu darbību elektroniski vienotā kopienā, kur lietotājs nekavējoties var un 
arī reaģē uz taisnīguma īstenošanas metodēm.202 Šādi rīkojoties, viņi varētu traucēt procesu. Lai gan šis ir 
interesants temats, tas neietilpst šī pētījuma ietvaros. Pētījumā netika iekļauts jautājums par sociālo mediju 
izmantošanu Augstākās tiesas sēžu laikā, jo pētījums fokusējas uz tiesu komunikāciju, nevis tiesas atbildes 
reakciju uz sabiedrības komunikācijas metodēm.
 3. Sociālo mediju izmantošana tiesnešu vidū
Ņemot vērā vārda brīvības principu, tiesnešiem un tiesas darbiniekiem nav aizliegts izmantot sociālo 
tīklu vietnes attiecībā uz savas privātās dzīves lietām.203 Tomēr tiesnešiem vajadzētu ņemt vērā sava amata 
nozīmīgumu un ievērot vispārējās ētikas normas, ko viņu amatam noteicis likumdevējs un pašpārvaldes 
institūcijas. 

B. Aptaujas rezultāti
1. Tradicionālās pieejas: preses relīzes un mājaslapas
Pētījuma dalībniekiem tika uzdots jautājums, vai Augstākā tiesa publicē paziņojumus sabiedrībai un 
preses relīzes un kādos gadījumos tas notiek, kā arī, kas ir atbildīgā persona par preses relīzes sagatavošanu. 
Pētījumā arī jautāts, kādas vēl ir Augstākajās tiesās izmantotās komunikācijas metodes.
Nīderlandes Augstākā tiesa norādīja, ka, lai gan izskaidrot tiesas komplicēto spriedumu sabiedrībai 
saprotamā veidā parasti ir liels izaicinājums, tiesas publicētās preses relīzes ir uzskatāmas par vienu no 
komunikācijas stratēģijas stiprākajām pusēm. 

a. Preses relīzes
 a.1 Preses relīzes sagatavošana
Augstākā tiesa Preses relīzes Augstākā tiesa Preses relīzes

Austrija X Luksemburga

Austrija (Administratīvā tiesa) X Nīderlande X

Beļģija X Polija X

Kipra X Polija (Administratīvā tiesa) X

Čehija X Portugāle X

Igaunija X Portugāle (Administratīvā tiesa) X

Somija X Rumānija X

Vācija X Slovākija X

Ungārija X Slovēnija X

Īrija X Spānija X

Itālija X Zviedrija X

Latvija X Zviedrija (Administratīvā tiesa) X

Lietuva X

Lietuva (Administratīvā tiesa) X Kopā (26) 25

201 William Valasidis, ‘Strengthening public relations at courts: new communication tools and trends’ (13 
October 2016, Fourth Annual International Conference on Courts and Communication) <www.youtube.com/
watch?v=YHBRT73qQu4&feature=youtu.be> skatīts 2017. gada 1. februārī.
202 Judith Gibson, ‘Social Media and the Electronic ‘New World’ of Judges’ (2016) International Journal for Court Administration, 
1, 2 <http://doi.org/10.18352/ijca.199> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
203 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 9 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
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Aptaujas rezultāti parāda, ka visas tiesas publicē preses relīzes (izņemot Luksemburgas Augstāko 
tiesu).
Preses relīzes aptver plašu tematu klāstu (piemēram, informāciju par spriedumiem, par Augstākās 
tiesas organizētajiem pasākumiem, starptautiskām vizītēm, tiesnešu iecelšanas kārtību). Bieži preses 
relīžu mērķis ir izskaidrot tiesas lēmumus sabiedrībai un medijiem, lai veicinātu izpratni un novērstu 
pārpratumus. Tomēr ir vērojami arī citi gadījumi: Itālijas Augstākā tiesa norādījusi, ka preses relīzes, 
ko tā publicē, parasti neattiecas uz lietu, bet gan tikai uz faktiem, kas saistīti ar tiesas aktivitātēm un 
rīkotajiem pasākumiem. 

Augstākā tiesa
Komunikācijas nodaļa, kas 
atbildīga par preses relīzes 
sagatavošanu

Relīzes saskaņošana starp 
komunikācijas nodaļu un 
tiesnešiem

Austrija

Austrija (Administratīvā tiesa) X X

Beļģija X X

Kipra Nav piemērojams Nav piemērojams

Čehija X X

Igaunija X X

Somija X X

Vācija

Ungārija X X

Īrija

Itālija Nav piemērojams Nav piemērojams

Latvija X X

Lietuva Nav piemērojams Nav piemērojams

Lietuva (Administratīvā tiesa) Nav piemērojams Nav piemērojams

Luksemburga Nav piemērojams Nav piemērojams

Nīderlande X X

Polija X

Polija (Administratīvā tiesa) X X

Portugāle X X

Portugāle (Administratīvā tiesa) Nav piemērojams Nav piemērojams

Rumānija X X

Slovākija X X

Slovēnija X X

Spānija

Zviedrija Nav piemērojams Nav piemērojams

Zviedrija (Administratīvā tiesa) Nav piemērojams Nav piemērojams

Kopā (26) 14 13

Ja Augstākajā tiesā ir izveidota komunikācijas nodaļa, tad preses relīzes sagatavošana parasti ir tās 
galvenais uzdevums (CZ, EE, NL, FI, PL, PL(A), HU, SK, AT(A), SL, LV, RO, BE). Tomēr ir arī 
izņēmumi. Vācijas Federālajā administratīvajā tiesā preses relīzes tekstu sagatavo tiesnesis referents. 
Preses relīzi pirms sprieduma paziņošanas rediģē tiesas palātas locekļi. Īrijas, Spānijas un Austrijas 
Augstāko tiesu tiesneši paši sagatavo publicējamo informāciju par attiecīgo izskatāmo lietu. 
Lielā daļā valstu komunikācijas nodaļa sagatavo preses relīzi, saskaņojot to ar referējošo tiesnesi vai ar 
Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētāju (CZ, EE, NL, FI, PL(A), HU, SK, AT(A), SL, LV, PT, 
RO, BE).
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 a.2 Preses relīze par konkrētu lietu
Lietu atlase preses relīzes sagatavošanai 
Ņemot vērā lielo izskatāmo lietu skaitu, Augstākās tiesas publicē preses relīzes tikai par 
nozīmīgākajiem spriedumiem, t.i., lietām, kas attiecas uz būtiskiem tiesību jautājumiem, lietām, kas 
saista mediju un sabiedrības uzmanību. Visas Augstākās tiesas, kas atbildēja uz aptaujas jautājumiem, 
norādīja, ka veic lietu atlasi (izņemot Apvienotās Karalistes Augstāko tiesu). 
Atšķirībā no citām tiesām Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa sagatavo preses relīzi par katru 
tiesas spriedumu, kopumā par apmēram 70 līdz 80 spriedumiem gadā. Visas lietas tiek uzskatītas par 
nozīmīgām un attiecināmas uz svarīgiem tiesību jautājumiem. Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā 
darbojas divi cilvēki, kas ir iesaistīti katra sprieduma paziņošanā. Nodaļas galvenais uzdevums ir 
sprieduma kopsavilkuma sagatavošana publicēšanai. Tādējādi lietu atlase netiek veikta.204 

Par lietu atlasi atbildīgās personas
Par lietu atlasi ir atbildīgi sprieduma sastādītāji. Somijas Augstākajā administratīvajā tiesā, Vācijas 
Federālajā administratīvajā tiesā, kā arī Igaunijas, Īrijas, Spānijas, Slovēnijas un Austrijas Augstākajās 
tiesās par lietu atlasi atbildīgās personas ir tiesneši, kas sastādījuši spriedumu.  
Citās valstīs lietu atlasi veic komunikācijas nodaļa un/vai tiesneši runas personas, saskaņojot savas 
darbības ar attiecīgās palātas tiesnešiem vai ar tiesas vai departamenta priekšsēdētāju (CZ, EE, NL, 
LU, PL(A), HU, SK, AT(A), LV, PT). Lietuvas Augstākajā tiesā komunikācijas nodaļa nav izveidota. 
Preses sekretārs veic lietu atlasi sadarbībā ar attiecīgās palātas tiesnešiem vai ar tiesas vai departamenta 
priekšsēdētāju. Polijas Augstākajā tiesā par lietu atlasi atbildīga ir komunikācijas nodaļa. 
Ja preses relīze attiecas uz konkrētu lietu, Latvijas Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas preses 
sekretārs lietu atlasi saskaņo ar tiesnesi referentu vai departamenta priekšsēdētāju. Pastāv laba 
sadarbība ar Administratīvo lietu departamentu, kura tiesneši un tiesnešu palīgi informē preses 
sekretāru par gaidāmajām lietām, kurās tiks risināti nozīmīgi tiesību jautājumi. Viņi arī uzraksta īsu 
informatīvu ziņu par attiecīgo tiesību jautājumu. Lietuvas Augstākā tiesa norādīja, ka arī mēģinājusi 
ieviest līdzīgu sadarbības sistēmu, regulāri lūdzot tiesnešus un palīgus informēt preses sekretāru par 
svarīgākajām tiesas lietām. Tomēr problēmu rada tas, ka tiesneši un tiesnešu palīgi netiecas sniegt šādu 
informāciju un ir grūti rast veidus, kā viņus motivēt šādai rīcībai. 

Atlases kritēriji
Lai gan atlases kritēriju formulējums dažādās valstīs ir atšķirīgs, lielākā daļa tomēr pamatojas 
uz tiesas sprieduma nozīmīgumu. Preses relīzes tiek gatavotas vai nu par lietām, kas attiecas uz 
būtiskiem tiesību jautājumiem, vai kas saista mediju un sabiedrības uzmanību. 
Piemēram, Čehijas Augstākās tiesas kritēriji attiecībā uz lietu atlasi ir lēmuma sociālā nozīme un 
izmaiņas judikatūrā. 
Interesants ir fakts, ka Polijas Augstākās administratīvās tiesas Informācijas nodaļa ne tikai publicē 
preses relīzes par lietām, kas nozīmīgas administratīvo tiesu darbībā, un par lietām, kas saista mediju 
un sabiedrības uzmanību. Nodaļa gatavo preses relīzes arī par Konstitucionālās tiesas un Eiropas 
Savienības Tiesas lēmumiem, ja šīs lietas ir sagatavotas pēc Augstākās administratīvās tiesas iniciatīvas 
vai ja tās ir nozīmīgas to lietu izskatīšanā, kas ietilpst administratīvo tiesu kompetencē.    

 b. Mājaslapa
Aptaujā arī jautāts, kādas metodes Augstākās tiesas izmanto, lai komunicētu ar medijiem un sabiedrību 
(neskaitot preses relīzes un sociālos medijus).
Aptaujas rezultāti rāda, ka Augstākās tiesas bieži izmanto savas mājaslapas informācijas 
izplatīšanai. Visām Augstākajām tiesām, kas piedalījās aptaujā, ir sava mājaslapa. Mājaslapās 
sniegtā informācija ir dažāda. Tiek sniegta vispārīga informācija par tiesu, tiesas organizētajiem 

204 Leslie J. Moran ‘Managing the News Image of the Judiciary: The Role of Judicial Press Officers’ (2014) Oñati Socio-Legal 
Series, 799, 809-810 <http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/320/473> skatīts 2016. gada 17. novembrī.
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pasākumiem, tiesas spriedumiem un cita informācija.205

Slovēnijas iedzīvotāji, piemēram, var uzdot jautājumus Augstākās tiesas mājaslapā. Lietuvas Augstākās 
tiesas mājaslapā var komentēt preses relīzes.  
Spānijas Augstākajai tiesai ir izveidots tiesas darba pārredzamības portāls, kurā ikviens iedzīvotājs 
var atrast dažādu informāciju. Portālā ietverta informācija par Augstākās tiesas struktūru, tiesnešu 
un tehniskā kabineta konsultantu profesionālo darbību, ekonomikas un finanšu datiem, piemēram, 
tiesnešu rīcībā esošām dienesta automašīnām, tiesnešu algām, iespējām apmeklēt tiesas ēku, atvērto 
durvju dienu pasākumus un iepazīties ar jaunāko tiesas praksi u.c. 
Daļa Augstāko tiesu savās mājaslapās publicē arī vadlīnijas. 
Kā piemēru var minēt Čehijas Augstāko tiesu, kas savā mājaslapā sniedz praktiskas vadlīnijas 
par judikatūras datubāzes izmantošanu, kā arī publicē veidlapas, kas izmantojamas informācijas 
pieprasīšanai vai sūdzību iesniegšanai par tiesvedības ilgumu vai tiesas personāla darbu. Rumānijas 
Augstākā tiesa ir izveidojusi vadlīnijas attiecībā uz civillietām un sodu noteikšanu, kas paredzētas lietas 
dalībniekiem.
Ungārijas Augstākā tiesa ir izveidojusi īsus video ierakstus par lietas materiālu apstrādi, lietas 
dalībnieku personisko klātbūtni tiesas sēdē un citu informāciju, kas saistoša lietas dalībniekiem, 
žurnālistiem vai jebkurai citai tiesas darbībā ieinteresētai personai.  Šie videomateriāli ir pieejami tiesas 
mājaslapā un satur viegli uztveramu informāciju, kas sniegta skaidrā, sabiedrībai saprotamā valodā.
Nīderlandes Augstākās tiesas padomnieki komunikācijas jautājumos un tiesneši runas personas  ir 
sagatavojuši preses vadlīnijas, kas ir pieejamas Augstākās tiesas mājaslapā. Šīs vadlīnijas sniedz 
praktisku informāciju par medijiem un tiesu varu.206 Tā ir informācija par to,  kad ir atļauts veikt 
audio un/vai video ierakstus, kuras personas ir atļauts ierakstīt un vai žurnālisti drīkst sūtīt rakstiskus 
ziņojumus tiesas sēdes laikā. Vadlīnijas precizē, kādu rīcību prese drīkst gaidīt no tiesu darbiniekiem, 
kā arī sniedz atbildes uz vairākiem praktiskiem jautājumiem. 

2. Sociālie mediji
 a. Sociālo mediju izmantošana tiesas vajadzībām
Daļa Augstāko tiesu ir sākušas izmantot sociālos medijus. Nelielai daļai Augstāko tiesu ir Twitter 
konts (CZ, NL, LT(A)), LinkedIn konts (CZ, SK), YouTube kanāls (EE) un/vai Facebook konts (EE, 
NL, PL, LT(A)). 
Lietuva ir centralizējusi YouTube un Facebook kontus, caur kuriem var sazināties visas Lietuvas tiesas. Šos 
kontus pārvalda Lietuvas Tiesu administrācija. Tiesas iesniedz informāciju Tiesu administrācijai, kas izlemj, 
kādu informāciju publiskot. Lietuvā notiek diskusija par to, kas ir labāk: veidot centralizētus kontus sociālo 
mediju vietnēs, kas būtu visu tiesu rīcībā, vai katrai tiesai atsevišķu kontu. Centralizēta komunikācija (visas 
tiesu sistēmas komunikācija) parasti nozīmē, ka par komunikāciju atbildīga ir viena tiesa vai atsevišķa 
struktūra. Šādā situācijā tiesa komunicē, ievērojot vienotu izteiksmes veidu un stilu. Decentralizācija 
nozīmē, ka katra tiesa komunicē neatkarīgi no citām. Rezultātā var veidoties dažādi komunikācijas stili, 
modeļi un metodes un pat pretrunas sniegtajā informācijā, paustajās vērtībās u.c., kas savukārt samazina 
komunikācijas efektivitāti un kvalitāti. Tomēr pārlieku centralizēta sistēma, iespējams, nespētu ietvert 
katras tiesas specifiku. Tāpēc Lietuvā pastāv jaukta sistēma. Proti, komunikācija ir centralizēta Lietuvas 
Tiesu administrācijā, tomēr arī tiesas uzņemas veikt daļu komunikācijas uzdevumu, saņemot palīdzību un 
konsultācijas no Lietuvas Tiesu administrācijas. 
Lielākā daļa Augstāko tiesu neizmanto sociālos medijus. Īrijas Augstākā tiesa paskaidroja, ka 
neizmanto sociālos medijus, jo priekšrocības neatsver negatīvas, neprecīzas, nepilnīgas vai aizskarošas 
informācijas sniegšanas riskus, necieņas vai pārmērīgas kritikas saņemšanu.  
Polijas Augstākā administratīvā tiesa norādīja, ka ir apdomājusi iespēju izmantot sociālos medijus, 
tomēr izlēmusi to nedarīt, jo saskaņā ar tiesas viedokli, tā kā sociālie mediji ir neatņemama ikdienas 
daļa, tie būtu jāizmanto pilnvērtīgi. Atbilstošu lomu jau pilda tiesas mājaslapa. 

205 Par tiesvedības ilguma publiskošanu lūdzam skatīt IV daļas 3. punktu.
206 ‘Press Guidelines 2013’ <www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Press-Guidelines.pdf> skatīts 2016. gada 18. novembrī.
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Lai gan Portugāles Augstākā tiesa neizmanto sociālos medijus, tās Komunikācijas nodaļa pārrauga 
dažādas sociālo mediju vietnes, lai noskaidrotu viedokļus saistībā ar tiesas darbu.
Viena no galvenajām sociālo mediju iezīmēm ir interaktivitāte.207 Tomēr aptaujas rezultāti rāda, ka, lai 
gan daļa Augstāko tiesu izmanto sociālos medijus, vairums tiesu neatbild uz citu lietotāju sniegtajiem 
komentāriem. Līdz ar to var tikt apšaubīta sociālo mediju izmantošanas pievienotā vērtība. Ir 
nepieciešams veikt turpmākus pētījumus, lai noskaidrotu, vai šie sociālo mediju kanāli sasniedz 
sabiedrības daļu, kas nav jau esošie tiesas mājaslapas apmeklētāji. Tikai saņemot šādu informāciju, ir 
iespējams veidot pamatotus secinājumus attiecībā uz sociālo mediju izmantošanu tiesas vajadzībām. 

 b. Sociālo mediju izmantošana tiesnešu vidū
Kā uzsvērušas Itālijas un Polijas Augstākās tiesas, visiem tiesnešiem ir jāievēro vispārējās ētikas normas, 
kas attiecināmas uz sociālo mediju izmantošanu gan saistībā ar tiesas darbu, gan privāto dzīvi. 
Igaunijā, Slovākijā, Lietuvā un Latvijā pastāv specifiski noteikumi, kas regulē sociālo mediju 
izmantošanu to tiesnešu vidū, kas sniedz komentārus par tiesas darbu. 
Slovākijas Augstākajā tiesā ir iekšējā direktīva, kas regulē sabiedrības informēšanu par tiesas 
lēmumiem. Tā ir piemērojama gadījumos, kad tiesnesis izsaka savu viedokli par tiesas nolēmumiem  
savā privātajā profilā. Šī direktīva nosaka, ka tiesnesim ir jāinformē tiesas vadība par savu nodomu 
publiskot nolēmumu. 
Lietuvas tiesas ir publicējušas rokasgrāmatu Tiesu komunikācijas vadīšana (Manager of Judicial 
Communications), kas ir paredzēta tiesnešiem un tiesas darbiniekiem. Šī rokasgrāmata sniedz 
rekomendācijas par veidu, kā tienešiem un tiesas darbiniekiem komunicēt privātajos kanālos. 
Igaunijas tiesnešu ētikas kodekss skaidri regulē šo jautājumu. Tas nosaka, ka saziņā ar sabiedrību un 
presi tiesnesim būtu jāizvairās no personīgā viedokļa paušanas attiecībā uz izskatāmajām lietām un 
savas ģimenes dzīves apspriešanas. 

3. Citas Augstāko tiesu izmantotās komunikācijas metodes
Aptaujā tika noskaidrots, kādas vēl citas komunikācijas metodes Augstākās tiesas izmanto. 
Daļa Augstāko tiesu sniedz intervijas presei (CZ, FI, PL, LT, HU, PT). Čehijā, piemēram, Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks diezgan bieži parādās medijos. Viņi vispārīgi sniedz 
komentārus par likumdošanu, par tiesu varas situāciju u.c. Lietuvā sabiedrība var sazināties ar 
Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētāju pa telefonu vai Skype. 
Vēl viena komunikācijas metode ir gada pārskats (NL, IT, PL, HU, LT, LT(A) un preses konferences 
(DE, HU, LT, SL, LV).
2016. gadā Slovākijas Augstākā tiesa sāka izdot DE IURE žurnālu, kura mērķis ir gan iekšēja, gan 
ārēja komunikācija saistībā ar tiesas aktivitātēm.  

C. Labā prakse
Ir jāsekmē preses relīžu publicēšana. Lai pilnveidotu iedzīvotāju zināšanas tiesību jomā un 
paaugstinātu viņu uzticību tiesu varai, svarīgi ir veidot dialogu ar sabiedrību, kā arī sniegt sabiedrībai 
precīzu informāciju. Tāpēc tiesu varai būtu aktīvi jākomunicē ar medijiem un sabiedrību. 

Komunikācijas nodaļai ir jābūt atbildīgai par preses relīzes sagatavošanu. 
Ja preses relīze ir saistīta ar konkrētu lietu, komunikācijas nodaļai 
ir jāatlasa un jāsagatavo preses relīze, cieši sadarbojoties ar lietas 

izskatīšanā iesaistītajiem tiesnešiem

207 Pamela D. Schulz and Andrew J. Cannon, ‘Trial by Tweet? Findings on Facebook? Social Media Innovation or Degradation? 
The Future and Challenge of Change for Courts’ (2013) International Journal for Court Administration, 1, 2 and 4 <http://doi.
org/10.18352/ijca.5> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 9 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
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Komunikācijas nodaļa ir atbildīga par preses relīžu sagatavošanu par tiesas spriedumiem, 
organizētajiem pasākumiem, starptautiskajām vizītēm, tiesnešu iecelšanas kārtību u.c. 
Lielākā daļa Augstāko tiesu gadā izdod daudz spriedumu. Piemēram, Beļģijas Augstākā tiesa       
2015. gadā izdeva 3081 spriedumu.208 Līdz ar to ir nepieciešams veikt to lietu atlasi, par kurām tiek 
publicētas preses relīzes. Tā kā tiesneši, kas pieņēmuši spriedumu, var vislabāk izlemt, vai spriedums 
skar plašākas sabiedrības intereses, viņiem būtu jāpiedalās publicējamo lietu atlasē.
Kad preses relīze ir saistīta ar konkrētu lietu, komunikācijas nodaļai ir jāsagatavo preses relīze, cieši 
sadarbojoties ar lietas izskatīšanā iesaistītajiem tiesnešiem, lai nodrošinātu informācijas pareizību. 
Tiesnešiem būtu jāsaņem sagatavotā preses relīze un jādod sava piekrišana tās publicēšanai. 

Tiesām jāizveido sava mājaslapa, kurā būtu vispārīga informācija par tiesu, 
kā arī praktiska rakstura informācija un preses relīzes

Katrai Augstākajai tiesai ir nepieciešama mājaslapa. Mājaslapai jābūt daļai no valsts tiesu tīmekļa 
vietnes, kas ieinteresētās personas novirzītu uz attiecīgās tiesas mājaslapu. Tādējādi katra tiesa 
administrētu savu mājaslapu, lemjot, ko un kādā veidā tajā publicēt, vienlaikus sniedzot iespēju 
ieinteresētajām personām apmeklēt tiesu kopējo mājaslapu, kas sniegtu norādes uz konkrētu vajadzīgās 
tiesas mājaslapu. 
Mājaslapā būtu jāatspoguļo ne tikai vispārīga informācija par Augstākās tiesas lomu un uzdevumiem, 
bet jāietver arī preses relīzes un praktiska rakstura informācija par tiesas apmeklēšanu, iekšējiem 
notikumiem, gaidāmajiem pasākumiem un cita informācija. Lai komunicētu ar plašāku sabiedrību, 
būtiskākajai mājaslapā ievietotajai informācijai jābūt pieejamai arī angļu valodā (Augstākās tiesas loma 
un uzdevumi, galvenie procesuālie noteikumi, kā arī praktiska informācija par tiesas apmeklēšanu). 
Lai nodrošinātu tiesas darba atklātību, Augstākās tiesas lietu sadales noteikumiem un darba kārtībai 
ir jābūt pieejamiem tiesas mājaslapā. Pieejamai jābūt arī informācijai par tiesvedības ilgumu (skatīt arī 
X daļu) un izmaksām gan tiesu darba atklātības nodrošināšanai, gan arī lai iedzīvotājiem būtu iespēja 
novērtēt tiesas darba efektivitāti. 
Lai padarītu tiesu varu pieejamāku sabiedrībai, praktisku vadlīniju sagatavošana ir īpaši nozīmīga. 
Lietu dalībniekus Augstākajā tiesā bieži pārstāv advokāti. Vadlīnijas ir noderīgas ne tikai lietas 
dalībniekiem, bet arī citām personām. Šādas vadlīnijas sniedz informāciju par to, kā tiesā ir jāuzvedas, 
kā piekļūt un izmantot tiesu prakses datubāzi, iepazīties ar noteikumiem, kas ievērojami presei utt. 
Slovākijas Augstākā tiesa, piemēram, norādīja, ka varētu uzlabot savu mājaslapu, sniedzot tajā atbildes 
uz bieži uzdotiem jautājumiem, ko varētu uzskatīt par sava veida vadlīnijām. 
Daļai Augstāko tiesu jau ir izveidotas detalizētas mājaslapas. 
Polijas Augstākās administratīvās tiesas mājaslapā ir iekļauti Augstākās tiesas spriedumi un rezolūcijas, 
Polijas administratīvo tiesu iesniegtie prejudiciālie jautājumi (saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas 
prejudiciālajiem nolēmumiem), konferenču, semināru, sanāksmju un citu pasākumu grafiki, kuros 
piedalās tiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un tiesneši, tiesas statistika, gada pārskats par 
administratīvo tiesu darbu, informācija par tiesvedības izmaksām un Augstākās tiesas tiesnešu sniegtās 
intervijas. 
Nīderlandes Augstākajai tiesai arī ir ļoti aktīva mājaslapa, kas ir daļa no tiesu sistēmas vispārējās 
tīmekļa vietnes. Augstākās tiesas mājaslapā ir ietverta vispārīga informācija par tiesas darbu, atbildes 
uz bieži uzdotiem jautājumiem un nozīmīgāko lietu kopsavilkumi. Turklāt Augstākā tiesa sniedz 
praktisku informāciju apmeklētājiem, kā arī vadlīnijas presei. Mājaslapai ir arī sadaļa angļu valodā, 
kurā raksturota tiesas loma un uzdevumi. Šajā sadaļā ietverti arī nozīmīgāko Augstākās tiesas izskatīto 
lietu kopsavilkumi angļu valodā. 
Ungārijas Augstākā tiesa ir modernizējusi savu mājaslapu, iekļaujot tajā detalizētu informāciju, 
jaunākās preses relīzes, nozīmīgu lietu kopsavilkumus, ziņojumus par tiesas aktivitātēm, informāciju 

208 Hof van Cassatie, ‘Hof van Cassatie van België. Jaarverslag 2015’ (Hof van Cassatie 2015) 162 <http://justitie.belgium.be/sites/
default/files/downloads/jaarverslag_van_het_hof_van_cassatie_van_belgie_2015.pdf> skatīts 2016. gada 17. novembrī.
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par vadītājiem, tiesas struktūru un funkcijām angļu valodā. Plašākai starptautiskai sabiedrībai angļu 
valodā publicēti arī izvilkumi no tiesas gadagrāmatas, kā arī speciālā tiešsaistes tiesību žurnālā Forum 
Sententiarum Curiae publicēto rakstu kopsavilkumi.

Ja tiesa izmanto sociālos medijus, nepieciešams izstrādāt atbilstošu 
stratēģiju un politiku

Lai noskaidrotu potenciālo mērķauditoriju, ar ko tiesai komunicēt sociālajos medijos, ir jāveic 
papildu pētījums. Rezultātā tiktu noskaidrots, vai sociālo mediju izmantošana tiešām uzlabo tiesu 
komunikāciju ar sabiedrību.  
Augstākā tiesa sociālos medijus var izmantot tikai savām vajadzībām. Ja Augstākā tiesa nolemj 
izmantot sociālos medijus, svarīgi ir izstrādāt stratēģiju un politiku, ņemot vērā mērķauditoriju 
un nosakot mērķus attiecībā uz katru sociālo mediju izmantošanas veidu. Stratēģijā būtu jāprecizē 
persona, kas būtu atbildīga par sociālo mediju kontu administrēšanu, jānosaka, vai un kā tiesa atbild 
uz negatīviem komentāriem, vai tiesa sniedz atbildes uz sociālajos medijos uzdotajiem jautājumiem un 
jāprecizē citi aspekti.  
Eiropas Tieslietu padomju tīkls uzsver, ka visiem ziņojumiem ir jābūt jēgpilniem un cieņpilniem, 
sniedzot komentārus, kas informē, izglīto un piesaista iedzīvotājus. Sociālajos medijos nav ieteicams 
tikai pārpublicēt preses relīzes.209 

Nelietot privātās saziņas kanālus attiecībā uz jautājumiem,  
kas saistīti ar tiesu

Tiesnešiem un citiem tiesu darbiniekiem nevajadzētu izmantot privātās saziņas kanālus (Facebook 
un Twitter) attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar tiesas darbu, lai viņi netiktu uzskatīti par 
neobjektīviem. Tomēr tiesneši drīkst izmantot sociālos medijus privātām vajadzībām, ņemot vērā 
vispārējās ētikas normas. 

4. SABIEDRĪBAI SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

A. Vispārīgi apsvērumi
Aptaujā Augstākajām tiesām tika uzdoti specifiski jautājumi saistībā ar sabiedrībai sniegto informāciju. 
Jautājumi bija par:
•	 lietu sadales kārtības publiskošanu,210

•	 Augstākās tiesas darba kārtības publiskošanu,
•	 tiesnešu disciplinārlietu izskatīšanas rezultātu publiskošanu,
•	 gadījumiem, kad tiesa atsakās sniegt atbildes uz mediju jautājumiem.

209 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 11 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
210 Lūdzam skatīt arī IV daļas 2. punktu.
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B. Aptaujas rezultāti

Augstākā tiesa Lietu sadales kārtības 
publicēšana

Darba kārtības 
publicēšana

Lēmumu 
disciplinārlietās 
publicēšana

Austrija X X X

Austrija (Administratīvā tiesa) X X

Beļģija X X X

Kipra

Čehija X X X

Igaunija X X X

Somija Nav piemērojams X Nav informācijas

Vācija X X X

Ungārija X

Īrija X Nav informācijas

Itālija X X X

Latvija X X X

Lietuva X X X

Lietuva (Administratīvā tiesa) X X X

Luksemburga

Nīderlande X

Polija X X X

Polija (Administratīvā tiesa) X X

Portugāle X X X

Portugāle (Administratīvā tiesa) X X

Rumānija X Nav informācijas X

Slovākija X X Nav informācijas

Slovēnija X X X

Spānija X X X

Zviedrija X

Zviedrija (Administratīvā tiesa) X

Kopā (26) 19 18 18

1. Lietu sadales kārtības publiskošana
Lielākā daļa Augstāko tiesu publisko lietu sadales kārtību (CZ, EE, DE, IT, PL, PL(A), HU, LT, 
LT(A), SK, ES, AT(A), SL, AT, LV, PT, PT(A), RO, BE), ko galvenokārt ievieto Augstākās tiesas 
mājaslapā. Tomēr Nīderlandes, Īrijas, Luksemburgas, Zviedrijas un Kipras Augstākās tiesas un 
Zviedrijas Augstākā administratīvā tiesa nepublisko lietu sadales kārtību. 

2. Augstākās tiesas darba kārtības publiskošana
Vairākums Augstāko tiesu publicē savu tiesas sēžu kalendāru tiešsaistē (CZ, EE, FI, DE, IE, IT, 
PL, PL(A), LT, LT(A), SK, ES, AT(A), SL, AT, LV, PT, BE). Tikai neliela daļa Augstāko tiesu tiesas 
sēžu kalendāru nepadara automātiski pieejamu sabiedrībai (NL, LU, HU, SE, SE(A), CY, PT(A)).
Lai arī Nīderlandes Augstākā tiesa un Ungārijas Augstākā tiesa nepublicē informāciju par tiesas sēžu 
kalendāru, tās tomēr informē medijus, ja uzskata, ka lieta tiem ir saistoša. Ungārijas Augstākā tiesa 
tiesas sēžu sarakstu publisko tiesas zālēs, un preses sekretariāts uztur regulārus kontaktus ar valsts ziņu 
aģentūrām. Katras nedēļas pēdējā darba dienā sekretariāts ziņo tām par nākamajā nedēļā paredzētajām 
tiesas sēdēm, kurās ir iesaistīti politiķi un valsts amatpersonas, vai ja tiek uzskatīts, ka lieta attiecas uz 
plašākas sabiedrības interesēm. Nīderlandes Augstākā tiesa publisko to izskatāmo lietu sarakstu, kas 
saista mediju uzmanību.  
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3. Tiesnešu disciplinārlietu izskatīšanas rezultātu publiskošana
Aptaujas rezultāti atklāj, ka lielākajā daļā valstu disciplinārlietu rezultāti ir sabiedrībai pieejami. 
Parasti tie tiek publicēti tiesu prakses datubāzē (CZ, EE, NL, DE, IT, PL, LT, LT(A), ES, SE, SE(A), 
AT(A), SL, AT, LV, PT, PT(A), RO211, BE).
Luksemburgā, Ungārijā un Kiprā tiesnešu disciplinārlietu izskatīšanas rezultāti sabiedrībai netiek paziņoti. 
Igaunijas Augstākā tiesa paskaidroja, ka disciplinārās komitejas lēmumi tiek dzēsti no Augstākās 
tiesas mājaslapas brīdī, kad beidzas piespriestā soda termiņš (gadu pēc lēmuma stāšanās spēkā, ja vien 
tiesnesis nav izdarījis vēl kādu disciplināro pārkāpumu). 

4. Gadījumi, kad tiesa atsakās sniegt atbildes uz mediju jautājumiem 
Aptaujas rezultāti rāda, ka vairākums Augstāko tiesu cenšas atbildēt uz iespējami vairāk mediju 
uzdotajiem jautājumiem. Bieži pastāv ierobežojumi attiecībā uz personas datiem vai konfidenciālu 
informāciju, kā arī informāciju par krimināllietām, kurās iesaistītas nepilngadīgas personas utt. Polijas 
Augstākā administratīvā tiesa skaidri norādīja, ka tā cenšas rast līdzsvaru starp privātuma ievērošanu 
tiesas izmeklēšanā, vārda brīvību un tiesībām būt informētam. Galvenokārt tiesa sniedz atbildes uz visiem 
jautājumiem. Ja privātuma aizsardzības nolūkos atbildi sniegt nav iespējams, tiesa par to informē medijus. 
Vācijas Federālā administratīvā tiesa paskaidroja, ka lēmumu par konkrētas informācijas sniegšanu 
vai nesniegšanu nepieņem tiesneši, to pieņem tiesas administrācija. Šādu administratīvo lēmumu, kā 
jebkuru citu, ir iespējams apstrīdēt administratīvajā tiesā.  

C. Labā prakse

Lietu sadales kārtībai ir jābūt publiski pieejamai

Ikvienam lietas dalībniekam ir tiesības saņemt iepriekš sagatavotu un pārskatāmu informāciju par tiesnesi, 
kas izskatīs konkrēto lietu.212 Tas nozīmē, ka lietu sadales kārtībai ir jābūt publiski pieejamai. 
Tomēr aptaujas rezultāti rāda, ka ne visās valstīs lietu sadales kārtība ir automātiski sabiedrībai pieejama 
(piemēram,  publicēta Augstākās tiesas mājaslapā vai noteikta tiesību aktos).

Tiesas sēžu kalendāram ir jābūt pieejamam sabiedrībai

Medijiem ir svarīga loma sabiedrības informēšanā par tiesu varas darbu. Lai mediji un sabiedrība 
varētu piedalīties sabiedrībai nozīmīgās tiesas sēdēs, viņu rīcībā ir jābūt tiesas sēžu kalendāram. 

Disciplinārlietu izskatīšanas rezultāti ir jāziņo sabiedrībai

Lai sabiedrība uzticētos tiesnešiem, nepietiek ar to, ka tiesneši dara savu darbu. Tiesnešiem ir jāapzinās 
sava atbildība arī ētikas pārkāpumu gadījumā. Sabiedrības uzticība ir būtiska tiesiskuma uzturēšanā. 
Kad pārbaude ir pabeigta un disciplinārlieta ierosināta, disciplinārlietas izskatīšanai ir jābūt atklātai, lai 
saglabātu iedzīvotāju uzticību tiesām.213 
211 Tikai otrā pārsūdzība, ko iztiesā Augstākā tiesa. 
212 Lai iegūtu vairāk informācijas par šo jautājumu, lūdzam skatīt IV daļas 2. punktu. 
213 Naïs Acquaviva, Florence Castagnet and Morgane Evanghelou, ‘A Comparative Analysis of Disciplinary Systems for Euro-
pean Judges and Prosecutors’ (Themis Competition 2012, European Judicial Training Network (EJTN) 2012) 12-14 <www.ejtn.
eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20ERFURT%20DOCUMENT/Written%20paper%20France%203.pdf> 
skatīts 2017. gada 31. janvārī.
Eric J. Maitrepierre, ‘Ethics, Deontology, Discipline of Judges and Prosecutors in France’ (Resource Material Series No.80, UN-
AFEI 2010) 255, 261 and 266 <www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No80/No80_29VE_Maitrepierre.pdf> skatīts 2017. gada 31. 
janvārī. 
Robert H. Tembeckjian, ‘Judicial Disciplinary Hearings should be Open’ (2007) 28(3) The Justice System Journal 419, 420  
<www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/Publications/Justice%20System%20Journal/Judicial%20Discipline%20Hearings.ashx>  
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Tiesu sabiedriskais tēls kalpo vēl vienam mērķim: tā ir procesuāla garantija, kas sabiedrībai ļauj 
pārraudzīt disciplinārlietas izskatīšanas norisi un palīdz saglabāt tiesu neatkarību.214 Roberts 
Tembekdžans raksturo šo dubulto priekšrocību: “Iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kad tiesneša godīgums 
tiek nopietni apšaubīts, un tiesas procesa pakļaušana sabiedrības uzmanībai palīdz nodrošināt procesa 
tiesiskumu, kas ir īpaši svarīgi, kad amats pats veido savu tēlu.”215 
Tādēļ mēs rekomendējam, ka sabiedrība ir jāinformē ne tikai par atklātās tiesas sēdēs pieņemtiem 
nolēmumiem, bet arī par lēmumiem tiesnešu disciplinārlietās. Protams, tāpat kā citus tiesas 
nolēmumus, arī šos lēmumus pirms publiskošanas būtu iespējams anonimizēt, lai panāktu līdzsvaru 
starp sabiedrības uzticēšanos un tiesneša reputācijas saglabāšanu. Lietuvas Augstākā administratīvā 
tiesa norādīja, ka Lietuvas Disciplinārtiesas tiesas lēmumi disciplinārlietās netiek anonimizēti, jo ir 
pieņemts, ka sabiedrībai ir tiesības zināt par tiesnešu (kas vairāk vai mazāk tiek uzskatīti par publiskām 
personām) darbu un pārkāpumiem.

5. AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA TIESAS ZĀLĒ

A. Vispārīgi apsvērumi
Saskaņā ar ECPAK 6. pantu tiesvedībai ir jābūt atklātai. Šis atklātās tiesvedības princips nozīmē, 
ka iedzīvotāji un mediji vairumā gadījumu drīkst piedalīties tiesas sēdē. Lai arī audio un video 
ierakstu veikšana tiesas sēdes laikā vislielākā mērā veido iedzīvotāju izpratni par tiesas procesu, tomēr 
pastāv risks, ka šāda veida ieraksti varētu traucēt tiesas sēdes norisei un ietekmēt lietas izskatīšanā 
iesaistīto pušu uzvedību. Turklāt ir jāņem vērā arī tiesības uz privātumu un nevainīguma prezumpcija. 
Mediju ziņojumi reizēm rada nelabojamu kaitējumu lietas izskatīšanā iesaistīto personu reputācijai. 
CCJE (Eiropas tiesnešu konsultatīvā padome) brīdina arī par mediju centieniem rast sensacionālus 
stāstus, kā arī par komerciālo konkurenci mediju vidū. Šādas konkurences rezultāts ir galējības un 
kļūdas informācijas pasniegšanā.216

Tādējādi tiesām ir nepieciešams “rast līdzsvaru starp konfliktējošām vērtībām – cilvēka cieņas, 
privātuma, reputācijas aizsardzību un nevainīguma prezumpciju, no vienas puses, un informācijas 
atklātības ievērošanu, no otras puses”.217

CCJE turklāt iesaka gadījumos, kad televīzija veic tiesas sēdes ierakstu, izmantot fiksētas videokameras, 
un tiesas sēdes priekšsēdētājam jānodrošina tiesības lemt par filmēšanas nosacījumiem, kā arī pārtraukt 
filmēšanu jebkurā laikā. Jāņem vērā arī lietas dalībnieku viedoklis, it sevišķi dažādās privāto tiesību 
lietās. 
skatīts 2017. gada 31. janvārī.
214 Naïs Acquaviva, Florence Castagnet and Morgane Evanghelou, ‘A Comparative Analysis of Disciplinary Systems for European 
Judges and Prosecutors’ (Themis Competition 2012, European Judicial Training Network (EJTN) 2012) 12-14 <www.ejtn.eu/
Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20ERFURT%20DOCUMENT/Written%20paper%20France%203.pdf> 
skatīts 2017. gada 31. janvārī.
Eric J. Maitrepierre, ‘Ethics, Deontology, Discipline of Judges and Prosecutors in France’ (Resource Material Series No.80, 
UNAFEI 2010) 255, 261 and 266 <www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No80/No80_29VE_Maitrepierre.pdf>  
skatīts 2017. gada 31. janvārī.
Robert H. Tembeckjian, ‘Judicial Disciplinary Hearings should be Open’ (2007) 28(3) The Justice System Journal 419, 419-420 
<www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/Publications/Justice%20System%20Journal/Judicial%20Discipline%20Hearings.ashx>  
skatīts 2017. gada 31. janvārī.
215 Robert H. Tembeckjian, ‘Judicial Disciplinary Hearings should be Open’ (2007) 28(3) The Justice System Journal 419, 419 
<www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/Publications/Justice%20System%20Journal/Judicial%20Discipline%20Hearings.ashx>  
skatīts 2017. gada 31. janvārī.
216 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and society <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=s-
ecDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor-
Logged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
‘Press Guidelines 2013’ <www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Press-Guidelines.pdf> skatīts 2016. gada 18. novembrī
217 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and society <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=s-
ecDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor-
Logged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
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B. Aptaujas rezultāti
Normatīvais regulējums un tradīcijas attiecībā uz audio un video ierakstu veikšanu tiesas zālē dažādās 
Eiropas valstīs ir krasi atšķirīgas. 
Gandrīz visās valstīs mediju pārstāvjiem parasti ir atļauts atrasties tiesas zālē (CZ, EE, NL, FI, 
DE, IE, IT, LU,218 PL, PL(A), HU, LT, LT(A), SK, ES, SE, SE(A), CY, AT(A), AT, LV, PT, PT(A), 
RO). Slovēnijas Augstākajā tiesā šis aspekts gan atšķiras. Šeit mediju klātbūtne tiesas sēdē parasti nav 
atļauta, izņemot ļoti specifiskus gadījumus, kas saistīti ar apelāciju krimināllietās. Spānijas Augstākajā 
tiesā palātas priekšsēdētājs lemj par mediju tiesībām informēt sabiedrību un par lietas dalībnieku 
privātuma ievērošanu, ņemot vērā sabiedrības interesi attiecībā uz izskatāmo lietu. Tiesu atklātības 
līmenis pieaug. Kā norādīts Tiesu Komunikācijas protokolā 2015, “mediju un TV klātesamībai tiesas 
sēdē ir jābūt balstītai uz brīvas piekļuves principu, un jebkādi ierobežojumi ir jāpamato”.  
Kaut arī vairumā Augstāko tiesu mediji var piedalīties tiesas sēdē, tas nenozīmē, ka audio un video 
ierakstu veikšana arī ir atļauta visos gadījumos. 
Daļā valstu medijiem nav atļauts veikt audio un video ierakstus tiesas sēdes laikā (IE, LU, LT, 
LT(A), CY, AT(A), AT). Savukārt, piemēram, Lietuvas Augstākajā tiesā mediji var veikt ierakstus 
pirms tiesas sēdes sākuma. 
Citās valstīs pamata noteikums ir tāds, ka audio un video ierakstu veikšana ir aizliegta, tomēr 
tiesneši, kas izskata lietu, vai tiesas priekšsēdētājs var šim noteikumam piešķirt izņēmumu (EE, 
IT, PL, PL(A), SK, ES, SL, LV, RO). Polijas Augstākā administratīvā tiesa norādīja uz nepilnībām 
šī brīža noteikumos. Ierakstu veikšana nav atļauta, ja vien tiesas sēdes priekšsēdētājs pēc pieprasījuma 
nepiešķir šādu atļauju. Taču viens no šīs sistēmas trūkumiem ir tas, ka nepastāv vienoti vispārīgi 
noteikumi atļaut veikt tiesas sēdes ierakstu. Turklāt nav skaidrs, kam vēl, izņemot žurnālistus, ir tiesības 
iesniegt šādu pieprasījumu. Personām, kas prasa atļauju veikt ierakstus, ir jāsagādā savs aprīkojums, kā 
arī nepastāv iespēja lēmumu apstrīdēt, ja pieprasījums tiek atteikts. 
Citās valstīs audio un video ierakstu veikšana ir atļauta, ievērojot noteiktas robežas (CZ, NL, 
DE, HU). Piemēram, Lietuvas un Nīderlandes Augstākajās tiesās tikai atsevišķas tiesas sēdes daļas 
ir atļauts ierakstīt. Vācijas Federālajā administratīvajā tiesā ierakstīšana ir atļauta tikai pirms tiesas 
sēdes atklāšanas un pēc tiesas sēdes noslēguma. Ungārijā lietas dalībniekus, lieciniekus un ekspertus ir 
atļauts ierakstīt tikai ar viņu piekrišanu. 
Zviedrijā ir atļauts veikt skaņas ierakstus, bet fotografēšana ir aizliegta. 
Somijas Augstākā administratīvā tiesa atbildēja, ka tiesā nepastāv noteikumi attiecībā uz audio un 
video ierakstu veikšanu tiesas zālēs. Portugāles Augstākajā administratīvajā tiesā katrs tiesnesis 
individuāli nosaka, vai atļaut ierakstu veikšanu. 

C. Labā prakse

Ieteicams īstenot Eiropas Tieslietu padomju tīkla rekomendācijas attiecībā 
uz audio un video ierakstiem. Esošā normatīvā regulējuma ietvaros 

jāizstrādā skaidras vadlīnijas audio un video ierakstu veikšanai,  
ņemot vērā dažādās iesaistīto personu tiesības

Gadījumos, kad ieraksta veikšana tiek atļauta, bet tiesa var noteikt 
izņēmumus, pastāv labā prakse –  

uzklausīt mediju viedokli pirms lēmuma pieņemšanas

Eiropas Tieslietu padomju tīkls jau iepriekš konstatējis, joprojām nepastāv vienots viedoklis par 
audio un video ierakstu veikšanu tiesas sēdē. Līdz ar to ir grūti noteikt labāko praksi. No vienas 

218 Tikai drukātās preses pārstāvjiem ir atļauts uzturēties tiesas zālē.
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puses, lielākā daļa tiesas sēžu ir atklātas un visiem ir nodrošināta vārda brīvība. No otras puses, audio 
un video ierakstu veikšana var traucēt tiesas procesam un pārkāpt lietas dalībnieku tiesības.219 
Pirmkārt, ir jābūt izstrādātām skaidrām, precīzām un visaptverošām vadlīnijām par audio un video 
ierakstu veikšanu. Tas ir kopīgs likumdevēja un Augstākās tiesas pienākums. 
Piemēram, Polijas Augstākajā administratīvajā tiesā ierakstu veikšana nav atļauta, ja vien šādu atļauju 
nesniedz tiesas sēdes priekšsēdētājs. Tiesa pauž nožēlu, ka nepastāv vienoti vispārīgi noteikumi atļaut 
vai atteikt ierakstu veikšanu. 
Tādējādi ikvienai Augstākajai tiesai esošā normatīvā regulējuma ietvaros būtu jāizstrādā skaidras 
vadlīnijas attiecībā uz audio un video ierakstu veikšanu, kurās būtu ņemti vērā dažādi tiesību 
jautājumi (informācijas atklātība, cilvēka cieņas, privātuma un reputācijas aizsardzība un nevainīguma 
prezumpcija). Spānijas Augstākajā tiesā šo līdzsvaru nodrošina palātas priekšsēdētājs, kas izlemj, vai 
atļaut ierakstu veikšanu, ņemot vērā mediju tiesības sniegt informāciju, lietas dalībnieku privātumu un 
sabiedrības intereses attiecīgajā lietā. 
Ja ierakstīšana ir atļauta, bet tiesa var izdarīt izņēmumus attiecībā uz šo jautājumu, tad pastāv laba 
prakse – uzklausīt mediju pārstāvjus, pirms tiesa pieņem lēmumu. 
Attiecībā uz sabiedrībai svarīgām lietām pastāv īpaši liela interese ierakstīt sēdes gaitu. Šādos 
gadījumos pirms sēdes ir jāveic apspriede, lai vienotos par praktiskiem jautājumiem (atļauto 
videokameru skaits tiesas zālē u.c.). 
Labs piemērs ir Nīderlandē izstrādātās vadlīnijas presei.220 Šīs vadlīnijas ietver skaidrus noteikumus 
attiecībā uz audio un video ierakstiem tiesās. Saskaņā ar šīm vadlīnijām žurnālistiem nepieciešams 
saņemt atļauju, lai veiktu audio vai video ierakstus tiesas sēdē. Ja viņi vēlas veikt ierakstus, tiem 
iepriekš ir jāsazinās ar komunikācijas nodaļu. Pirms tiesas sēdes sākuma notiek vienošanās par 
atļauto videokameru skaitu un rakursu, no kura ir atļauts filmēt. Runājot par sabiedrībai svarīgām 
lietām, kas piesaista plašu mediju uzmanību, nepieciešama iepriekšēja vienošanās par kameru skaitu 
un rakursu. Saskaņā ar šo vienošanos viena vai divas filmēšanas grupas (parasti no valsts vai vietējā 
televīzijas kanāla) saņem filmēšanas atļauju, bet pārējās apraides stacijas var iegādāties uzņemto 
materiālu. Vadlīnijas presei turklāt regulē arī to, kuras personas ir atļauts filmēt un kādā sēdes brīdī 
to drīkst darīt. 
Ungārijas Augstākā tiesa un prese arī veic praktiskus pasākumus attiecībā uz tiesas sēdēm, 
kas saista plašākas sabiedrības uzmanību. Šādos gadījumos mediju pārstāvjiem ir nepieciešams 
reģistrēties. Komunikācijas nodaļas vadītājs konsultējas ar attiecīgās tiesas sēdes priekšsēdētāju, kas 
lemj par tiesas sēdē klātesošo personu skaitu, ņemot vērā sēdvietu daudzumu tiesas zālē. Kad tiek 
sasniegts maksimālais skaits, reģistrācija tiek pārtraukta un komunikācijas nodaļa par to mājaslapā 
informē ziņu aģentūras. 

6. SADARBĪBA  KOMUNIKĀCIJAS  
     JAUTĀJUMOS

A. Vispārīgi apsvērumi
Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla sagatavotā pētījumā uzsvērts, ka pastāv lielas atšķirības attiecībā uz 
tiesnešu runas personu mācību programmām un trūkst iespēju veikt zināšanu apmaiņu.221

Kā jau akcentēts ievadā, komunikācija ir spēcīgs instruments, kas jālieto piesardzīgi, jo tā var ne tikai 
219 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 10 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
220 ‘Press Guidelines 2013’ <www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Press-Guidelines.pdf> skatīts 2016. gada 18. 
novembrī.
221 Louise Chrétien, Arthur de Peretti-Schlomoff and Yoann Viguier, ‘Judicial Communication and Professional Ethics. Renewing 
the Relationship between the Judiciary and the Public’ (Themis Competition 2015 – Semi-Final D – Team France 4, European 
Judicial Training Network (EJTN) 2015) 10 <www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_France4.pdf> skatīts 
2016. gada 12. oktobrī.
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uzlabot, bet arī kaitēt tiesu varas un sabiedrības savstarpējām attiecībām.222 Ņemot vērā komunikācijas 
svarīgumu un iespējamos riskus, īpašas apmācības darbā ar medijiem ir ārkārtīgi vēlamas. Papildus 
apmācībām noderīgi būtu veidot sadarbību un diskusijas starp tiesnešiem runas personām (un citām 
runas personām), lai dalītos pieredzē. 

B. Aptaujas rezultāti
1. Sadarbība ar citām tiesām
Daļa Augstāko tiesu (DE, IT, LU, PL(A), SE, SE(A), AT, PT, RO) norādīja, ka tās nesadarbojas un 
neveic zināšanu un pieredzes apmaiņu ar citām tiesām komunikācijas jomā. 
Tomēr daļa Augstāko tiesu sadarbojas. Tā kā aptaujas dalībnieku sniegtā informācija ir daudzveidīga, 
ir sarežģīti klasificēt dažādos sadarbības veidus. Tāpēc mēs sniegsim pāris sadarbības piemērus. 
Lietuvā Tiesu administrācija koordinē Tiesu komunikācijas grupu, kuras sastāvā ietilpst visas tiesu 
runas personas. Tiesu komunikācijas grupa organizē sanāksmes četras reizes gadā. Grupa ir atbildīga 
par komunikācijas stratēģijas izstrādi. 
Čehijā Augstākās tiesas, Augstākās administratīvās tiesas un Konstitucionālās tiesas runas personas 
tiekas regulāri un galvenokārt konsultējas par lietām, kuras izskatījušas vismaz divas no minētajām 
tiesām. Tiesas vienojas par veidu, kā informēt sabiedrību, kurš ir atbildīgs par attiecīgās informācijas 
sniegšanu. Augstākā tiesa šo sadarbību uzskata par nozīmīgu komunikācijas stratēģijas stipro pusi. 
Igaunijā ir izstrādāta kopīga komunikācijas stratēģija, kas piemērojama visās tiesās. Šī komunikācijas 
stratēģija raksturo vispārējos Igaunijas tiesu komunikācijas principus, kas attiecināmi uz lietas 
dalībniekiem, sabiedrību un medijiem. Tiesu komunikācijas speciālisti tiekas regulāri, lai apspriestu šo 
stratēģiju un citus aktuālus jautājumus. 
Somijas Augstākā administratīvā tiesa laiku pa laikam veido diskusijas par ikdienas komunikācijas 
pasākumiem, kas saistīti ar statistikas informāciju, mediju aptaujas anketām, vispārējiem komunikācijas 
plāniem un principiem, komunikāciju ar citām tiesām. Turklāt Komunikācijas nodaļas vadītājs  
nodrošina apmācību darbā ar medijiem un komunikācijas jomā arī citu tiesu darbiniekiem. 
Dažās valstīs Augstāko tiesu komunikācijas nodaļa sniedz atbalstu zemāko instanču tiesām 
komunikācijas jomā (ES, SL, LV). Latvijā zemāko instanču tiesu darbiniekiem, kuri galvenokārt 
darbojas kā tiesnešu palīgi, nevis komunikācijas speciālisti, nav izglītības vai pieredzes komunikācijā. 
Tāpēc tie konsultējas ar Latvijas Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļu. Komunikācijas nodaļa dalās 
savā profesionālajā pieredzē tiesu sistēmas komunikācijas speciālistu sanāksmēs. 

2. Sadarbība ar citām tieslietu sistēmas institūcijām 
Vairākas Augstākās tiesas norādīja, ka komunikācijas jautājumos nesadarbojas ar citām tieslietu 
sistēmas institūcijām (DE, IT, LU, PL(A), AT(A), SL, AT, RO).
Aptaujas dalībnieku, kuri sadarbojas šādā veidā, sniegtā informācija ir ļoti daudzveidīga. Līdz ar to  
sniegsim pāris piemērus par Augstāko tiesu sadarbību ar citām tieslietu sistēmas institūcijām. 
Lietuvā runas personas no tiesām, policijas un prokuratūras tiekas vienreiz gadā kopīgās mācībās. 
Tiesu administrācija izdod periodisku izdevumu par Lietuvas tiesām, Augstākās tiesas un Augstākās 
administratīvās tiesas darbinieki šajā izdevumā publicē rakstus. 
Čehijas Augstākā tiesa sadarbojas ar Ģenerālprokuratūru īpašu apelācijas lietu komunikācijā, kā arī ar 
Tieslietu ministriju – saistībā ar likumdošanas procesu. 
Igaunijas Augstākā tiesa arī sadarbojas ar citām institūcijām. Kā piemēru var minēt Augstākās tiesas 
sadarbību ar Tieslietu ministriju, Prokuratūru, Advokātu kolēģiju Justīcijas nedēļas organizēšanā. 
Līdzīga sadarbība pastāv Ungārijas Augstākajā tiesā un Lietuvas Augstākajā administratīvajā tiesā. 
Arī šīs tiesas sadarbojas ar citām institūcijām (Ģenerālprokuratūru, Valsts Tieslietu biroju) pasākumu, 
kongresu, apmācību, konferenču organizēšanā, kuru laikā tiek apspriesti aktuāli kopīgu interešu 

222 Louise Chrétien, Arthur de Peretti-Schlomoff and Yoann Viguier, ‘Judicial Communication and Professional Ethics. Renewing 
the Relationship between the Judiciary and the Public’ (Themis Competition 2015 – Semi-Final D – Team France 4, European 
Judicial Training Network (EJTN) 2015) 10 <www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_France4.pdf> skatīts 
2016. gada 12. oktobrī.
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jautājumi (piemēram, jautājums par tiesas lēmumu publicēšanu).
Nīderlandes Augstākā tiesa ar citām institūcijām sadarbojas neregulāri, galvenokārt, kad lieta attiecas 
uz kopējiem aktuāliem jautājumiem.
Somijas Tieslietu ministrija koordinē un atbalsta neformālu Tieslietu ministrijas administratīvās 
nodaļas komunikācijas profesionāļu grupu. Komunikācijas profesionāļu grupa apspriež aktuālus 
komunikācijas jautājumus, kas attiecas uz valsts pārvaldi. 
Zviedrijas Augstākajā tiesā un Zviedrijas Augstākajā administratīvajā tiesā nav savas komunikācijas 
nodaļas. Tomēr šīs tiesas var lūgt palīdzību Valsts Tiesu administrācijai tādos jautājumos kā preses 
relīžu sagatavošana vai tiesneša sagatavošana intervijas sniegšanai. 

C. Labā prakse

Organizēt sanāksmes, kurās notiktu pieredzes apmaiņa starp tiesnešiem 
runas personām un padomniekiem komunikācijas jomā

Papildus apmācībām tiesnešiem runas personām un padomniekiem komunikācijas jomā ir jādod 
iespēja dalīties pieredzē. Būtu nepieciešams organizēt tikšanās ar citu Eiropas valstu Augstāko tiesu 
komunikācijas nodaļu darbiniekiem un tiesnešiem runas personām. 
Nīderlandē visi tiesneši runas personas tiekas divreiz gadā, lai dalītos savā pieredzē pēdējo sešu 
mēnešu darbā ar medijiem. Sanāksmēs tiesneši runas personas diskutē par savu pieredzi un precizē 
vadlīnijas attiecībā uz darbu ar presi (piemēram, preses vadlīnijas, kas tika izstrādātas 2013. gadā).223 
Tiesnešu runas personu sanāksmēm nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru. Līdz ar to, ja sanāksmē  
tiesneši runas personas vienojas par konkrētu vadlīniju, viņi to iesniedz tiesu priekšsēdētājiem ar 
lūgumu to akceptēt. Piemēram, vadlīnijas darbā ar presi tika akceptētas priekšsēdētāju sanāksmē 
un ir piemērojamas arī Augstākās tiesas darbā. Tāpat kā tiesneši runas personas, arī padomnieki 
komunikācijas jautājumos rīko sanāksmes četras reizes gadā, lai apspriestu aktuālākās sava 
darba tendences. Papildus jautājumam par komunikāciju ar presi viņi apspriež arī tiesas iekšējās 
komunikācijas un komunikācijas ar sabiedrību jautājumus. 
Lietuvā tiesu runas personas tiekas vairākas reizes gadā un izstrādā kopēju komunikācijas stratēģiju. 
Turklāt tās tiekas arī ar runas personām no policijas un prokuratūras. 
Ungārijas Tieslietu birojs sadarbībā ar tiesām divas reizes gadā organizē konferenci, kurā piedalās 
runas personas un komunikācijas nodaļu vadītāji. Konferencē tiek apspriestas problēmas, grūtības, 
kā arī dalībnieki dalās ar labākās prakses piemēriem. 
Latvijā šādu sadarbību veicina Tieslietu padome (Augstākā tiesa, Satversmes tiesa, Tieslietu ministrija, 
Ģenerālprokuratūra, Zvērinātu advokātu padome, Zvērinātu notāru padome un Zvērinātu tiesu 
izpildītāju padome). Latvijas Tieslietu padome ir apstiprinājusi vadlīnijas vienotas komunikācijas 
pamatprincipiem. Vadlīniju ieviešana vēl turpinās, tomēr tās jau tagad ir uzlabojušas neformālo 
sadarbību starp dažādām institūcijām. Regulāri tiek rīkotas sanāksmes, lai dalītos pieredzē un 
labākajā praksē komunikācijas jomā, kā arī lai apspriestu problēmjautājumus.

223 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Justice, Society and the Media. Report 2011-2012’ (ENCJ, 2012) 4 
<www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf> skatīts 2016. gada 12. oktobrī.
‘Press Guidelines 2013’ <www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Press-Guidelines.pdf> skatīts 2016. gada 18. novembrī.
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Konsultēt zemāko instanču tiesas, kurām nav savas komunikācijas nodaļas

Aptaujas rezultāti liecina, ka sadarbība ir īpaši nozīmīga, sniedzot palīdzību un atbalstu zemāko 
instanču tiesām, kurām nav speciālas komunikācijas nodaļas un trūkst resursu tās izveidei. Šīs tiesas 
var lūgt Augstākās tiesas komunikācijas nodaļas palīdzību un gūt zināšanas pieredzes apmaiņas ceļā. 
Spānijas Augstākās tiesas komunikācijas nodaļa sadarbojas un atbalsta zemāko instanču tiesu 
komunikācijas nodaļu aktivitātes. Šīs aktivitātes pārrauga Tieslietu ģenerālpadomes komunikācijas 
nodaļa.
Slovēnijas Augstākās tiesas komunikācijas nodaļa nodrošina līdzīgu atbalsta funkciju. Nodaļa ne 
tikai koordinē atbilžu sniegšanu uz jautājumiem, kas saistīti ar dažādām tiesām, tā arī atbalsta tiesu 
individuāli veiktās komunikācijas aktivitātes, sniedzot konsultācijas un citos veidos.

7. IZGLĪTOJOŠAS AKTIVITĀTES

A. Vispārīgi apsvērumi
Iepriekšējās nodaļās mēs vairākkārt uzsvērām, ka tiesām ir jāizplata informācija, kas attiecas uz tiesu 
sistēmu, šādi sekmējot tiesu pieejamību. Lai uzlabotu tiesu varas tēlu sabiedrībā, būtu jāizveido tieša 
saikne starp tiesām un sabiedrību. “Izpratnes par tiesu sistēmas darbu sekmēšanai neapšaubāmi 
ir izglītojoša nozīme, kas palīdz palielināt sabiedrības uzticēšanos tiesu darbam.”224 Eiropas 
Komisija uzskata, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniegtā informācija par tiesu sistēmas vispārējiem 
aspektiem ir pamats tiesu pieejamībai.225

Augstāko tiesu organizētās izglītojošās aktivitātes ir lielisks veids, kā pilnveidot iedzīvotāju un 
uzņēmumu izpratni un zināšanas par tiesu darbu. Augstākās tiesas varētu arī organizēt vai piedalīties 
izglītojošās aktivitātēs, kas paredzētas praktizējošiem juristiem, piemēram, advokātiem un tiesnešiem, 
lai detalizētāk iepazīstinātu ar savu judikatūru vai izveidoto praksi darbā ar medijiem, vai attiecībā uz 
tiesas administrēšanu. 
Eiropas Tiesnešu konsultatīvā padome uzsver, ka tiesām ne tikai jāpiedalās citu institūciju 
(piemēram, Tieslietu ministrijas) organizētajās izglītojošajās aktivitātēs, bet ir svarīgi, lai tiesas 
uzņemtos iniciatīvu un sekmētu izglītojošo programmu izveidi (piemēram, skolēnu vizītes tiesā).226 
Padome iesaka, ka tiesām vajadzētu aktīvi iepazīstināt sabiedrību ar tiesvedības procedūru, rīkojot 
tiesu izspēles, aicinot iedzīvotājus piedalīties tiesas sēdēs, kā arī citos veidos.227

224 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and society <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=s-
ecDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor-
Logged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
225 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office 
of the European Union 2016) 17 <http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf> skatīts 2016. 
gada 17. novembrī.
226 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on justice and society https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=secDGHL&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&di-
rect=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
227 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 7 (2005) to the attention of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on justice and society <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=s-
ecDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor-
Logged=c3c3c3&direct=true> skatīts 2017. gada 2. janvārī.
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B. Aptaujas rezultāti
1. Izglītojošas aktivitātes, kas paredzētas praktizējošiem juristiem (tostarp 
zemāko instanču tiesu tiesnešiem)

Augstākā tiesa Konferences  
un semināri Mācības Sanāksmes

Austrija X

Austrija (Administratīvā tiesa)

Beļģija X X X

Kipra X

Čehija X X X

Igaunija X X X

Somija X X X

Vācija X X

Ungārija X X X

Īrija X

Itālija X

Latvija X X

Lietuva X X X

Lietuva (Administratīvā tiesa) X X X

Luksemburga

Nīderlande X X

Polija X X

Polija (Administratīvā tiesa) X X

Portugāle X X

Portugāle (Administratīvā tiesa) X

Rumānija X X

Slovākija

Slovēnija X

Spānija X

Zviedrija X

Zviedrija (Administratīvā tiesa) X

Kopā (26) 21 14 9

Minēsim vairākus izglītojošo aktivitāšu veidus, kas paredzēti praktizējošiem juristiem (tostarp 
zemāko instanču tiesu tiesnešiem).
Viens no šādiem veidiem ir konferences un semināri. Vairākums Augtāko tiesu organizē šādas 
konferences un seminārus vai piedalās tajos (CZ, EE, NL, FI, DE, IE, IT, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), 
ES, SE, SE(A), AT, LV, PT, PT(A), BE).

Izglītojošās aktivitātes var būt īstenotas arī mācību formā, ko Augstākās tiesas tiesneši nodrošina 
zemāko instanču tiesu tiesnešiem (CZ, EE, FI, DE, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), CY, SL, LV, PT, 
BE). Piemēram, Čehijas Augstākās tiesas tiesneši pasniedz lekcijas Tiesu akadēmijā.
Pastāv arī neformālāks zināšanu apmaiņas veids – sanāksmes un apaļā galda diskusijas, kurās piedalās 
Augstākās tiesas tiesneši un zemāko instanču tiesu tiesneši (CZ, EE, NL, FI, HU, LT, LT(A), BE). 
Šādās sanāksmēs tiek risināti darba organizācijas un likumu interpretācijas jautājumi. 
Rumānijas Augstākā tiesa regulāri organizē seminārus un videokonferences ar apelācijas instanču tiesu 
tiesnešu piedalīšanos. 
Nīderlandē daļa Augstākās tiesas tiesnešu ir iecelti par tiesnešiem kontaktpersonām, kas nodrošina 
labu sadarbību starp Augstāko tiesu un konkrētu apelācijas instances tiesu. Ir izveidota arī programma, 
kas sniedz iespēju zemāko instanču tiesnešiem stažēties Augstākajā tiesā. 
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2. Izglītojošas aktivitātes sabiedrībai un medijiem
Tieslietu sistēma un juridiskā valoda žurnālistiem bieži vien nav saprotama. Tādēļ pastāv risks, ka 
sabiedrība netiek pareizi informēta. Lai risku mazinātu, būtu jāorganizē sanāksmes un publiskas 
konferences, kurās piedalītos prese un/vai cita sabiedrības daļa un kurās tiktu apspriests Augstākās 
tiesas darbs (EE, NL, FI, IE, HU, LT, ES, LV).
Noderīgu praktisku piemēru sniedz Igaunijas Augstākā tiesa, kas organizē preses konferences, 
lai žurnālistiem izskaidrotu procesuālos jautājumus un noteikumus un prezentētu dažādu pētījumu 
rezultātus. Arī Latvijas Augstākā tiesa organizē Mediju dienu tiem žurnālistiem, kas raksta par tiesību 
jautājumiem. 

Vienreiz gadā Lietuvas Augstākā tiesa organizē pasākumu, kurā iepazīstina preses pārstāvjus un 
sabiedrību ar Augstākās tiesas darbu. Tiek apspriesti arī iepriekšējā gada nozīmīgākie tiesas spriedumi.  
Daudzas Augstākās tiesas rīko ekskursijas un atvērto durvju dienas (CZ, EE, NL, FI, DE, IT, PL, 
PL(A), HU, LT, LT(A), SE, SE(A), AT(A), SL, AT, LV, PT, PT(A), RO).
Citi izglītojoši pasākumi ir, piemēram, tiesas procesa izspēles (CZ, HU) un Ēnu dienas, kuru laikā 
tiesas darbā ieinteresētie skolēni var sekot tiesneša vai tiesneša palīga darbam (LV). Lietuvas tiesās 
norisinās Diena kopā ar tiesnesi. Studenti (parasti tiesību vai komunikācijas nozares studenti) var 
pavadīt dienu kopā ar Augstākās tiesas vai kādas citas tiesas tiesnesi. Lietuvas Tiesu administrācija 
par godu Preses brīvības atjaunošanas dienai organizēja tiesu procesa izspēli žurnālistiem. Turklāt 
Lietuvas Tiesu administrācija vairākas reizes gadā rīko tikšanos ar ietekmīgākajiem sabiedriskās 
domas veidotājiem. 

C. Labā prakse

Ieteicams organizēt apaļā galda diskusijas ar citiem praktizējošiem 
juristiem, kuru viedoklis vai pieredze varētu būt būtiska attiecīgā 

jautājuma risināšanā

Lielākā daļa Augstāko tiesu, atbildot uz aptaujas jautājumiem, norādīja, ka organizē konferences un 
seminārus, kas paredzēti praktizējošiem juristiem. Šī zināšanu apmaiņa var tikt pilnveidota, regulāri 
organizējot apaļā galda diskusijas par tiesas darbu (attiecībā uz labāko praksi darbā ar medijiem, 
pasākumiem, neizskatīto lietu uzkrājuma samazinājumu utt.). Šīs izglītojošās aktivitātes varētu 
organizēt zinātniski analītiskā un dokumentācijas nodaļa (skatīt arī II daļu) vai īpaša projektu izstrādes 
komanda.
Diskusijās piedalītos ne tikai Augstākās tiesas tiesneši, bet arī zemāko instanču tiesneši, augstskolu 
pasniedzēji un praktizējoši juristi, kam ir zināšanas attiecīgajā jautājumā. Šajās diskusijās varētu 
iesaistīt plašāku auditoriju, gan diskusijas ierakstot, gan izplatot sanāksmju protokolus.
Igaunijas Augstākā tiesa regulāri sniedz viedokļus zemāko instanču tiesām apaļā galda diskusiju 
veidā. Augstākās tiesas Tiesnešu mācību departaments organizē šīs apaļā galda diskusijas, kuru 
laikā Augstākās tiesas tiesneši un zemāko instanču tiesu tiesneši diskutē par aktuāliem jautājumiem 
un tēmām, ko paši ierosinājuši. Apaļā galda diskusijas katru gadu tiek rīkotas civiltiesību jautājumu 
apspriešanai un reizi divos gados – krimināltiesību un administratīvo tiesību jautājumu apspriešanai. 
Šādas apaļā galda diskusijas organizē arī Lietuvas Augstākā tiesa.
Latvijas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rīko videokonferences ar 
administratīvajām tiesām par aktuāliem jautājumiem administratīvajās tiesībās. 

Organizēt sabiedrību izglītojošas aktivitātes
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 Augstākajām tiesām būtu jāizvērtē aktīvas pieejas īstenošana un pēc savas iniciatīvas jāorganizē publiskas 
konferences, atvērto durvju dienas un citas aktivitātes, kas palīdzētu pilnveidot sabiedrības izpratni par 
tiesu sistēmu un Augstākās tiesas darbu, piedaloties arī citu valsts institūciju rīkotajās pamatprogrammās. 
Labi zināms teiciens vēsta: Pastāsti man, un es aizmirsīšu. Parādi man, un es varbūt atcerēšos. Iesaisti mani, un es 
sapratīšu. Lai patiesi iesaistītu cilvēkus, nepieciešams organizēt mācību aktivitātes, piemēram, tiesas procesa 
izspēli. Šāda veida aktivitāšu sagatavošana būtu komunikācijas nodaļas darbs. 
Papildus izglītojošām aktivitātēm, tādām kā atvērto durvju dienas, interesanti būtu organizēt preses 
konferences, kas nebūtu saistītas ar kādu atsevišķu sabiedrībai saistošu lietu. Šajā konferencēs tiktu 
sniegts vispārīgāks ieskats tiesas spriedumos, kas pieņemti kādā konkrētā laika periodā. Apskatot 
konkrētas lietas detalizētāk, šī vienlaikus būtu arī iespēja sniegt statistikas datus, informēt sabiedrību 
par gaidāmajām izmaiņām un izzināt sabiedrības un preses vajadzības saistībā ar Augstākās tiesas 
darbu. 
Ungārijas Augstākā tiesa divas reizes gadā aicina žurnālistus uz mediju brokastīm. Pasākuma laikā tiesas 
vadītāji informē žurnālistus par pēdējo sešu mēnešu galvenajiem notikumiem un nozīmīgākajiem tiesas 
spriedumiem. Tikšanās laikā tiek arī darīti zināmi nākotnes attīstības plāni. Vēl viena interesanta Ungārijas 
Augstākās tiesas prakse ir video diskusiju izmantošana. Lai nodrošinātu, ka sabiedrībai ir plašas zināšanas 
par Augstākās tiesas darbu, tiesas priekšsēdētājs ir uzsācis virkni video diskusiju. Katrā diskusijā tiekas 
tiesneši, citi praktizējoši juristi un universitāšu pasniedzēji, kas specializējušies konkrētā tiesību jomā, un 
atlasa un apspriež divas izskatītas lietas, kas varētu būt saistošas sabiedrībai vai jau ir nonākušas sabiedrības 
uzmanības lokā. Augstākā tiesa izmanto šīs diskusijas, lai informētu sabiedrību, kā arī nosūta diskusiju 
materiālus septiņām Ungārijas augstskolu juridiskajām fakultātēm, kas sadarbojas ar Augstāko tiesu. 

Organizēt preses konferences, lai skaidrotu tiesvedības procedūras un 
noteikumus

Igaunijas Augstākās tiesas un Latvijas Augstākās tiesas rīko preses konferences un mediju dienas. 
Skaidrojot tiesvedības procedūras un noteikumus žurnālistiem, svarīgi ir nodrošināt, ka žurnālisti 
saņemto informāciju izprot pareizi.  

8. TIESU VARAS VIEDOKĻU PAUŠANA PARLAMENTAM  
     UN IZPILDVARAI

A. Vispārīgi apsvērumi
Modernā demokrātiskā sistēmā valsts vara ir dalīta trīs atzaros: likumdevējvara, izpildvara un tiesu 
vara. Parlamentārās sistēmās varas dalīšanas doktrīna ir zaudējusi savu nozīmīgumu, kad runa ir par 
attiecībām starp parlamentu un izpildvaru. Tās galvenā nozīme slēpjas tiesu neatkarības aizsargāšanā. 
Tomēr visi trīs valsts varas atzari neizbēgami satiekas. Tiesas saskaras ar problēmu, vai un kā reaģēt 
šādos gadījumos: 1) ja parlaments konsultējas ar tiesu attiecībā uz likumprojektu priekšlikumiem, 
kas ietekmē tiesas darbību; 2) ja parlaments aicina tiesas pārstāvjus sniegt savu viedokli par citiem 
ierosinātiem likumprojektiem; 3) ja parlamenta vai valdības locekļi kritizē tiesu, konkrētu tās lēmumu 
vai atsevišķu tiesnesi. 
Konstruktīvas attiecības starp izpildvaru, likumdevējvaru un tiesu varu ir pamats efektīvai 
konstitūcijas ievērošanai un tiesiskuma saglabāšanai.228 Šīm attiecībām allaž būtu jāciena varas 
228 Council of Chief Justices of Australia and New Zealand, ‘Guidelines for Communications and Relationships between the 
Judicial Branch of Government and the Legislative and Executive Branches’ (adopted on 23 April 2014, Council of Chief Justices 
of Australia and New Zealand 2014) <www.jca.asn.au/wp-content/uploads/2013/10/Guidelines-Judicial-Legislative-Executive-
Government.pdf> skatīts 2016. gada 16. novembrī.
Select Committee on the Constitution, Relations between the Executive, the Judiciary and Parliament. Report with Evidence 
(House of Lords 26 July 2007) 7. 
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dalīšanas princips. Jautājums, kā šīm konstruktīvajām attiecībām būtu jāizskatās. Daļa valstu ir plaši 
pētījušas šīs attiecības. Apvienotajā Karalistē Lordu palāta ir sagatavojusi 104 lappušu garu ziņojumu, 
kurā pētītas konstitucionālās attiecības starp tiesu varu, izpildvaru un parlamentu.229 2014. gadā 
Austrālijas un Jaunzēlandes Augstākās tiesas priekšsēdētāju padome pieņēma praktiskas vadlīnijas 
attiecībā uz komunikāciju un attiecībām starp tiesu varu, likumdevējvaru un izpildvaru.230 
Vadlīnijas Augstāko tiesu priekšsēdētājiem norāda, ka ir pieņemami, ka tiesas reaģē uz izpildvaras 
lūgtajām konsultācijām saistībā ar ierosinātajiem likumprojektiem, kas varētu ietekmēt tiesu 
darbību. Vadlīnijās ir izdalītas likumu kategorijas, kas var ietekmēt tiesu darbu: likumprojekti, kas 
var ietekmēt jurisdikciju un tiesu pilnvaras; likumprojekti attiecībā uz personām, kas strādā tiesību 
jomā; likumprojekti, kas ietekmē tiesu funkcijas; likumprojekti, kas ietekmē tiesu administrēšanu, un 
likumprojekti, kas ietekmē tiesu raksturīgās iezīmes. 
Vadlīnijās uzsvērts, ka atbildes reakcija būtu jāsniedz attiecīgajam institūcijas priekšsēdētājam pēc 
konsultēšanās ar attiecīgās tiesas pārstāvjiem. Gadījumā, ja likumprojekts ietekmē vairāk nekā vienas 
tiesas darbu, atbildes būtu jāsniedz Augstākās tiesas priekšsēdētājam pēc konsultēšanās ar to tiesu 
priekšsēdētājiem, kuras likumprojekts ietekmē. Vadlīnijās ir ietverti arī noteikumi attiecībā uz atbildes 
saturu. Lai arī tiesu vara var iesaistīties konsultācijās, tai jāuzmanās no interpretācijas vai viedokļa 
sniegšanas par ierosinātā likumprojekta tiesiskumu. Tie ir jautājumi, kas var nonākt līdz tiesai. Šī paša 
iemesla dēļ tiesām būtu piesardzīgi jāsniedz norādes uz ierosinātā likumprojekta teksta neskaidrībām, jo 
var rasties jautājumi attiecībā uz interpretāciju, kas arī var nonākt līdz izskatīšanai tiesā. 

Sniedzot komentārus par jebkuru ierosināto likumprojektu, tiesai tomēr nevajadzētu iesaistīties 
publiskās politiskās diskusijās, lai aizsargātu tiesu likumīgās institucionālās intereses. Sniedzot 
komentārus par likumprojektu, tiesai ir jāapzinās, ka šādi komentāri var tikt publiskoti. 
Papildus ierosinātajiem likumprojektiem, kas var ietekmēt tiesu darbu, pastāv arī citas izpildvaras 
un likumdevējvaras darbības, kas var ietekmēt tiesu darbu. Piemēram, tiesu varas amatpersonām nav 
vēlams izteikt savu viedokli parlamentārajām komitejām par izmaiņām materiālajās tiesībās, jo šāda 
rīcība var nonākt tiesā saistībā ar interpretācijas un piemērošanas jautājumiem. Jo īpaši nav vēlams, 
ka tiesu varas amatpersonas iesaistās publiskās diskusijās par ierosinātajiem likumprojektiem. Lietās, 
kas saistītas ar domstarpībām sabiedrībā vai izpildvaras darbību, kas ietekmē tiesu darbību, pirmais 
jautājums, uz ko būtu jāatbild pirms iesaistīšanās publiskās diskusijās, ir – vai ārpus tiesu varas 
ir pārliecinoši un cienījami aizstāvji, kas sniegtu argumentus, pārstāvot tiesas likumīgās intereses 
publiskās debatēs. 

Vēl viena izpildvaras un likumdevējvaras darbība, kas varētu ietekmēt tiesu varu, ir izpildvaras paustā 
kritika, kas vērsta pret tiesām. Kritika var izpausties kā konkrētu tiesas lēmumu kritizēšana, atsevišķa 
tiesneša kritizēšana par konkrētu tiesas lēmumu, atsevišķa tiesneša kritizēšana attiecībā uz viņa darbu 
kopumā, nevis konkrētu lēmumu; tiesas kā institūcijas kritizēšana saistībā ar tās darba efektivitāti vai 
saistībā ar valsts līdzekļu izmantošanu. Kritikas gadījumā tiesas priekšsēdētājs var izlemt nesniegt 
nekādu atbildes reakciju vai sniegt informāciju – galvenokārt attiecībā uz tiesas darbību, kas varētu 
ieviest skaidrību jautājumos, uz kuriem balstīta šāda kritika. Tomēr kopumā nav vēlams, ka tiesas 
priekšsēdētājs iesaistās publiskā viedokļu apmaiņā ar izpildvaras vai likumdevējvaras pārstāvjiem. 
Gadījumā, ja nepieciešams sniegt publisku atbildi, to ir ieteicams darīt oficiāla paziņojuma veidā. 
Paziņojumu sniedz tiesas priekšsēdētājs tiesas vārdā. Lai arī ir interesanti novērot, kā Eiropas tiesas 
tiek galā ar kritiku, kas saņemta no likumdevējvaras un izpildvaras puses, šis jautājums neattiecas 

<www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldconst/151/151.pdf> skatīts 2016. gada 16. novembrī.
229 Select Committee on the Constitution, Relations between the executive, the judiciary and Parliament. Report with Evidence 
(House of Lords 26 July 2007) 
<www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldconst/151/151.pdf> skatīts 2016. gada 16. novembrī.
230 Council of Chief Justices of Australia and New Zealand, ‘Guidelines for Communications and Relationships between the 
Judicial Branch of Government and the Legislative and Executive Branches’ (adopted on 23 April 2014, Council of Chief Justices 
of Australia and New Zealand 2014) <www.jca.asn.au/wp-content/uploads/2013/10/Guidelines-Judicial-Legislative-Executive-
Government.pdf> skatīts 2016. gada 16. novembrī.
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uz mūsu pētījumu. Šis izpētes projekts fokusējas uz attiecībām starp tiesu varu, likumdevējvaru un 
izpildvaru saistībā ar ierosinātajiem likumprojektiem, kas var ietekmēt tiesu darbu, kā arī saistībā ar 
problēmjautājumiem, ar ko tiesas saskaras materiālo tiesību interpretācijā un piemērošanā. 
Tāpat kā Austrālijas un Jaunzēlandes Augstāko tiesu priekšsēdētāju vadlīnijās, arī Apvienotās 
Karalistes Lordu palātas ziņojumā ir norādīta nepieciešamība pēc konstruktīvām attiecībām starp 
trīs valsts varas atzariem, vienlaikus saglabājot varas dalīšanas principu. Viens no galvenajiem varas 
dalīšanas elementiem ir pārliecība, ka tiesu vara paliek neatkarīga no likumdevējvaras un izpildvaras 
ietekmes. Piemēram, ministriem nevajadzētu sniegt publiskus komentārus par atsevišķiem tiesnešiem. 
Tāpat ir vispārēji pieņemts, ka saskaņā ar varas dalīšanas principu tiesnešiem būtu jāatturas no 
iesaistīšanās publiskās debatēs un politisko domstarpību jautājumos.231 
Tomēr, ja pastāv iespēja, ka konkrēta politika var nelabvēlīgi ietekmēt taisnīgu tiesas spriešanu, tiesām 
jābūt tiesīgām izteikt savu viedokli un, ja nepieciešams, darīt to arī publiski. Bet ir svarīgi, lai tiesneši 
netiktu uzskatīti par politiski noskaņotiem. Līdz ar to tiesu varas vadībai, piemēram, Augstākās tiesas 
priekšsēdētājam vai koleģiālai institūcijai, vai komitejai, ir jāizsaka tiesu varas viedoklis parlamentam 
vai izpildvarai.232

B. Aptaujas rezultāti
1. Viedokļa izteikšana par tiesību aktiem, kas skar tiesu varu
Visas Augstākās tiesas, izņemot Īrijas un Portugāles Augstākās tiesas, norādīja, ka tiek lūgtas 
sniegt konsultācijas par likumprojektu ierosinājumiem, kas skar tiesu varu. Tās saņem ierosinātā 
likuma projektu (CZ, EE, NL, FI, DE, IT, PL, PL(A), HU, LT, LT(A), SK, ES, SE, SE(A), CY, 
AT(A), SL, AT, LV, RO).
Tas parasti notiek neformālā veidā. Tomēr daļā valstu tiek izmantota formālāka pieeja (LT, PL, 
PL(A), ES, SE, SE(A)). Spānijā Tieslietu ģenerālpadome tiek uzklausīta attiecībā uz katru jaunu 
likumprojektu, kas attiecas uz tiesas procesiem. Tieslietu ģenerālpadome parasti uzklausa Augstākās 
tiesas viedokli, pirms tā sagatavo galīgo ziņojumu par jauno likumprojektu. Polijā katrs parlamenta 
likumprojekts vai jaunas regulas ierosinājums, kas attiecas uz vispārējās tiesās izskatāmiem 
jautājumiem, tiek izskatīts Polijas Augstākajā tiesā. Augstākās tiesas Pētījumu un analīzes nodaļa 
sagatavo rakstiskus atzinumus. 
Nīderlandes Augstākā tiesa paskaidroja, ka konsultāciju gadījumā tā sniedz savu viedokli par 
likumprojektu pārsvarā tikai tehniska rakstura jautājumos, bet atturas sniegt politiski būtiskus 
komentārus, lai ievērotu varas nodalīšanas principu. 
Lietuvas Augstākā tiesa precizēja, ka izsaka savu viedokli par likumdošanas procesiem, kas saistīti 
ar tiesu varas statusu un organizāciju, procesuālajiem likumiem un citiem būtiskiem tiesību aktiem, 
kas piemērojami vispārējās jurisdikcijas tiesu lietu izskatīšanā, sniedzot rakstiskus atzinumus par 
likumprojektu. 

Augstākās tiesas tiesneši mēdz iesaistīties darba grupās vai komitejās (LU, HU, LT, SL, LV). 
Ungārijas Augstākās tiesas tiesneši, piemēram, tiek regulāri aicināti piedalīties Valsts Tieslietu biroja 
un Tieslietu ministrijas organizētajās darba grupās, kas sagatavo un pārstrādā normatīvos aktus 
dažādās tiesību jomās. Augstākās tiesas tiesneši ir piedalījušies darba grupās, kas sagatavoja jauno 
Civilprocesa likumu, Kriminālprocesa likumu un Administratīvā procesa likumu. 

231 Select Committee on the Constitution, Relations between the executive, the judiciary and Parliament. Report with Evidence 
(House of Lords 26 July 2007) 21-22 
<www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldconst/151/151.pdf> skatīts 2016. gada 16. novembrī.
232 Council of Chief Justices of Australia and New Zealand, ‘Guidelines for Communications and Relationships between the 
Judicial Branch of Government and the Legislative and Executive Branches’ (adopted on 23 April 2014 Council of Chief Justices 
of Australia and New Zealand 2014) <www.jca.asn.au/wp-content/uploads/2013/10/Guidelines-Judicial-Legislative-Executive-
Government.pdf> skatīts 2016. gada 16. novembrī.
Select Committee on the Constitution, Relations between the executive, the judiciary and Parliament. Report with Evidence (House 
of Lords 26 July 2007) 21-22 
<www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldconst/151/151.pdf> skatīts 2016. gada 16. novembrī.
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2. Viedokļa izteikšana par problēmjautājumiem, ar ko saskaras lietas iztiesāšanas 
gaitā 
Runājot par problēmjautājumiem, ar ko Augstākās tiesas sastopas lietu iztiesāšanas gaitā, vairums 
Augstāko tiesu norādīja, ka nelabprāt par šīm problēmām komunicē ar izpildvaru un likumdevējvaru 
(papildus norādēm uz problēmjautājumiem savos nolēmumos), ievērojot varas nodalīšanas principu 
(EE, NL, FI, DE, IE, IT, LT(A), RO). Portugāles Augstākā tiesa norādīja, ka šāda veida komunikācija 
ir Tieslietu padomes pienākums, kas ir Portugāles tiesu disciplinārā un vadības struktūra.
Čehijas Augstākā tiesa norādīja, ka komunikācija par lietas izskatīšanas gaitā atklātajiem 
problēmjautājumiem parasti notiek neformālā veidā. Neformālā komunikācija notiek arī Luksemburgā, 
Slovākijā, Kiprā, Austrijā (Augstākā administratīvā tiesa), Lietuvā un Slovēnijā. 
Ungārijā ir izveidotas darba grupas, kas analizē tiesu praksi. Šīs darba grupas bieži identificē problēmas 
saistībā ar likumu interpretāciju un piemērošanu, kuras nevar atrisināt tiesas interpretācija, bet tikai 
likumdevējs. Darba grupas bieži formulē likumdošanas priekšlikumus, lai labotu situāciju. Grupas 
izstrādāto viedokļu kopsavilkumi ir sabiedrībai pieejami Augstākās tiesas mājaslapā. Tomēr tiesai nav 
tiesību bez starpnieka iesniegt priekšlikumus izpildvarai vai likumdevējvarai. Šādus priekšlikumus 
var sniegt Valsts tieslietu biroja priekšsēdētājs, kas var ierosināt likuma grozījumus saskaņā ar 
pilnvarām, kas noteiktas Tiesu organizācijas un administrēšanas likumā. Lai gan Augstākajai tiesai 
nav tiešu likumdošanas pilnvaru, tā var norādīt uz problēmjautājumiem pieņemtā likuma piemērošanā 
ministrijai, kas iesniegusi likumprojektu parlamentam. Ir gadījumi, kad likums ticis grozīts, 
pamatojoties uz tiesas lēmumu par likuma vienveidīgu interpretāciju. 
Portugāles Augstākā administratīvā tiesa norādīja, ka Administratīvo tiesu un Saimniecisko 
tiesu Augstākās padomes uzdevums ir sniegt viedokli par likumdošanas iniciatīvām attiecībā uz 
administratīvajām un nodokļu tiesībām, kā arī Tieslietu ministrijā ierosināt likumdošanas pasākumus 
ar mērķi uzlabot administratīvo un nodokļu tiesību piemērošanas efektivitāti.
Augstākajām tiesām būtu jānorāda uz problēmjautājumiem ne tikai savos spriedumos, bet tās var 
sniegt komentārus un ierosinājumus savā gada pārskatā vai tā prezentācijas laikā (PL, PL(A), LT, ES).

C. Labā prakse
Minētās pieejas liecina, ka konstruktīvas sadarbības izveidošanai starp tiesu varu, izpildvaru un 
likumdevējvaru nepieciešams līdzsvars, kas nodrošinātu varas dalīšanu. 

Konsultēšanās ar Augstāko tiesu attiecībā uz ierosināto likumdošanu,  
kas ietekmē Augstākās tiesas darbu

Attiecībā uz tiesību aktiem, kas ietekmē tiesu varu, tai jāspēj komunicēt ar izpildvaru un 
likumdevējvaru. Līdz ar to izpildvarai un likumdevējvarai ir jākonsultējas ar Augstāko tiesu, kad 
runa ir par Augstākās tiesas darbu ietekmējošu likumdošanu. Šo konsultēšanos var īstenot, nosūtot 
tiesai likumprojektu, organizējot sanāksmes ar iesaistītajām pusēm utt. 

Pēc konsultācijām Augstākajai tiesai būtu jāatturas no sabiedriski politiskām 
debatēm un politisku uzskatu paušanas

Lai izrādītu cieņu likumdevējvarai un izpildvarai, Augstākajai tiesai būtu jāizvairās no uzskatu 
paušanas par likumprojekta priekšlikumiem. 

Lai informētu likumdevējvaru un izpildvaru par problēmjautājumiem, kas 
izriet no attiecīgā tiesību akta, Augstākajām tiesām šie jautājumi būtu 

jāietver savos spriedumos un gada pārskatos
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Ja lietu izskatīšanas gaitā Augstākās tiesas saskaras ar kādu problēmjautājumu, tās šo jautājumu 
var norādīt savā nolēmumā. Turklāt tās var akcentēt šādus problēmjautājumus savos gada pārskatos, 
darot to vispārīgā veidā, nevis attiecībā uz konkrētu lietu. Darba grupas izveide, kuras mērķis būtu 
analizēt tiesu praksi un tiesas mājaslapā publicēt ziņojumu par gada pārskata prezentāciju, arī ir 
pieņemams veids, kā likumdevējvarai un izpildvarai komunicēt problēmjautājumus. 

9. ATSAUKSMES UN SŪDZĪBAS PAR  
    AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU

A. Vispārīgi apsvērumi
Lai saprastu, vai un kā tiesa sniedz ieguldījumu efektīvā tiesu sistēmā un vai tās centieni ieviest 
pārmaiņas (piemēram, savā komunikācijas stratēģijā) dara tiesu sistēmu efektīvāku, tiesai ir jāsaņem 
atsauksmes no ārpuses – klientiem un sabiedrības kopumā. Citiem vārdiem, izvirzot mērķi, ir jābūt 
iespējai pārbaudīt, vai šis mērķis tiek sasniegts. Atsauksmes ir nepieciešamas, lai noteiktu sabiedrības 
vajadzības attiecībā uz tiesu sistēmas darbu. 
Aptaujā tika jautāts, kādos veidos Augstākās tiesas saņem atsauksmes par savu darbu no ārējiem 
klientiem. Tika arī jautāts, vai Augstākās tiesas pieņem sūdzības un pieteikumus, kas nav tieši saistīti 
ar lietām, ko tiesa izskata (sūdzības par Augstākās tiesas vai zemāko instanču tiesu tiesnešu darbu, 
ieteikumus attiecībā uz tiesas darba organizāciju u.c.). 

1. Atsauksmes
Viens no formāliem un labi zināmiem atsauksmju saņemšanas veidiem ir aptauju un sabiedriskās 
domas izpētes veikšana. CEPEJ darba grupa tiesu sistēmas kvalitātes jautājumos jau ir veikusi 
detalizētu pētījumu saistībā ar šo tēmu un ir izstrādājusi Rokasgrāmatu tiesas klientu apmierinātības 
novērtēšanai Eiropas Padomes dalībvalstīs un Kontrolsarakstu tiesiskuma un tiesu kvalitātes  sekmēšanai. 
CEPEJ uzskata, ka šādi sabiedrības apmierinātības pētījumi ir galvenais to politiku elements, 
kuru mērķis ir ieviest kvalitātes kultūru. Kā sākuma punktu ņemot vērā tiesas klientu vajadzības, 
sabiedrības apmierinātības izvērtēšanas pieejā tiesa vairāk fokusējas uz tiesas klientu vajadzībām, 
nevis tiesu sistēmas iekšējo darbību.233 Lai arī kvalitātes modeļi ir dažādi, tie visi akcentē uz klientu 
orientētas pieejas svarīgumu. Augsts kvalitātes līmenis ir saistīts ar apmierinātiem klientiem un tiesas 
pārvaldības perspektīvām, kas ņem vērā tiesas klientu vajadzības un vēlmes.234

Līdz ar to, lai noskaidrotu, vai tiesas klienti ir apmierināti un viņu cerības attaisnotas, tiesām ir jāsaņem 
informācija. Šo informāciju iespējams saņemt, izmantojot klientu apmierinātības izvērtēšanas aptaujas. 
Ir loģiski, ka apmierinātības aptaujas nosaka, cik lielā mērā pakalpojumi atbilst klientu vajadzībām. 
Tādējādi šīs aptaujas ir iespējams veikt tikai attiecībā uz tiesas klientiem (tiesību speciālistiem un 
iedzīvotājiem, kas saskaras ar tiesu darbu).235 Citi aptauju veidi ir sabiedriskās domas aptaujas un 
kvalitātes novērtēšanas aptaujas. Sabiedriskās domas aptaujas var veikt, iesaistot visu sabiedrību 
kopumā, jo tajās tiek lūgts sniegt viedokli vai norādīt preferenci attiecībā uz konkrētu jautājumu (Cik 
ļoti jūs uzticaties tiesu sistēmai?).236 Viens no šādu sabiedriskās domas aptauju piemēriem ir Beļģijas 
233 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Handbook for Conducting Satisfaction Surveys aimed at 
Court Users in Council of Europe Member States’ (CEPEJ 2016) 3 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPE-
J(2016)15&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColor-
Logged=FDC864&direct=true> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
234 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Checklist for Promoting the Quality of Justice and the Courts 
(CEPEJ 2008) 3 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2008)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG
HL-CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6&direct=true> skatīts 2017. gada 
11. janvārī.
235 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Handbook for Conducting Satisfaction Surveys aimed at Court 
Users in Council of Europe Member States’ (CEPEJ 2016) 3-4 and 7 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPE-
J(2016)15&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColor-
Logged=FDC864&direct=true> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
236 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Handbook for Conducting Satisfaction Surveys aimed at 
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Justitiebarometer, kas pēta sabiedrības uzticības līmeni tiesu sistēmai telefonaptaujas veidā, aptaujājot 
1500 iedzīvotājus.237 Kvalitātes izvērtēšanas aptaujas nosaka, cik lielā mērā tiesu sniegtie pakalpojumi 
atbilst dotajiem solījumiem (Cik ātri jūs saņemat tiesas pavēsti?).238

Vēl viens tiesas darbības novērtēšanas veids ir iekšējo atsauksmju apkopošana. Piemēram, tiesas 
darbinieku vērtējuma par darba apstākļiem, tiesas darbu un administrēšanu apkopošana.

2. Sūdzības
Vēl cits atsauksmju saņemšanas veids par tiesas darbu ir sūdzību iesniegšanas sistēma. Arī sūdzības 
sniedz ieskatu tiesas darbībā, raugoties no klientu skatupunkta. Mūsu aptaujas rezultāti rāda, ka 
vairākās Augstākajās tiesās jau ir izveidota procedūra (papildus disciplinārlietu izskatīšanai), lai sniegtu 
atbildes uz saņemtajām sūdzībām. Dažas no šīm pieejām ir formālākas vai modernākas nekā citas. 
Svarīgākais ir tas, ka personām, kuras grib iesniegt sūdzību, ir skaidrs, kam tā adresējama, par 
ko viņi drīkst sūdzēties, kādā veidā viņiem tas jādara un kā viņu sūdzība tiks apstrādāta (ir jābūt 
skaidrai procedūrai).

Runājot par sūdzībām, tradicionāli pastāv atšķirības starp sūdzību pirmapstrādi (sūdzību izskatīšana, 
izmantojot iekšējās procedūras) un otrā līmeņa apstrādi (sūdzības izskata ārēja profesionāla apelācijas 
struktūra, piemēram, ombuds).
CEPEJ veiktais pētījums rāda, ka lielākajā daļā Eiropas valstu vairums sūdzību iesniedzēju neveic 
turpmākas darbības, ja attiecīgā tiesa sniedz atbildi. Atbilžu nesniegšana izraisa sabiedrības kritiku un 
uzticēšanās samazināšanos tiesu sistēmai. Atbildes nesaņemšana liek cilvēkiem ticēt, ka pakalpojumu 
sniedzējs funkcionē nepienācīgi. Tādēļ katrā tiesā būtu jāizveido nodaļa, kas sniedz atbildes uz 
standarta jautājumiem (piemēram, kādā tiesvedības posmā lieta atrodas, kāds varētu būt tiesvedības 
ilgums), darbojoties kā sava veida informācijas punkts. Šajā līmenī gan vēl netiktu izskatītas 
sūdzības, bet gan sniegtas atbildes uz jautājumiem. Tomēr tas ir ļoti nozīmīgs posms, jo, ņemot 
vērā uzdotos jautājumus, būtu noderīgi veikt izmaiņas komunikācijas pasākumos, lai samazinātu 
konkrētu jautājumu saņemšanu (piemēram, sagatavojot informatīvus bukletus).239 Beļģijas piemērā, ko 
apskatīsim vēlāk, šo līmeni sauks par nulles līmeni. 
CEPEJ pētījums liecina, ka sūdzības var tikt attiecinātas arī uz sarežģītākiem jautājumiem, kas saistīti 
ar tiesas vispārējo darbību. Šajā gadījumā sūdzības izskata sūdzību pieņemšanas nodaļa, kas veido 
pirmo sūdzību apstrādes līmeni. Sūdzību pieņēmēja, kas darbojas institūcijas iekšienē, uzdevums 
ir saņemt sūdzības un nodrošināt, ka tās tiek izskatītas. Ja sūdzība ir nepieņemama vai nespecifiska, 
tā tiek izskatīta nekavējoties; ja nepieciešams veikt pasākumus attiecībā uz sūdzību, sūdzību saņēmējs 
vēršas pie tiesas priekšsēdētāja, lai iegūtu vajadzīgo informāciju; vai pievieno to lietas materiāliem, lai 
tiesas priekšsēdētājs varētu sazināties ar attiecīgo tiesnesi un rastu risinājumu. Tiesneši un prokurori 
var uzņemties sūdzību saņēmēja lomu, bet šajā gadījumā viņi ir jāatbrīvo no citiem pienākumiem, lai 
netiktu pārslogoti.240 CEPEJ pētījumā norādītas vairākas sūdzību iekšējās apstrādes priekšrocības. 
Piemēram, sabiedrības locekļiem, kuri uzskata, ka pret viņiem izturas netaisnīgi, ir pieejams viens 
kontaktpunkts, kuram adresēt savas sūdzības un no kura sagaidāma atbilde. Šāda sūdzību apstrāde 

Court Users in Council of Europe Member States’ (CEPEJ 2016) 3 and 7 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPE-
J(2016)15&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColor-
Logged=FDC864&direct=true> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
237 High Council for the Judiciary, ‘Nieuwe justitiebarometer’ <www.csj.be/nl/nieuws/nieuwe-justitiebarometer> skatīts 2017. gada 
11. janvārī.
238 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Handbook for Conducting Satisfaction Surveys aimed at 
Court Users in Council of Europe Member States’ (CEPEJ 2016) 4 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPE-
J(2016)15&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColor-
Logged=FDC864&direct=true> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
239 Laurent Berthier and Hélène Pauliat, ‘Administration and Management of Judicial Systems in Europe’ (CEPEJ Studies no 10, 
CEPEJ) 32 <https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes10Admin_en.pdf> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
240 Laurent Berthier and Hélène Pauliat, ‘Administration and Management of Judicial Systems in Europe’ (CEPEJ Studies no 10, 
CEPEJ) 32-33 <https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes10Admin_en.pdf> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
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arī norit ātrāk.241 
Ja tiesa nespēj apmierināt sūdzības iesniedzēja vajadzības, otrs sūdzību apstrādes līmenis atrodas 
ārpus tiesu sistēmas. 242 Otrā līmeņa instance var darboties kā apelācijas instance personām, kuras 
uzskata, ka viņu sūdzības nav pienācīgi izskatītas vai kuras nav apmierinātas ar sniegto atbildi. Šī 
institūcija varētu būt, piemēram, Tieslietu padome vai ombuds. Priekšrocība ir tā, ka valsts iestāde 
var iegūt visaptverošu pārskatu par iesniegtajām sūdzībām, sniegtajām atbildēm, arī par atbilžu 
sniegšanas termiņiem, izmaiņām, kas veiktas tiesu sistēmas darbībā u.c.243

Ņemot vērā dažādu līmeņu dažādās priekšrocības, ir vēlams šos līmeņus kombinēt.
Šāds trīs līmeņu modelis tika ierosināts arī Beļģijā. Beļģijas Tieslietu padome Beļģijas Zinātnes 
politikas biroja vadībā iniciēja veikt pētniecības projektu Sūdzību pārvaldība tiesās. Viens no šī 
pētniecības projekta mērķiem bija izstrādāt sūdzību procedūru tiesām un prokuratūrai, ietverot 
Tieslietu padomes procedūras.244 Pētījuma grupa piedāvāja sūdzību pārvaldīšanas modeli, kas ietver 
trīs līmeņus: nulles līmenis (profilakse un informēšana), pirmais līmenis (sūdzību izskatīšana tiesā) 
un otrais līmenis (sūdzību izskatīšana Tieslietu padomē). Sūdzību apstrādi pirmajā un nulles līmenī 
nodrošina attiecīgā tiesa, bet otrā līmeņa sūdzības izskata Tieslietu padome. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji 
vairs nevar iesniegt sūdzības par tiesu sistēmas darbību uzreiz Tieslietu padomei, ja iesniedzamā 
sūdzība ir saistīta ar konkrētu lietu. Tomēr vispārīgāka rakstura sūdzības (par darbības politiku) 
joprojām ir iespējams adresēt Tieslietu padomei. Turklāt iedzīvotāji var lūgt Tieslietu padomi vēlreiz 
izskatīt sūdzības, ko jau izskatījušas pirmā līmeņa tiesas. Šāds otrs atzinums var tikt pieprasīts, ja 
sūdzības iesniedzēji nav apmierināti ar pirmajā līmenī izskatītās sūdzības rezultātu.245

B. Aptaujas rezultāti
1. Atsauksmes par Augstākās tiesas darbu no ārējiem klientiem
Lai gan teorētiski pamatots, cik svarīgi ir saņemt atgriezenisko saiti no klientiem, lielai daļai Augstāko 
tiesu nav oficiālu kanālu un procedūru atsauksmju saņemšanai. 
Tikai neliela daļa Augstāko tiesu norādīja, ka izmanto aptaujas, lai saņemtu atgriezenisko saiti 
par tiesas darbu (EE, LT, SL, LV). Protams, pastāv iespēja, ka citas institūcijas veic šādas aptaujas. 
Piemēram, Justitiebarometer ir sabiedriskās domas aptauja, ko īsteno Beļģijas Tieslietu padome. 
Lietuvas Augstākā tiesa savā mājaslapā un pašā tiesas ēkā publicē klientu apmierinātības izvērtēšanas 
veidlapas. Rumānijas Augstākā tiesa atsauksmes saņem līdzīgā veidā. Tā savā mājaslapā ievieto 
sabiedriskās domas aptauju. 
Ungārijas Augstākā tiesa katru gadu no 15. janvāra līdz 15. februārim veic klientu apmierinātības 
izvērtēšanas aptaujas, kuru rezultātus izmanto klientu atbalsta pakalpojumu uzlabošanai.
Atsauksmes var tikt saņemtas arī neformālākā veidā (FI, DE, HU, LT, LT(A), SK, PT). Somijas 
Augstākā administratīvā tiesa, piemēram, saņem viedokļus ar telefona zvanu un vēstuļu palīdzību. 
Lietuvas Augstākajā un Augstākajā administratīvajā tiesā ir iespējams tikties ar tiesas priekšsēdētāju 
vai sazināties ar viņu pa telefonu vai Skype (saziņa pa Skype ir iespējama Lietuvas Augstākajā 
administratīvajā tiesā). Šīs tiesas organizē diskusijas ar institūcijām un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem par atsevišķiem jautājumiem un tiesas aktivitātēm kopumā. 
Ungārijas Augstākajā tiesā, Vācijas Federālajā administratīvajā tiesā un Austrijas Augstākajā 
administratīvajā tiesā parasti komunikācijas nodaļa ir tā, kas saņem atsauksmes. Itālijas Augstākajā 
241 Laurent Berthier and Hélène Pauliat, ‘Administration and Management of Judicial Systems in Europe’ (CEPEJ Studies no 10, 
CEPEJ) 33 <https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes10Admin_en.pdf> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
242 Laurent Berthier and Hélène Pauliat, ‘Administration and Management of Judicial Systems in Europe’ (CEPEJ Studies no 10, 
CEPEJ) 33-34 <https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes10Admin_en.pdf> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
243 Laurent Berthier and Hélène Pauliat, ‘Administration and Management of Judicial Systems in Europe’ (CEPEJ Studies no 10, 
CEPEJ) 34 <https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes10Admin_en.pdf> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
244 Research Group Social Analysis of Security (Ghent University), ‘Complaints Management for the Judicial Order’ (Belgian 
Science Policy 2005) <www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/agora/raggg093r_en.pdf> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
245 Research Group Social Analysis of Security (Ghent University), ‘Complaints Management for the Judicial Order’ (Belgian 
Science Policy 2005) 2-3 <www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/agora/raggg093r_en.pdf> skatīts 2017. gada 
11. janvārī.
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tiesā ir atsevišķa Sabiedrisko attiecību nodaļa, kura saņem atsauksmes par tiesas darbu. Portugāles 
Augstākās tiesas komunikācijas nodaļai ir īpašs uzdevums – apkopot un analizēt informāciju par 
viedokli par tiesas darbu un tiesu sistēmu kopumā. Komunikācijas nodaļa analizē ar Augstāko tiesu 
saistītās mediju ziņas. 
Lietuvas Augstākā tiesa norādīja, ka papildu ārējo atsauksmju saņemšanai no ārpuses tiek veikta 
arī ikgadēja darbinieku aptauja, sniedzot tiem iespēju izteikt viedokli par dažādiem tiesas darbības 
aspektiem (kultūru, komunikāciju, darba apstākļiem, iesaisti lēmumu pieņemšanā utt.). 

2. Sūdzības
Daļā Augstāko tiesu jau ir ieviestas sava veida procedūras (papildus disciplinārlietu izskatīšanai) 
atbilžu sniegšanai uz sūdzībām.
Vairums Augstāko tiesu izskata sūdzības (papildus disciplinārlietām) (CZ, EE, NL, DE, PL, PL 
(A), HU, LT, LT (A), SK, SE, SE (A), CY, SL, LV). Itālijas Augstākā tiesa pati neizskata sūdzības, tās 
izskata Tieslietu padome. Līdzīga situācija ir Spānijas Augstākajā tiesā, kur Tieslietu ģenerālpadome ir 
kompetenta izskatīt sūdzības.
Aptaujas rezultāti liecina, ka viena daļa sūdzību apstrādes pieeju ir formālākas vai modernizētākas 
nekā citas.
Nīderlandes Augstākajai tiesai ir sava īpaša sūdzību direktīva, kā arī informācija par sūdzību 
izskatīšanu tiek sniegta gada pārskatā. Šāda formāla pieeja pastāv arī Ungārijā, kur sūdzību apstrādes 
procedūra ir noteikta Darbības un organizatoriskajos noteikumos un Valsts Tieslietu biroja instrukcijās 
par sabiedrību interesējošiem paziņojumiem un sūdzībām. Sūdzības tiek reģistrētas, izmantojot 
elektronisku programmu, ko administrē tiesas priekšsēdētāja kabineta darbinieki. 
Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs iepazīstas ar visām sūdzībām un nosūta tās tiesas Pētniecības 
departamenta privāttiesību grupai vai krimināltiesību grupai, ņemot vērā sūdzībā ietverto jautājumu. 
Atbilde uz sūdzību ir jāsniedz 20 darba dienu laikā. Visas sūdzības tiek reģistrētas un pārraudzītas, 
izmantojot elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu KONTORA.
Spānijas Augstākajā tiesā ir Iedzīvotāju atbalsta nodaļa, kas izskata sūdzības nulles līmenī. Iedzīvotāju 
atbalsta nodaļa atbild vidēji uz 50 jautājumiem dienā, kas saņemti no tiesas klientiem saistībā ar 
konkrētām lietām. Nodaļas uzdevums ir sniegt atbildi 24 stundu laikā. 
Polijā ir īpaši noteikumi attiecībā uz sūdzību iesniegšanu par valsts institūciju darbību. Saskaņā ar 
Polijas konstitūciju un Administratīvā procesa likumu ikvienai personai ir tiesības iesniegt sūdzības vai 
priekšlikumus saistībā ar valsts institūcijas darbību. Šie noteikumi attiecināmi arī uz Polijas Augstāko 
tiesu. Ikviena sūdzība un priekšlikums tiek izskatīts atbilstoši šiem procesuālajiem noteikumiem, un 
iesniedzējs vienmēr saņem atbildi. Jebkura noderīga piezīme attiecībā uz tiesas darbu tiek ņemta 
vērā. Polijas Augstākā administratīvā tiesa arī norādīja, ka piemēro Likumu par vispārējo tiesu 
darba organizāciju un Tieslietu padomes regulu par sūdzībām un priekšlikumiem, kas attiecas uz 
vispārējo tiesu darbu. Par sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu ir atbildīgs tiesas priekšsēdētājs, 
tomēr šis uzdevums ir uzdots Tiesas informācijas nodaļai (kas ir tiesas pētniecības nodaļa). Sūdzības 
un priekšlikumus var iesniegt, nosūtot e-pastu, pa pastu, izmantojot ePUAP (Publiskās pārvaldes 
pakalpojumu elektroniskā platforma) vai mutvārdos Tiesas informācijas nodaļā. Iesniegto sūdzību 
saraksts, kā arī informācija par sūdzībām reizi gadā tiek publicēta Augstākās Administratīvās tiesas 
mājaslapā. 
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C. Labā prakse

Papildus valsts mēroga aptaujām par sabiedrības viedokli par tiesu sistēmu 
veikt arī speciālas aptaujas par Augstākās tiesas darbu.

Tas attiecas gan uz Augstākajām tiesām, gan valstīm kopumā. Teorētiskie pētījumi skaidri 
norāda, ka ir vēlme tiesu darbu padarīt par uz kvalitāti orientētu sabiedrisko pakalpojumu. Aptaujas 
būtu jāveic, lai nodrošinātu, ka tiek apzinātas tiesas klientu un sabiedrības vajadzības, kā arī lai 
noskaidrotu, vai tiesu veiktie pasākumi savas darbības uzlabošanai vispār darbojas. Valsts Tieslietu 
padome ir atbildīga par sabiedrības aptaujām attiecībā uz tiesu varu kopumā. Augstākā tiesa var 
gūt labumu no papildu aptauju veikšanas tieši attiecībā uz Augstākās tiesas darbu. Aptaujas būtu 
jāsagatavo sabiedrisko attiecību nodaļai vai komunikācijas nodaļai, sadarbojoties ar Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju un darba grupu, kuras sastāvā ietilptu citi tiesas darbinieki un tiesneši. 
Lai saņemtu vairāk informācijas par klientu apmierinātības izvērtēšanas aptauju izstrādi, mēs iesakām 
iepazīties ar CEPEJ rokasgrāmatu.246

Igaunijas Augstākā tiesa aptaujas raksturoja kā galveno veidu atsauksmju saņemšanai. Piemēram, 
2013. gadā tika veikta aptauja, iesaistot lietu dalībniekus. Aptaujā tika noteikts apmierinātības līmenis 
par tiesu sistēmas darbību. Tika iekļautas tādas tēmas kā piekļuve informācijai un informācijas plūsma, 
pušu izpratne par tiesvedību, apmierinātība ar tiesvedību, uzticēšanās tiesu sistēmai izvērtējums, kā arī 
Advokātu kolēģijas un Prokuratūras darbinieku apmierinātība ar tiesu darbu. Turklāt tiesu sistēmas 
jautājums ir ietverts arī vispārīgākās aptaujās, kas skaidro sabiedrības uzticēšanos dažādām valsts 
institūcijām. Šādas aptaujas tiek veiktas vismaz reizi gadā. 
Lietuvas Augstākā tiesa ārējiem klientiem piedāvā aizpildīt apmierinātības izvērtēšanas veidlapu. 
Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa regulāri saņem atsauksmes, veicot tiešsaistes aptaujas un 
aptaujas tiesas kancelejā. Vispārējas aptaujas tiek veiktas visu gadu, kā arī visu gadu tiek aptaujātas 
specifiskas respondentu grupas (valsts institūciju darbinieki, advokāti u.c.). 

Ieviest trīspakāpju sūdzību sistēmu

Lai īstenotu trīspakāpju sūdzību sistēmu, ir jāizveido viegli pieejama, klientiem draudzīga nodaļa, 
kas spēj sniegt atbildes uz standarta jautājumiem, kas atbilst sūdzību izskatīšanai nulles līmenī. Nodaļā 
būtu jāstrādā sūdzību izskatīšanas vadītājam, kas atbildīgs par sūdzību apstrādi pirmajā līmenī, un 
valsts amatpersonai, kas atbildīga par sūdzību izskatīšanu otrajā līmenī. Tāpat kā iepriekšējais labās 
prakses piemērs, arī šis ieteikums attiecas uz Augstākajām tiesām un valstīm kopumā.  
CEPEJ pētījumā par sūdzību pārvaldības sistēmu uzsvērts, ka, neskatoties uz līmeni, kādā sūdzība tiek 
izskatīta, ir svarīgi nodrošināt, ka sabiedrība apzinās šo sistēmu un procedūras un ka informācija 
par šīm procedūrām ir skaidra un viegli pieejama. Ir nepieciešams akcentēt, ka ir jānodrošina visu 
procesu un iesaistīto institūciju darba atklātība.247 Šādi skaidri noteikumi ir ieviesti Nīderlandē, 
Ungārijā un Polijā, kur procedūras attiecībā uz sūdzības iesniegšanu ir ietvertas tiesas regulējumā 
vai valsts likumdošanā. 
Pirmkārt, sabiedrisko attiecību nodaļa, komunikācijas nodaļa vai atsevišķs informācijas punkts 
būtu atbildīgs par sūdzību izskatīšanu nulles līmenī, sniedzot atbildes uz standarta jautājumiem, 
piemēram, kur atrodas konkrēta tiesas zāle, kāds ir vidējais tiesvedības ilgums u.c. Ieteicams, ka 
attiecīgā nodaļa sagatavo informatīvus bukletus, kas sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. 
246 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Handbook for Conducting Satisfaction Surveys aimed at Court 
Users in Council of Europe Member States’ (CEPEJ 2016) <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2016)15&Lan-
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD-
C864&direct=true> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
247 Laurent Berthier and Hélène Pauliat, ‘Administration and Management of Judicial Systems in Europe’ (CEPEJ Studies no 10, 
CEPEJ) 34 <https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes10Admin_en.pdf> skatīts 2017. gada 11. janvārī.
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Kancelejā Informācijas punkts varētu sniegt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar konkrētām lietām, 
piemēram, kādā tiesvedības posmā lieta atrodas. Nulles līmeņa izveidei līdz ar to ir vairāk profilaktisks 
raksturs. 
Piemēram, Ungārijā klienti Lietu pārvaldības nodaļā var iegūt informāciju par progresu savas lietas 
izskatīšanā īpašās klientu konsultāciju stundās. 

Otrkārt, Augstākajām tiesām būtu jāieceļ sūdzību izskatīšanas vadītājs pašā institūcijā, kas 
būtu atbildīgs par sūdzību saņemšanu un nodrošinātu to apstrādi. Vadītājs darbotos kā vienīgais 
kontaktpunkts cilvēkiem, kas vēlas iesniegt sūdzību. Ja, saņemot sūdzību, tā būtu neatbilstoša vai 
nekonkrēta, sūdzību izskatīšanas vadītājs nekavējoties apstrādātu sūdzību; ja būtu nepieciešams veikt 
pasākumus attiecībā uz sūdzību, sūdzības saņēmējs vērstos pie tiesas priekšsēdētāja, lai iegūtu vajadzīgo 
informāciju, vai pievienotu sūdzību lietas materiāliem, lai tiesas priekšsēdētājs varētu sazināties ar 
attiecīgo tiesnesi un rastu risinājumu. Par sūdzību izskatīšanas vadītāju iesakām iecelt sabiedrisko 
attiecību vai komunikācijas nodaļas vadītāju, nevis piešķirt šo uzdevumu tiesnešiem, lai nepārslogotu 
tiesnešus ar uzdevumiem, kas neattiecas uz to pienākumiem.248

Visbeidzot, valstīm būtu jāveic atbilstoši pasākumi, lai izveidotu institūciju, kas atbildīga par otrā 
līmeņa sūdzību izskatīšanu, kas darbotos visas tiesu sistēmas labā. 

248 Council of Europe, Recommendation (86)12 (1986) of the Committee of Ministers to Members States concerning measures 
to prevent and reduce the excessive workloads in the courts <www.justice.gov.sk/Dokumenty/OSP/RECOMMENDATION%20
No.%20R%20(86)%2012.pdf> skatīts 2016. gada 17. novembrī.
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1. IEVADS 

Kas ir tieslietu padomes un kāda ir to loma?
Tieslietu padomes daudzējādā ziņā atbild par atbalstu tiesu sistēmai, tai neatkarīgi spriežot tiesu. 
Vairumam šo organizāciju ir raksturīga autonomija un neatkarība no valdības izpildvaras un 
likumdevējvaras atzariem. Kaut gan šīs padomes nav vienādas, tās visas atbild par tiesu sistēmas 
uzraudzību un tās darbības sekmēšanu. Tām visām ir sava loma tiesas spriešanā.249

Neatkarīga250 un objektīva tiesu sistēma ir viens no priekšnoteikumiem tiesiskuma principa 
efektivitātei, tāpat arī tā ir jebkuras demokrātiskas valsts stūrakmens. Neatkarība un objektivitāte 
nepieciešama, lai tiesu sistēma spētu pildīt savu lomu attiecībā uz tiesvedībā iesaistītajām pusēm, 
sabiedrību un valsts varas atzariem. Lai nodrošinātu šīs divas īpašības, ir jānodrošina, no vienas puses, 
tiesnešu iecelšana, atbildība un atcelšana, kā arī, no otras puses, viņu tiesību un pienākumu apjoms 
tādā veidā, ko neietekmē (ikdienas) politika. Tāpat arī tiek pieņemts, ka tas kopumā nodrošina tiesu 
sistēmas augstāku profesionālās kompetences līmeni. Viens no esošajiem tā sasniegšanas veidiem251 
ir īpašas institūcijas – Tieslietu padomes – izveidošana, kura pastāv daudzās Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstīs (turpmāk – dalībvalstis). Dažādās dalībvalstīs tām doti dažādi nosaukumi,252 taču, lai 
izvairītos no pārpratumiem, šeit izmantosim terminu padome. Parasti tās ir sui generis institūcijas, kuru  
249 Guide to the European Network of Councils for the Judiciary, version June 2016, p. 10–11.
250 Eiropas dalībvalstu konstitūcijas svinīgi pasludina tiesu varas neatkarību un to aizsargā. Piemēram, Francijā Republikas prezidents 
ir tiesu varas neatkarības garants un viņam palīdz Tieslietu augstā padome. Skat. 1958. gada 4. oktobra Francijas Konstitūcijas 
64. pantu. Cits piemērs ir Itālija, kurā tiesu sistēma ir autonoms, no citiem valdības atzariem neatkarīgs  varas atzars. Skat. Itālijas 
Konstitūcijas 104. pantu.
251 Eiropā vispār izmanto piecus administrēšanas modeļus. Tie ir Tieslietu ministrijas modelis, Tieslietu padomes modelis, tiesu 
pakalpojumu modelis, hibrīdais modelis, kā arī sociālistiskais modelis. Sīkāk par tiem skat. Bobek Michal, Kosař David. Global 
Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern Europe, European Legal Studies, College 
of Europe, Brugge, July 2013, p. 7–9, and Kosař David. Perils of judicial self-government in transnational societies: holding the least 
accountable branch to account, Comparative constitutional law and policy, New York: Cambridge University Press, 2016, 2016, p. 
131–133.
252 Tieslietu Augstā padome Beļģijā, Nacionālās Tieslietu padomes Horvātijā un Ungārijā, Tiesu administrācijas padome Igaunijā, 
Dānijas Tiesu administrācija Dānijā, Tieslietu augstā padome Francijā un Itālijā, Nacionālā Tieslietu padome Polijā, Augstākā 
tieslietu padome Bulgārijā un Portugālē, Augstākā civilās un krimināljustīcijas tieslietu padome Grieķijā, Augstākā maģistrāta 
padome Rumānijā, Tieslietu padome Lietuvā, Skotijā, Slovākijā un Slovēnijā, Latvijā, Vispārējā tiesu varas padome Spānijā, 
Tiesnešu padome Ziemeļīrijā, Anglijā un Velsā, kā arī Tieslietu administrēšanas komisija Maltā.

VI
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dibināšana  paredzēta konstitūcijā253, kamdēļ tās ir ārpus parastās likumdevēja ietekmes un spēj pilnīgi 
neatkarīgi veikt tām uzticētos uzdevumus.254

Padomes būtiski atšķiras pēc to sastāva (tiesneši vai arī citi dažādu institūciju iecelti vai ievēlēti locekļi), 
kā arī kompetences, lomas un ietekmes. Tas ir izskaidrojams ar tiesiskās un politiskās jomas īpatnībām, 
konkrētās nacionālās sistēmas tradīcijām, kā arī citiem strukturāliem un kultūras faktoriem, kas ir dziļi 
iesakņojušies un padara katru no padomēm unikālu.255 Tāpat arī to lomas var būt ļoti atšķirīgas, sākot 
no palīglomas līdz pārraugam vai pat starpniekam, kas saista dažādus valsts varas atzarus, proti, tiesu 
sistēmu, likumdevēju un izpildvaru (kas arī var atspoguļoties tās sastāvā).256 Padomes tiecas panākt 
tiesu sistēmas atbildību, kvalitāti un efektivitāti, vienlaikus garantējot tiesnešu un tiesu sistēmas 
kopumā neatkarību, ko var panākt tikai tad, ja padomei ir neatkarīgs statuss.257 Šajā ziņā tās būtiski 
ietekmē visu līmeņu tiesu darbību, ieskaitot arī dalībvalstu Augstākās tiesas.

Tā kā dažādu dalībvalstu padomes būtiski atšķiras, šīs sadaļas mērķis ir iezīmēt to atšķirības, vienlaikus 
mēģinot sniegt argumentus, kas palīdzētu izvēlēties labāko vai vislabāko praksi attiecībā uz (Augstāko) 
tiesu darbību.

253 Dānijā, Anglijā un Velsā, Latvijā, Nīderlandē, Ziemeļīrijā, Skotijā un Apvienotajā Karalistē padome nav konstitucionāli regulēta 
institūcija. Dažās dalībvalstīs ir divas padomes, otra aptver administratīvās tiesas. Tā tas ir Grieķijā (konstitucionāli regulētā Ad-
ministratīvās justīcijas tieslietu padome) un Itālijā (Administratīvās justīcijas padome, kas nav konstitucionāli regulēta). Šajā sadaļā 
šīs pēdējās divas padomes nav apskatītas.
254 Skat. ENCJ darba grupas ziņojumu ‘’Mission and vision – developing a strategy for the Council ’’, 2006, p. 14.
255 Voermans Wim, Albers Pim. Councils for the Judiciary in EU Countries, Report, Leiden/The Hague, February 2003, p. 70.
256 Slovēnijas padome, piemēram, ir sui generis institūcija, kuru nevar iekļaut nevienā no atzariem. Tā piedalās tiesnešu iecelšanā un 
tādējādi savieno valdības tiesu varas un likumdevējas varas atzarus. Skat. Šturm Lovro, Arhar France in drugi. Komentar Ustave 
Republike Slovenije, Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010, p. 923, and Končina Peternel Mateja. Kakšne pristojnosti 
(naj) ima Sodni svet, Pravna praksa, št. 7-8, letn. 2015, p. 6.
257 Dažas dalībvalstis ievieš svarīgus pasākumus tiesu varas neatkarības stiprināšanai, dibinot padomi kā autoritatīvu, neatkarīgu 
institūciju. Tam piemērs ir Slovēnijas likumprojekts “Likums par Slovēnijas Tieslietu padomi”, pieejams:
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2016/besedilo_zakona.PDF 
(skatīts 2017. g. 28. martā).
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Pārskats par ES dalībvalstu Tieslietu padomēm
Tieslietu 
padome Ir vai nav Oficiālais nosaukums Nosaukums latviski

Austrija Nē

Beļģija Jā
Conseil Supérieur de la Justice 

(CSJ)-Hoge Raad voor de Justitie 
(HRJ)

Tieslietu augstā padome

Bulgārija Jā Висш съдебен съвет (ВСС) (VSS) Augstākā tieslietu padome (ATP)

Horvātija Jā Državno sudbeno vijeće (DSV) Valsts Tieslietu padome

Kipra Nē

Čehija Nē

Dānija Jā Domstolsstyrelsen Dānijas Tiesu administrācija

Igaunija Jā Kohtute haldamise nõukojaga Tiesu administrācijas padome

Somija Nē

Francija Jā Conseil Supérieur de la Magistrature 
(CSM) Tieslietu augstā padome

Vācija Nē

Grieķija Jā

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο 
Διοικητικής Δικαιοσύνης  

(Anotato Dikastiko Symvoulio 
Dioikitikis Dikaiosinis)

Augstākā civilās un krimināljustīcijas 
tieslietu padome 

Administratīvās justīcijas tieslietu 
padome

Ungārija Jā Országos Bírói Tanács (OBT) Nacionālā tieslietu padome

Īrija Nē

Itālija Jā

Consiglio Superiore della 
Magistratura (C.S.M.) 

Consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa (CPGA)

Tieslietu augstā padome

Administratīvās justīcijas padome

Latvija Jā Tieslietu padome (TP) Tieslietu padome

Lietuva Jā Teisėjų Taryba (TT) Tieslietu padome

Luksemburga Nē

Malta Jā Kummissjoni ghall-
Amministrazzjoni tal-Gustizzja Tieslietu administrēšanas komisija

Nīderlande Jā Raad voor de rechtspraak (Rvdr) Nīderlandes Tieslietu padome

Polija Jā Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) Nacionālā tieslietu padome

Portugāle Jā Conselho Superior da Magistratura 
(CSM) Augstākā tieslietu padome

Rumānija Jā Consiliul Superior al Magistraturii 
(SCM) Augstākā maģistrāta padome

Slovākija Jā Súdna rada Slovenskej republiky Slovākijas Republikas Tieslietu 
padome

Slovēnija Jā Sodni svet Republike Slovenije Slovēnijas Republikas Tieslietu 
padome

Spānija Jā Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) Vispārējā tiesu varas padome

Zviedrija Nē

Apvienotā 
Karaliste Jā

Judges Council of England  
and Wales 

Judges Council  
for Northern Ireland 

Judicial Council for Scotland

Anglijas un Velsas Tiesnešu padome

Ziemeļīrijas Tiesnešu padome

Skotijas Tieslietu padome

Kopā 20/28

Avots: Guide to the European Network of Councils for the Judiciary, version June 2016, p. 39.f.
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Pētījums balstās tiesiskā ietvara dokumentu analīzē, kā arī ES Augstāko tiesu aptaujas rezultātos. 
Kad vien tas bija iespējams, respondentu sniegtā informācija tika pārbaudīta, salīdzinot ar nacionālo 
likumdošanu un akadēmisko literatūru. Kopumā tika saņemtas 20 dalībvalstu anketas. Saskaņā ar 
respondentu sniegto informāciju no šīm 20 dalībvalstīm tikai 12258 ES dalībvalstīs ir īpaša Tieslietu 
padome.259 Tas ir metodoloģiski nozīmīgi, jo, gatavojot šo sadaļu, tika saņemts un izmantots 
vairāk informācijas par tām. Pamatinformāciju par padomēm ieguvām arī no ES dalībvalstu 
konstitucionālajām normām un Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ).260 Kaut gan nebija 
iespējams iegūt detalizētu, būtisku informāciju no visām ES dalībvalstīm, tomēr uzskatām, ka tika 
apkopota reprezentatīva izlase, kas ļauj izdarīt būtiskus secinājumus.

2. TIESLIETU PADOMJU SASTĀVS

A. Pārskats
Nosakot padomju stāvokli attiecībā pret citiem valsts varas atzariem un padomju (iespējamo) 
kompetenci, padomes sastāvam ir izšķiroša nozīme. Dažādās valstīs padomju sastāvs atšķiras, kas 
vedina mūs domāt, ka katrā dalībvalstī padomei var būt atšķirīga loma. 
Piemēram, pastāv atšķirības padomju kopējā locekļu skaita261 ziņā. Tas var būt tik mazs kā 4 
Nīderlandē262 vai tik liels kā 44 Beļģijā263, un citās ES dalībvalstīs ir vēl dažādi citi varianti. Maltas 
padomē ir 10 locekļi, Horvātijā,264 Dānijā, Ziemeļīrijā, Slovēnijā265 un Igaunija266 – 11, Grieķijā, 
Latvijā un Ungārijā – 15, Skotijā – 16, Portugālē – 17,267 Slovākijā – 18,268 Rumānijā – 19,269 Spānijā – 
21, Francijā – 22,270 Lietuvā – 23, Bulgārijā un Polijā – 25,271 Itālijā – 27272, kā arī 29 Anglijā un Velsā.
Padomju sastāvā var būt tikai tiesneši (kā tas ir Ungārijā,273 Lietuvā, Ziemeļīrijā un Skotijā) vai arī 
258 Igaunijā, Ungārijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Spānijā. 
259 Tieslietu padomes nav Austrijā, Kiprā, Čehijā, Somijā, Vācijā, Īrijā, Luksemburgā un Zviedrijā. 
260 Padomes pastāv arī tādās dalībvalstīs kā Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Dānija, Francija, Grieķija, Malta un Apvienotā Karaliste. 
Apvienotajā Karalistē ir trīs padomes – viena Ziemeļīrijai, viena – Skotijai, kā arī viena Anglijai un Velsai. Sīkāk skat. https://www.
encj.eu/ (skatīts 2017.g. aprīlī).
261 Šis novērojums jāievieto plašākā kontekstā. Locekļu skaitu ietekmē dažādi faktori, piemēram, dalībvalsts lielums un  padomes 
sastāva veidošanas mērķis (piemēram, profesionalitāte, dažādu valsts varas atzaru savstarpējā kontrole; sabiedrības iesaistīšana lielākai 
caurskatāmībai un kontrolei; pilsoņu no dalībvalsts dažādām vietām pārstāvība utt.) Svarīgāks par kopējo padomes locekļu skaitu ir 
dažādas grupas pārstāvošo locekļu īpatsvars (piemēram, tiesneši iepretim netiesnešiem), kā arī lēmumu pieņemšanai nepieciešamais 
vairākums.
262 Saskaņā ar Likuma par tieslietu organizāciju 84. pantu padomē jābūt no 3 līdz 5 locekļiem. Konkrētais skaitlis jāizvēlas pašai 
padomei. Šobrīd ir 4 locekļi. Skat. ENCJ faktu lapu par Nīderlandi.
263 Skat. Beļģijas atbildi aptaujā Judicial Independence in 2015: https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/be_judicial_
independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
264 Skat. Horvātijas Republikas Konstitūcijas 124. pantu, Official Gazette no. 56/90 with amendments (Horvātijas Konstitūcija).
265 Skat. Slovēnijas Republikas Konstitūcijas 131. pantu, Official Gazette of the Republic of Slovenia no. 33/91-I with amendments 
(Slovēnijas Konstitūcija).
266 Skat. 2020. gada 19. jūnija Igaunijas Tiesu likuma 40. pantu.
267 Skat. 1976. gada 2. aprīļa Portugāles Republikas Konstitūcijas ar grozījumiem 218. pantu (Portugāles Konstitūcija).
268 Skat. 1992. gada 3. septembra Slovākijas Konstitūcijas ar grozījumiem 141.a pantu (Slovākijas Konstitūcija).
269 Skat. Rumānijas Konstitūcijas 133. pantu, Official Gazette of Romania, Part I, no. 233 of 21st November 1991 with amendments 
(Rumānijas Konstitūcija).
270 Skat. Francijas atbildi aptaujā Judicial independence in 2015. 10. lpp., pieejams: https://www.encj.eu/images/stories/pdf/
Scoreboard/fr_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
271 Skat. 1997. gada 2. aprīļa Polijas Republikas Konstitūcijas ar grozījumiem 187. pantu (Polijas Konstitūcija).
272 Skat. Itālijas atbildi aptaujā Judicial independence in 2015. 10. lpp., pieejams: https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/
it_csm_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017.g. 28. martā). Itālija ir savā ziņā īpaša, jo tajā patiesībā ir divas 
padomes. Otra ir Administratīvās justīcijas padome ar 15 locekļiem (Valsts padomes prezidents ir ex officio loceklis, parlamenta 
iecelti četri tiesību zinātņu profesori un juristi ar 20 gadu pieredzi, kā arī kolēģu iecelti tiesneši).
273 Augstākās tiesas prezidents ir ex officio loceklis, turpretim pārējos 14 locekļus tiesnešus ievēlē ar vairākuma balsīm, balsojot aiz-
klāti, deleģētu tiesnešu sanāksmē. Kaut arī Ungārijas Nacionālās tieslietu padomes sastāvā ir tikai tiesneši, ir arī vairāki netiesneši,  
kuriem ir tiesības apmeklēt padomes sēdes. Tas nozīmē, ka padomes sēdi, ieskaitot slēgtu sēdi, var apmeklēt Nacionālā tieslietu 
biroja prezidents, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, Ungārijas Advokātu kolēģijas prezidents, Ungārijas Notāru palātas prezidents, 
kā arī jebkuri uzaicinātie ad hoc eksperti un jebkuras pilsoniskās sabiedrības organizācijas vai citu interešu grupu pārstāvji. Šīm per-
sonām sanāksmēs ir padomdevēju tiesības.
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tiesneši un netiesneši. Netiesneši Slovēnijā274 un Itālijā275 ir parlamenta ievēlēti tiesību zinātņu 
pasniedzēji, advokāti un juristi. Bulgārijā, Itālijā un Rumānijā līdztekus tiesnešiem padomes locekļi 
var būt arī prokurori. Unikāla pieeja ir Latvijā, kur visi padomes locekļi netiesneši tajā ir, pateicoties to 
ieņemamajam amatam.276

ES dalībvalstu Tieslietu padomju sastāvs
Tieslietu padomju sastāvs Tiesneši Citi Vairākums Vadītājs

Beļģija 22 22 Vienlīdzīgs skaits Rotācija1

Bulgārija 8 17 Citi locekļi Tieslietu  ministrs

Horvātija 7 4 Tiesneši Ievēlēts

Dānija 62 5 Tiesneši Ievēlēts

Igaunija 6 5 Tiesneši Augstākās tiesas prezidents

Francija 7 15 Citi locekļi Kasācijas tiesas prezidents

Grieķija N/A N/A Tiesneši Augstākās tiesas prezidents

Ungārija 15 0 Tiesneši Rotācija3

Itālija 13 14 Citi locekļi Republikas prezidents

Latvija 9 6 Tiesneši Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs

Lietuva 23 0 Tiesneši Padomes ievēlēts

Malta 5 5 Vienāds skaits Republikas prezidents

Nīderlande 2 2 Vienāds skaits Viens no diviem tiesnešiem

Polija 17 8 Tiesneši Ievēlēts

Portugāle 8 9 Citi locekļi Augstākās tiesas prezidents

Rumānija 10 9 Tiesneši Ievēlēts

Slovākija 9 9 Vienāds skaits Ievēlēts

Slovēnija 6 5 Tiesneši Ievēlēts

Spānija 13 8 Tiesneši Augstākās tiesas prezidents

Apvienotā Karaliste  
(Anglija + Velsa) 28 1 Tiesneši Lords-ģenerāltiesnesis

Apvienotā Karaliste 
(Ziemeļīrija) 11 0 Tiesneši N/A

Apvienotā Karaliste 
(Skotija) 16 0 Tiesneši Lords-priekšsēdētājs

Avots: Aptaujas atbildes, ENCJ faktu lapas par dalībvalstīm un to atbildes aptaujā Judicial independence in 2015, tabula 10. lpp.

Ir izteikts viedoklis, ka tādā padomes sastāvā, kurā visi locekļi ir tiesneši, padome savā darbā var ignorēt 
skatījumu no ārpuses. Šajā ziņā itin bieži kā trūkums minēta demokrātiskas leģitimitātes neesamība, 
tiesnešu pašaizsardzība un pašpārvalde.277 Savukārt jaukts sastāvs nodrošina labāku valsts varas atzaru 

274 Sastāvam, kuru veido tiesneši, advokāti, tiesībzinātņu pasniedzēji vai citi juristi, vajadzētu mazināt vai izslēgt politikas vai citu 
ietekmīgu sabiedrības grupu ietekmi uz padomi. Tam arī vajadzētu būtībā ierobežot valdības tiesu varas atzara striktu pašpārvaldi. 
Skat. Slovēnijas Konstitūcijas 131.  pantu un Avbelj Matej, Bardutzky Samo and others. Komentar Ustave Republike Slovenije: 
dopolnitev – A, Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2011, p. 1296.
275 Itālijas gadījumā interesants fakts ir tas, ka padomi vada Itālijas prezidents, kurš tāpat kā Augstākās kasācijas tiesas prezidents un 
Augstākās kasācijas tiesas ģenerālprokurors ir padomes loceklis  tāpēc, ka šāda funkcija paredzēta viņu ieņemamajam amatam. Skat. 
Itālijas Konstitūcijas 87. pantu. Arī Rumānijā padomes darbu vada prezidents. Skat. Rumānijas Konstitūcijas 133. pantu.
276 Detalizētāku informāciju skat 3.3. apakšsadaļā.
277 Tik un tā ir jāizceļ tas, ka tiesu varas neatkarības princips nav iespējams bez pašpārvaldes. Šajā ziņā pašpārvaldi var uzskatīt arī 
par pozitīvu īpašību, taču tas nenozīmē, ka tikai tiesneši var būt padomes locekļi.

1 Prezidenta funkcijas veic katrs biroja loceklis rindas kārtībā vienu gadu. Skat. ENCJ faktu lapu par Beļģiju.
2 Precīzāk, 5 tiesneši un 1 tiesneša aizvietotājs. 
3 Locekļi rotē ik pēc pusgada šādā kārtībā: pirmais šo amatu ieņem tiesnesis ar ilgāko pieredzi tiesneša amatā, viņam seko pārējie 

locekļi atbilstoši to stāžam tiesneša amatā dilstošā secībā. 
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līdzsvaru (jo padomju locekļus netiesnešus ieceļ tiesu sistēmai nepiederošas institūcijas), tāpēc tās ir 
konstitucionāli atbilstošākas (attiecībā uz valsts pārvaldes atzaru savstarpējo kontroli). Tas attiecas 
uz tiem gadījumiem, kad padomes locekļus netiesnešus ievēlē vai ieceļ likumdevējvaras vai izpildu 
varas atzars. Piemēram, tas varētu attiekties uz prokuratūras pārstāvjiem, ko varētu ievēlēt prokurori.278 
Tik un tā abos gadījumos jauktā sastāva rezultāts ir tāds, ka daļa no padomes locekļiem nav tiesneši, 
kas ierobežo tiesnešu pilnvaras padomē. Citu locekļu, kurus parasti ieceļ vai ievēlē, balstoties uz viņu 
izciliem sasniegumiem279 (no tiesību speciālistu vidus), skatījums var būt padomei pievienotā vērtība, 
vai nu sniedzot citu skatījumu, vai kopumā nodrošinot padomes locekļu lielāku neatkarību – it īpaši 
tajās valstīs, kur padomes vadītājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs un kuru citi tiesneši varētu uzskatīt 
par autoritāti.280 Šķiet, ka viņam ir mazāka ietekme uz padomes locekļiem netiesnešiem, piemēram, 
pasniedzējiem, notāriem, advokātiem utt.
Tomēr padomes sastāvs var būt pilnīgi citādāks nekā iepriekš aprakstītais. Piemēram, Igaunijā citi 
padomes locekļi ir arī parlamenta deputāti, Advokātu kolēģijas padomes iecelti zvērināti advokāti, 
ģenerālprokurors (vai viņa iecelts prokurors), tieslietu kanclers (vai viņa iecelts pārstāvis), bet tieslietu 
ministrs ir padomes loceklis ar tiesībām izteikties. Parlamenta deputāti ir padomes sastāvā arī Latvijā, 
Polijā281 un Horvātijā,282 bet Polijas prezidentam ir tiesības iecelt vienu padomes locekli, savukārt 
tieslietu ministram ir rezervēta viena vieta.283 Politiķu (piemēram, parlamenta deputātu) līdzdalību 
var uzskatīt par pozitīvu, pamatojoties uz argumentu par padomes demokrātisko leģitimitāti. Taču, 
no otras puses, šī dalība var apdraudēt padomes neatkarību.284 Ikreiz, kad balsošanas procesā parādītos 
politiska ietekme, tā (iespējams) būtu pretrunā ar stingriem iekšējiem, profesionāliem kritērijiem.285 
Šķiet, ka politiskā ietekme nav nepieciešama, ja padome sniedz atzinumus vai priekšlikumus, bet citi 
valsts varas atzari pieņem nozīmīgākus lēmumus (piemēram, par tiesnešu ievēlēšanu vai iecelšanu). 
Tādā gadījumā vienā institūcijā (padomē) piemēro stingrus iekšējus, profesionālus kritērijus, bet 
politiskā ietekme parādās citā institūcijā (piemēram, parlamentā), lēmumu pieņemšanas procesā, 
tādējādi nodrošinot savstarpējo kontroli. Vērtējot šādu ietekmi uz padomes darbību, ir svarīga ne 
tikai tiesnešu un citu padomes locekļu proporcija, bet arī lēmumu pieņemšanai noteiktais vairākums 
(parasti tas paredzēts statūtos vai reglamentā). Šajā ziņā dalībvalstu vidū vērojamas būtiskas atšķirības.
Piemēram, dalībvalstīs, kur padomes sastāvā ir gan tiesneši, gan netiesneši, tiesneši ir šo locekļu 
vairākums. Tā tas ir Dānijā, Igaunijā un Slovēnijā (6 no 11), Horvātijā (7 no 11),286 Latvijā (9 no 

278 Piemēram, Bulgārijā, kur prokurori no sava vidus ievēlē četrus padomes locekļus.
279 Locekļus vajadzētu izvēlēties, pamatojoties uz viņu kompetenci, pieredzi, tieslietu prakses izpratni, spēju diskutēt un neatkarības 
kultūru. Skat. 21. punktu Opinion no. 10 of CCJE on the Council for the Judiciary at the service of society, pieejams: https://
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInter-
net=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true 
(skatīts 2017. g. 28. martā).
280 Šajā ziņā var tikt apdraudēta tā dēvētā “iekšējā” neatkarība (tiesu varas kolēģu vidū). Dažādu veidu ietekmes uz neatkarību 
klasifikāciju skat. Adams Maurice. Pride and prejudice in the judiciary – judicial independence and the Belgian High Council of Justice, 
Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Volume 2010, Issue 2, Jan 2010, p. 245-246.
281 Divi locekļi no apakšnama Sejm un divi no augšnama Senāta.
282 Divi no vienpadsmit padomes locekļiem ir parlamenta deputāti, viens no tiem ir opozīcijas pārstāvis.
283 Tieslietu ministra kā padomes locekļa klātbūtne ir neizbēgami saistīta ar risku, ka valdības izpildvaras atzars ietekmē tiesu 
sistēmas debates un pieņemtos lēmumus, tāpat arī tā var būtiski mazināt to atklātību. Skat. ENCJ Project team, Councils for the 
Judiciary Report 2010-2011, p. 13.
284 Eiropas tiesnešu konsultatīvā padome (CCJE) brīdina, ka potenciālajiem padomes locekļiem nevajadzētu būt politiķiem, par-
lamentāriešiem, izpildvaras vai administrācijas pārstāvjiem. Skat. 23. punktu Opinion no. 10 of CCJE on the Council for the Judiciary 
at the service of society, pieejams: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanEnglish&Ver=orig-
inal&Site=COE&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true (skatīts 
2017. g. 28. martā). 
285 Lai aizsargātu tiesiskuma vērtības un pamatprincipus, padomes darbā nedrīkst pieļaut nekādu mijiedarbību ar parlamenta 
vairākumu un valdības izpildvaras atzara spiedienu, tā nedrīkst pakļauties nekādiem politiskiem apsvērumiem. Ibidem, skat. 
19. punktu. 
286 Pārējie locekļi ir divi tiesībzinātņu pasniedzēji, kā arī divi parlamenta deputāti, no kuriem viens pārstāv opozīciju.
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15),287 Rumānijā (10 no 19),288 Spānijā (13 no 21), Polijā (17 no 25), kā arī Anglijā un Velsā (28 
no 29). Vienāds tiesnešu un citu padomes locekļu skaits ir Beļģijā (22 no 44),289 Maltā (5 no 10), 
Nīderlandē (2 no 4) un Slovākijā (9 no 18), savukārt Bulgārijā (8 no 25),290 Francijā (7 no 22),291 
Portugālē (8 no 17)292 un Itālijā (13 no 27)293 tiesneši neveido vairākumu padomē.
Lai stiprinātu tiesu sistēmas neatkarību, tiek ieteikts gadījumos, kad padomes sastāvs ir jaukts, to 
veidot ar tiesnešu vairākumu.294

Parasti padomes veido tiesneši, ko ievēlē tiesas, kas atšķiras pēc to apgabala vai hierarhijas. Tā tas ir 
Ungārijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā295 Polijā,296 Portugālē,297 Slovēnijā298 un Spānijā.299 Tam ir ārkārtīgi 
liela nozīme, un tā ir stiprā puse, ņemot vērā to, ka padomes sēdēs var piedalīties visu tiesu instanču 
pārstāvji un runāt par problēmām, kas rodas viņu tiesas darbā (kas dažādās tiesās var būt pilnīgi 
atšķirīgas).

Labā prakse

Jauktam padomes sastāvam var būt vairākas būtiskas priekšrocības.  
Padomēs varētu būt tiesneši, kas pārstāv visas tiesu instances, kā arī citi 

pārstāvji, kurus ievēlē vai ieceļ, pamatojoties uz viņu izciliem sasniegumiem.

Padomes locekļi tiesneši varētu būt padomē vairākumā,  
taču viņiem obligāti nav  kvalificēts vairākums.

Padomes locekļi netiesneši var palielināt tiesu sistēmas demokrātisko 
leģitimitāti un caurskatāmību.

287 Sešus tiesnešus ievēlē konference, bet vienu – Augstākās tiesas plēnums. Augstākas tiesas priekšsēdētājs un Satversmes tiesas 
priekšsēdētājs ir padomes locekļi ex officio. Ex officio locekļi netiesneši ir tieslietu ministrs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, 
ģenerālprokurors, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs un Zvērinātu tiesu 
izpildītāju padomes priekšsēdētājs.
288 Deviņi tiesneši un Augstās kasācijas tiesas priekšsēdētājs. Pārējie locekļi ir tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, pieci prokurori un 
divi (Senāta iecelti) pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kuri ir tiesību speciālisti un kuriem ir laba profesionālā un morālā reputācija. 
Skat. Rumānijas Konstitūcijas 133. pantu.
289 Augstāko tieslietu padomi veido flāmu un franču valodā runājoša padome. Katrā palātā ir vienāds locekļu skaits, un tās sastāvā 
ir vienlīdzīgi pārstāvēti tiesneši un prokuratūras darbinieki, kurus ievēlē viņu kolēģi, un, no otras puses, Senāta ieceltie locekļi, 
kuru iecelšanai nepieciešams divu trešdaļu vairākums balsojumā. Skat. Beļģijas Konstitūcijas 151. pantu. Kopā ir 22 tiesneši un 22 
netiesneši (8 juristi, 6 universitātes vai augstskolas pasniedzēji, kā arī 8 pilsoniskās sabiedrības pārstāvji).
290 Skat. ENCJ faktu lapu par Bulgāriju.
291 Nodaļā, kuras jurisdikcijā ir tiesneši, papildus Kasācijas tiesas prezidentam ir vēl pieci tiesneši.
292 Līdztekus Augstākās tiesas prezidentam, kurš ir priekšsēdētājs  atbilstoši viņa  funkcijai, ir vēl septiņi tiesneši, deviņus locekļus 
ieceļ Nacionālā Asambleja vai ieceļ Portugāles Prezidents. Skat. Portugāles Konstitūcijas 218. pants. 
293 Ir 13 tiesneši un 5 prokurori (abus skaita kā miertiesnešus). Tas ir svarīgi, ņemot vērā to, ka Itālijas Konstitūcijā nav konkretizēts 
ievēlēto locekļu skaits, bet noteikts, ka divas trešdaļas jāievēlē parastiem miertiesnešiem no sava vidus, bet viena trešdaļa jāievēlē 
parlamentam no universitātes pasniedzēju vai vismaz piecpadsmit vai vairāk gadus praktizējušu juristu vidus. Pēdējos var ievēlēt arī 
par kasācijas padomniekiem par izciliem sasniegumiem, pamatojoties uz padomes ieteikumu. Skat. Itālijas Konstitūcijas 104. un 
106. pantu, Official Gazette no. 298 of 27th December 1947 with amendments (Itālijas Konstitūcija). 
294 Skat. arī pirmo un certurto rindkopu Resolution on Self-Governance for the Judiciary: Balancing Independence and Accountability of 
the General Assembly of the European Network of Councils for the Judiciary, met in Budapest in May 2008.
295 Trīs locekļiem jābūt no Augstākās tiesas, Apelācijas tiesas, Augstākās administratīvās tiesas, vienam – no katras apgabala tiesas, 
vienam no katras apgabala administratīvās tiesas un pa vienam no visām rajonu tiesām, kas atrodas katras apgabala tiesas teritorijā. 
Locekļus no Augstākās tiesas izvēlas Augstākās tiesas tiesneši, locekļus no Apelācijas tiesas izvēlas Apelācijas tiesas tiesneši utt. 
Papildus ir vēl daži ex officio locekļi (Augstākās tiesas, Apelācijas tiesas un Augstākās administratīvās tiesas prezidenti).
296 Piecpadsmit tiesneši jāizraugās no Augstākās tiesas, vispārējo tiesu, administratīvo tiesu un militāro tiesu tiesnešu vidus. Skat. 
Polijas Konstitūcijas 187. pantu.
297 Skat. Portugāles Konstitūcijas 218. pantu. 
298 Locekļa vieta ir rezervēta tiesnesim, kas pārstāv katru no šiem tiesu hierarhiskajiem līmeņiem: Augstākā tiesa, augstās tiesas, 
apgabala tiesas un vietējās tiesas. Vēl divus tiesnešus ievēlē visu šo tiesu tiesneši. Skat. 22.  pantu, Official Gazette of Republic of 
Slovenia, no. 94/07 with subsequent changes and modifications. 
299 Divpadsmit no divdesmit parlamenta ievēlētajiem locekļiem jābūt dažādu līmeņu tiesu tiesnešiem. Skat. Spānijas Konstitūcijas 
122. pantu.
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B. Augstākās tiesas tiesneši kā Tieslietu padomes locekļi
Iepriekšējās rindkopas skaidri iezīmēja to, ka padomes locekļi tiesneši pārstāv dažādu līmeņu tiesas. 
Šķiet, ka ir īpaši svarīgi, lai padomes locekļu vidū būtu tiesneši no dalībvalstu Augstākajām tiesām. 
Saite starp padomi, kas ir tiesu sistēmas neatkarības garants, un augstākās instances tiesu (parasti 
Augstāko tiesu) ir nepieciešama, lai panāktu Augstākās tiesas pārstāvju iesaistīšanos visos ar tiesu 
sistēmas administrēšanu, tiesnešu iecelšanu, paaugstināšanu, pārcelšanu un atbrīvošanu no amata, pret 
tiesnešiem ierosinātām disciplinārlietām saistītos jautājumos, kā arī dažādu domstarpību risināšanā un 
tā tālāk.300 Tāpat arī tās var informēt padomi par ar Augstākās tiesas vai tiesu darbību vispār saistītajām 
problēmām, tādējādi ietekmējot padomes darbu.301

Tādējādi vairākās dalībvalstīs novērojams, ka augstākās tiesu iestādes vai iestāžu dalība padomē ir 
obligāta. Augstākās tiesas prezidentam (ko dažās valstīs sauc arī par priekšsēdētāju) jābūt padomes 
loceklim sava amata dēļ, tā tas ir Bulgārijā, Anglijā un Velsā, Igaunijā,302 Grieķijā, Ungārijā,303 
Itālijā,304 Latvijā, Lietuvā, Maltā, Ziemeļīrijā, Polijā, Portugālē,305 Rumānijā, Skotijā un Spānijā, bet 
Lietuvā un Polijā Augstākās administratīvās tiesas prezidents ir padomes loceklis. Grieķijā Augstākās 
administratīvās tiesas prezidents ir arī Administratīvās justīcijas tieslietu padomes prezidents.306

Augstākās tiesas prezidents ir padomes priekšsēdētājs Anglijā un Velsā, Igaunijā,307 Francijā,308 
Grieķijā, Latvijā, Portugālē, Skotijā un Spānijā.309 Interesanti, ka Lietuvā Augstākās tiesas prezidents 
bija padomes priekšsēdētājs atbilstoši savam amatam, taču Konstitucionālā tiesa pasludināja šādu 
normu par neatbilstošu konstitūcijai.310 Citāds nosacījums ir Horvātijā, kurā tiesu prezidentus nedrīkst 
ievēlēt padomē.311 Līdzīgā veidā Polija 2007.  gadā aizliedza tiesu prezidentiem kļūt par padomes 
locekļiem, un Slovākijas Republika pieņēma šādu pašu noteikumu par šo amatu nesavienojamību 
2011.  gadā.312 Šāds nosacījums formāli nepieļauj varas koncentrēšanos nedaudzu cilvēku rokās.313 
Pamatots iemesls ir tas, ka tiesneši, kuriem vajadzētu būt brīviem no politiskas kontroles, tomēr var 
kļūt atkarīgi no citiem spēkiem, piemēram, tādiem kā tiesu prezidenti (vai vecākie tiesneši) tiesu 
sistēmas hierarhijā, kas var tikpat lielā mērā kropļot individuālu lēmumu pieņemšanu kā ierastāka 

300 Skat. 51. punktu Opinion no. 19 of CCJE on the Role of Court Presidents adopted in November 2016, pieejams https://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2016)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIn-
tranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true (skatīts 2017. g. 28. martā).
301 To uzsvēra Itālijas respondents. Latvijas respondents skaidri iezīmēja to, ka tieši praktiskā pieredze, kompetence un dalība 
dažādās darba grupās ir tie iemesli, kāpēc Augstākās tiesas  tiesneši kā padomes locekļi dod lielu ieguldījumu padomes lēmumu 
pieņemšanas procesā. Pateicoties detalizētai pamatinformācijai par tiesu sistēmas funkcionēšanu Latvijā un citās valstīs, Augstākā 
tiesa var piedalīties padomes analītiskajā darbā un starptautiskajā sadarbībā.
302 Skat. Igaunijas Tiesu likuma 40. pantu.
303 Ungārijā to sauc par Augstākās tiesas prezidentu.
304 Augstākās kasācijas tiesas prezidents.
305 Skat. Portugāles Konstitūcijas 218. pantu.
306 Skat. ENCJ faktu lapu par Grieķiju.  Grieķijā ir divas padomes, otra ir Augstākā tieslietu padome civilajā un krimināljustīcijā.
307 Skat. Igaunijas Tiesu likuma 40. pantu. Padomes sēdes sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai tieslietu ministrs. Sēdes darba 
kārtību nosaka tās sasaucējs.
308 Skat. Francijas Konstitūcijas 65. pantu.
309 Skat. Spānijas Konstitūcijas 122. panta 3. punktu.
310 Lietuvas Konstitucionālā tiesa 2006.  gada 9.  maijā (skat. spriedumu lietā Nr.13/04-21/04-43/04) paziņoja, ka Lietuvas 
Konstitūcija aizliedz tiesisku regulējumu, atbilstoši kuram kāds tiesnesis kļūst par padomes vadītāju ex officio. Tiesa secināja, ka 
šāds nosacījums neatbilst tiesu varas, kas ir viena no Konstitūcijā nostiprinātajām valsts varām, pašpārvaldes principam, kā arī 
konstitucionālajam tiesiskas valsts principam. No konstitucionālajām prasībām (tiesu varas pašpārvalde, decentralizācija, tiesneša 
neatkarība, visu tiesnešu, kuri spriež tiesu, vienlīdzība, tiesnesis, spriežot tiesu, nav pakļauts nevienam citam tiesnesim vai tiesas 
priekšsēdētājam utt.) izriet demokrātiska padomes veidošanas kārtība. Vēlēšanu process jāorganizē un jārealizē tādā veidā, lai tas 
neradītu nekādu pamatu apšaubīt šo vēlēšanu demokrātiskumu, cita starpā to, ka padomes vēlēšanas laikā pret dažiem tiesnešiem 
bijusi nevienlīdzīga attieksme (skat. 32. un 33. punktu spriedumā). Interesanti ir tas, ka pašreizējais Lietuvas Tieslietu padomes 
prezidents tik un tā ir Augstākās tiesas prezidents, taču ne ex officio, bet gan ir padomes ievēlēts.
311 Skat. Horvātijas Konstitūcijas 124. pantu.
312 Skat. D. Kosař, 2016, p. 401.
313 Skat. arī M. Bobek and D. Kosař, 2013, p. 12. Viņi brīdina, ka padomes Eiropas modelis pasargā tiesu varu no ārējas ietekmes, 
taču maz uzmanības pievērš iespējamam nepieņemamam spiedienam uz atsevišķiem tiesnešiem, ko izdara vecākie tiesneši vai tiesu 
prezidenti.
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politiskā ietekme.314 Ja viens un tas pats cilvēks ir gan tiesas prezidents, gan padomes (kurai ir svarīga 
loma tiesneša karjerā) loceklis, tad ir lielāka iespējamība, ka tiks apšaubīta citu atsevišķu tiesnešu,  
padomes locekļu, neatkarība.
Attiecībā uz to, vai citi Augstākās tiesas tiesneši var būt padomes locekļi, dažādās dalībvalstīs iespējami 
dažādi ceļi. Dažās dalībvalstīs var būt obligāta prasība izvēlēties noteiktu skaitu padomes locekļu no 
Augstākās tiesas tiesnešu vidus, vai arī tām ir zināma rīcības brīvība, izvēloties padomes locekļus – 
tiesnešus. Pirmais ceļš izvēlēts Igaunijā,315 Itālijā,316 Latvijā,317 Lietuvā, Polijā,318 Rumānijā319 un 
Slovēnijā.320 Otrs variants ir Slovākijā321 un Spānijā. Kaut arī divās pēdējās minētajās dalībvalstīs nav 
likumā noteikts, ka Augstākās tiesas pārstāvjiem jābūt padomes locekļiem, praksē tādi padomē ir 
vairāki. Ja būtu citādi, tas Augstāko tiesu nostādītu sarežģītā situācijā.322 

Labā prakse

Augstākās tiesas pārstāvji var būt pašas Augstākās tiesas tiesnešu ievēlēti 
padomes locekļi. 

C. Tieslietu padomes locekļu izraudzīšanās kārtība
Viens no svarīgākajiem ar padomi un tās neatkarību saistītajiem konstitucionālajiem jautājumiem 
attiecas uz parlamenta vai valdības (it īpaši – Tieslietu ministrijas), vai jebkuras citas valsts institūcijas 
ietekmi uz tās sastāvu un darbību.323 Ietekmi uz padomju sastāvu var saskatīt padomes locekļu 
izraudzīšanās kārtībā. Šajā ziņā dažādās ES dalībvalstīs novērojamas atšķirības. Daži padomes locekļi 
automātiski kļūst par tādiem savas funkcijas dēļ, citi par tādiem kļūst dažādos veidos. Tiesnešus ievēlē 
tiesu pārstāvji (piemēram, viņu kolēģi) Beļģijā, Igaunijā,324 Ungārijā,325 Itālijā,326 Latvijā,327 Lietuvā,328 
Polijā,329 Portugālē,330 Rumānijā, Slovākijā un Slovēnijā. Izņēmums novērojams Spānijā, kur tiesnešus 
(tāpat kā pārējos locekļus) ievēlē Deputātu kongress un Senāts.331 
314 Ginsburg Tom, Garoupa Nuno. Guarding the guardians: Judicial Councils and Judicial Independence, American Journal of Compar-
ative Law, Vol. 57, 2009, p. 110.
315 Divi no vienpadsmit padomes locekļiem ir Augstākās tiesas tiesneši, no kuriem viens ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 
316 Kā ziņots, četri no Augstākās tiesas tiesnešiem ir padomes locekļi, viens no viņiem ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs ex officio. 
Itālijas respondenta vērtējumā Augstākā kasācijas tiesa ir atbilstoši pārstāvēta padomē.
317 Papildus Augstākās tiesas priekšsēdētājam Augstākās tiesas plēnums ievēlē vismaz vienu Augstākās tiesas tiesnesi.
318 Papildus Augstākās tiesas prezidentam vēl divi citi Augstākās tiesas tiesneši ir padomes locekļi. Polijas respondenta vērtējumā 
Augstākās tiesas pārstāvība padomē ir atbilstoša.
319 Divi Augstākās tiesas pārstāvji ir padomes locekļi.
320 Vienu no locekļiem tiesnešiem ievēlē tikai Augstākās tiesas tiesneši no sava vidus.
321 Slovākijas respondents uzsvēris, ka vajadzētu ievest obligātu Augstākās tiesas pārstāvja dalību, tādējādi iesakot uzlabot pastāvošo sistēmu.
322 Lietuvā, piemēram, Konstitucionālā tiesa uzskatīja, ka augstāko tiesu tiesnešiem (Augstākās, Augstākās administratīvās un 
Apelācijas tiesas) vajadzētu būt vairāk nekā pusei padomes locekļu. Šāda prasība skaidri pierāda augstāko tiesu tiesnešu pārstāvības 
padomē nepieciešamību.
323 Šajā ziņā varētu būt būtiski tas, ka CCJE atzinīgi vērtē sistēmu, kurā padomes locekļu netiesnešu iecelšana uzticēta nepolitiskām 
institūcijām (lai tos neieceltu valdības izpildvaras atzars). Skat. 32. punktu Opinion no. 10 of CCJE on the Council for the Judiciary at 
the service of society.
324 Viņus izvēlas visi tiesneši (en banc). Skat. Igaunijas Tiesu likuma 37. un 40. pantu.
325 Locekļus tiesnešus ievēlē aizklātā balsojumā ar vairākuma balsojumu deleģētu tiesnešu sanāksmē.
326 Divas trešdaļas padomes locekļu ievēlē dažādām kategorijām piederoši parasti tiesneši. Skat. Itālijas Konstitūcijas 104. pantu.
327 Sešus no deviņiem tiesnešiem ievēlē tiesnešu konference, kurā viņi pārstāv pirmās un otrās instances tiesas, kā arī Zemesgrāmatu 
nodaļu tiesnešus (no rajoniem).
328 Visus kandidātus izvirza un ievēlē tiesnešu kopsapulcē attiecīgo tiesu tiesneši. Viņus ievēlē uz četriem gadiem, un pēc pilnvaru 
termiņa beigām atkal tiek rīkota tiesnešu kopsapulce jaunu padomes locekļu ievēlēšanai. 
329 Augstākās tiesas tiesnešus ieceļ Augstākās tiesas tiesnešu ģenerālasambleja no Augstākās tiesas tiesnešu vidus – skat. 2011.  gada 
12. maija Likuma pat Nacionālo tieslietu padomi 11. pantu. Pārējos locekļus tiesnešus ieceļ Augstākās administratīvās tiesas tiesnešu 
ģenerālasambleja kopā ar dažādu līmeņu tiesu asambleju pārstāvjiem – skat. Likuma par Nacionālo tieslietu padomi 12. un 13. pantu.
330 Locekļus ievēlē viņu kolēģi aizklātā balsojumā atbilstoši proporcionālās pārstāvības principam.
331 Lai izraudzītos, nepieciešamas abu palātu trīs piektdaļu atbalsts, lai kandidāts nebūtu pakļauts politiskai ietekmei. Tomēr par šo 
tematu Spānijā daudzus gadus norit diskusijas.
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Parlaments ir pilnvarots ievēlēt padomes locekļus Beļģijā,332 Horvātijā, Igaunijā, Francijā, Itālijā, Polijā, 
Portugālē, Rumānijā,333 Slovēnijā un Slovākijā.334 Ir arī tādas dalībvalstis, kurās pilnvarojums iecelt 
padomes locekļus dots izpildvaras atzaram, proti, prezidentam (Francijā,335 Polijā,336 Portugālē337 un 
Slovākijā), karalim (Spānijā)338 vai valdībai (Slovākijā).339 Polijā nesen tapis likuma grozījumu projekts, 
kas varētu politiski būtiski ietekmēt padomi un apdraudēt tās neatkarību.340 
Igaunijā padomes locekļus var iecelt Advokātu kolēģija, prokuratūra un  tieslietu kanclers. Unikāla pieeja 
ir Latvijā, kurā padomes locekļi netiesneši kļūst par tādiem atbilstoši viņu ieņemamajam amatam. Ex 
officio loceklis no valdības izpildvaras atzara ir tieslietu ministrs, bet no likumdevēja atzara – Saeimas 
Juridiskās komisijas priekšsēdētājs. Pārējie locekļi netiesneši ir ģenerālprokurors, kā arī Zvērinātu 
advokātu padomes, Zvērinātu notāru padomes un Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāji.

3. TIESLIETU PADOMJU KOMPETENCE

A. Sadarbība tiesnešu ievēlēšanas vai iecelšanas procesā
Pašos pamatos padomes ir institūcijas, kas veidotas, lai tiesnešu iecelšana un paaugstināšana amatā 
pastāvētu ārpus politiskā procesa,341 vienlaikus cenšoties nodrošināt pienācīgu to atbildības līmeni. 
Tādējādi tās atrodas kaut kur pa vidu starp galējiem pretstatiem; vienā tiesneši paši ieceļ savus pēctečus 
un uztur iekšēju atbildību par tiesnešu disciplīnu, bet otra galējība ir pilnīga politiska kontrole pār 
tiesnešu iecelšanu, disciplīnu un paaugstināšanu. Pirmais modelis, kurā tiesneši paši izraugās tiesnešus, 
varētu paredzēt pārāk lielu neatkarību, turpretim tīri politiska kontrole varētu padarīt tiesnešus pārāk 
atbildīgus tajā ziņā, ka viņi, lemjot konkrētās lietās, ņemtu vērā savu augstākstāvošo politiskās vēlmes. 
Tādējādi padome, būdama starpniekinstitūcija starp politiski ietekmētajiem valdības atzariem un 
tiesnešiem, potenciāli var palielināt gan atbildību, gan neatkarību.342 
Šī padomju fundamentālā loma vislabāk atklājas to kompetencē konkrētās dalībvalstīs. Kaut gan visu 
padomes locekļu kompetence un pilnvarojums ir vienāds343 (piemēram) Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, 
Polijā un Rumānijā, dažādās dalībvalstīs padomju kompetences jomas var būtiski atšķirties.
Visplašāk atzītā padomju kompetence ir to iesaistīšanās tiesnešu ievēlēšanas vai iecelšanas procesā.344 

332 Locekļus, kas nav tiesneši vai prokuratūras darbinieki, ieceļ Senāts ar divu trešdaļu balsu vairākumu.
333 Senāts ievēlē divus pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, tiesību speciālistus, kuriem ir laba profesionālā un morālā reputācija. Senāts 
arī apstiprina miertiesnešu kopsapulcēs ievēlētos locekļus.
334 Pārskatu par visām dalībvalstīm skat. Slovākijas atbildē aptaujā Judicial independence in 2015, p. 10, pieejams: 
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/sk_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
335 Republikas prezidents, Nacionālā asambleja un Senāts katrs ieceļ divus ievērojamus pilsoņus, kuri nav ne parlamenta, ne tiesu 
sistēmas locekļi. Skat. Francijas Konstitūcijas 65. pantu.
336 Vienu locekli ieceļ Polijas Republikas prezidents.
337 Septiņus no 17 locekļiem ievēlē Portugāles Nacionālā asambleja, bet divus ieceļ Portugāles prezidents.
338 Karalis ieceļ divdesmit no divdesmit viena padomes locekļa uz pieciem gadiem. Kongress nominē četrus, arī Senāts nominē četrus, 
abos gadījumos viņus ievēlē ar trīs piektdaļu locekļu vairākumu no advokātu un citu juristu vidus, kuriem ir atzīta kompetence un 
kuri profesionāli praktizējuši vairāk nekā piecpadsmit gadus. Skat. Spānijas Konstitūcijas 122. pantu.
339 Trīs locekļus ieceļ Prezidents, trīs – valdība, un trīs – Nacionālā padome, turpretim tiesneši ievēlē deviņus padomes locekļus. 
Visiem kandidātiem jābūt ar nevainojamu reputāciju, augstāko juridisko izglītību un vismaz 15 gadu profesionālo pieredzi.
340 Skat. Opinion of the ENCJ Executive Board on the request of the Polish Council, pieejams: 
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Members/rfc_krs_pl_opinion_encj_eb_30_1_2017_final.pdf 
(skatīts 2017. g. 28. martā).
341 Padomju izveidošanas mērķis bija izolēt tiesu varu no valdības izpildvaras atzara. Skat. Autheman Violaine, Elena Sandra. Global best 
practices: Judicial Councils - Lessons Learned from Europe and Latin America, IFES Rule of Law White Paper Series, April 2004, p. 2.
342 Garoupa Nuno, Ginsburg Tom. The Comparative Law and Economics of Judicial Councils, Law and Economics Working Papers, 
University of Illinois College of Law, Year 2008, Paper 96, p. 7.
343 Tas neattiecas uz priekšsēdētāja pienākumiem vai pilnvarojumu, piemēram, sēžu sasaukšanu, darba kārtības noteikšanu utt. 
Tāpat arī tas neattiecas uz īpašajām funkcijām, ko atsevišķi locekļi pilda kā padomes locekļi, piemēram, kļūstot par disciplinārlietu 
komisijas vai pastāvīgās komisijas locekļiem. Šādas padomes iekšējās komisijas pastāv daudzās dalībvalstīs. Vienlīdzīgs padomes 
locekļu tiesnešu un netiesnešu statuss rekomendēts arī ENCJ Report 2015-2016, Standards VI: Non-judicial Members in Judicial 
Governance, p. 12.
344 Saskaņā ar 1999. gada 17. novembrī pieņemtās Universālās tiesnešu hartas 9. pantu tiesnešu izraudzīšanos jāveic neatkarīgai 
institūcijai, kurā ir būtiska tiesnešu pārstāvība. Skat. arī Venice Commission Opinion no. 403/2006 of 22nd June 2007, p. 5.
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To iespējams panākt, vērtējot vai izvirzot kandidātus (Beļģijā,345 Horvātijā,346 Polijā,347 Rumānijā,348 
Slovēnijā349 un Slovākijā350), sniedzot viedokli par kandidātiem (Francijā,351 Lietuvā,352 Maltā353 un 
Igaunijā)354 vai pat dodot piekrišanu, izvērtējot pieteikumu tiesneša amatam (Ungārijā).355 Anglijā un 
Velsā,356 Ziemeļīrijā357 un Skotijā358 padomēm nav kompetences tiesnešu izraudzīšanas un iecelšanas 
jomā. Šīm trim padomēm Apvienotajā Karalistē nav nekādas kompetences attiecībā uz tiesnešu vai 
tiesu prezidentu novērtēšanu, paaugstināšanu, pārcelšanu vai atbrīvošanu no amata.
Interesanti, ka Spānijas padomei ir ietekme arī uz Konstitucionālās tiesas sastāvu. Tā nominē divus 
no divpadsmit Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kurus ieceļ karalis.359 Plašākā nozīmē padomei ir 
ietekme arī uz prokuratūras jomu Beļģijā,360 Francijā, 361 Itālijā,362 Latvijā,363 Rumānijā364 un Spānijā.365 
345 Skat. Beļģijas Konstitūcijas 151. pantu.
346 Padome autonomi lemj, saskaņā ar Konstitūciju un likumu, par tiesnešu un tiesu priekšsēdētāju iecelšanu, paaugstināšanu amatā, 
pārcelšanu, atbrīvošanu no amata, kā arī disciplināratbildību, izņemot Augstākās tiesas priekšsēdētāju. Šie lēmumi tiek pieņemti 
objektīvi un pamatojoties uz likumā noteiktiem kritērijiem. Skat. Horvātijas Konstitūcijas 124. pantu.
347 Par kompetences jomām skat. 2011. gada 12. maija Likumu par Nacionālo tieslietu padomi, ar grozījumiem.
348 Skat. Rumānijas Konstitūcijas 134. pantu.
349 Par kompetences jomām skat. Slovēnijas Tiesu likuma 28. pantu, Official Gazette of Republic of Slovenia no. 94/07 with amendments.
350 Attiecībā uz Augstākās tiesas administrēšanu padome ir pilnvarota iesniegt Slovākijas prezidentam priekšlikumu par Augstākās 
tiesas prezidenta un viceprezidenta iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata, skat. Slovākijas Likuma par Tieslietu padomi 27.a 
pantu, Act on the Judicial Council of the Slovakia no. 185/2002 Coll. of 11th April 2002.
351 Padome izsaka priekšlikumus par Kasācijas tiesas tiesnešu, Apelācijas tiesu prezidentu un Augstās instances tiesu prezidentu 
iecelšanu amatā. Pārējos tiesnešus ieceļ amatā, konsultējoties ar padomi. Skat. Francijas Konstitūcijas 65. pantu.
352 Lietuvā padomes viedoklis nav viedoklis tā parastajā nozīmē. Bez padomes piekrišanas (pozitīva viedokļa) tiesnesi (tostarp 
Augstākās tiesas tiesnesi un pat tās prezidentu) nevar ne iecelt, ne paaugstināt amatā, ne pārcelt, ne atbrīvot no amata. Šo viedokli 
iesniedz republikas prezidentam. Tas pats attiecas uz tiesu vai to nodaļu priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu 
amatā vai atbrīvošanu no amata. Padomes piekrišana nav vajadzīga tikai tādā gadījumā, ja tiesnesi no parastas tiesas ieceļ par 
Konstitucionālās tiesas tiesnesi vai par valdības ministru, vai arī ja parlaments viņu atbrīvo no amata impīčmenta procedūrā. Pēdējais 
gadījums attiecas uz tiesnešu atbrīvošanu no Augstākās tiesas vai Apelācijas tiesas tiesneša amata, ja viņi rupji pārkāpuši Konstitūciju 
vai tiesneša zvērestu vai arī konstatēts, ka viņi izdarījuši noziegumu. Impīčmenta procedūrai padomes atļauja nav nepieciešama, 
jo šajā procesā liela loma ir Konstitucionālai tiesai, kura tāpēc darbojas kā politisko varu izlīdzsvarotāja. Tāpat arī padome veido 
Eksaminācijas komisiju tiesneša amata kandidātiem un apstiprina noteikumus par tās darbību.
353 Padomu par iecelšanu sniedz, pamatojoties uz premjerministra lūgumu. Skat. ENCJ faktu lapu par Maltu.
354 Padome un visi Augstākās tiesas tiesneši sniedz viedokli Augstākās tiesas priekšsēdētājam par kandidātiem uz brīvo Augstākās 
tiesas tiesneša amatu. Pēc tam parlaments var iecelt amatā Augstākās tiesas tiesnesi, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētāja 
priekšlikumu. Skat. Igaunijas Tiesu likuma 55. pantu.
355 Padome var realizēt savas tiesības uz piekrišanu, novērtējot pieteikumus tiesneša amatam. Gadījumā, ja Nacionālā tieslietu biroja 
prezidents vai Augstākās tiesas prezidents vēlas šajā amatā iecelt pretendentu, kurš novērtējumā ir tikai otrajā vai trešajā vietā. Tāpat 
arī tā nosaka principus, kas piemērojami pieteikumu vērtēšanā, kā arī katru gadu publicē savu viedokli par attiecīgo tiesneša amata 
kandidātu un pretendentu uz tiesu vadītāju amatiem pieteikumu vērtēšanu. 
356 Saskaņā ar 2005. gada Likumu par konstitucionālo reformu padomei ir konkrēts likumā noteikts pienākums iecelt trīs locekļus 
Tiesnešu iecelšanas komisijā. Izņemot šo lomu, Tiesnešu padome citādi nav iesaistīta tiesnešu atlasē, iecelšanā vai paaugstināšanā, ne 
arī tiesnešu darbības vērtēšanā. Tās primārā funkcija ir plaši pārstāvēt tiesu varu kopumā, kā arī laiku pa laikam sniegt konsultācijas 
lordam-ģenerāltiesnesim, ja viņš lūdzis konsultācijas kādos jautājumos. 
357 Padomei arī nav kompetences attiecībā uz tiesnešu paaugstināšanu amatā. Tās kompetence ir pārstāvēt Ziemeļīrijas tiesu varu 
plašā jautājumu spektrā un sniegt konsultācijas lordam-ģenerāltiesnesim kā tieslietu sistēmas vadītājam. Patiesībā padome kalpo 
tiesu sistēmai. Skat. ENCJ faktu lapu par Ziemeļīriju. 
358 Padomes uzdevums ir saglabāt tiesu varas neatkarību, aizsargāt un sekmēt pienācīgu tiesas spriešanu, šajā nolūkā koordinēt 
tiesnešu uzskatus un rīcību, kā arī sekmēt tiesu varas profesionālās un kopienas intereses, sniegt padomu tiesu varai par ētikas un 
citiem ar tiesas spriešanu saistītiem būtiskiem jautājumiem, sekmēt saziņu starp dažādiem tiesu varas atzariem, kā arī atbilstošos 
gadījumos apkopot un apzināt to uzskatus, kā arī sniegt informāciju un konsultācijas lordam-priekšsēdētājam, lai viņam būtu zināmi 
tiesu varas uzskati un lai viņš varētu risināt visus tiesu varai svarīgos jautājumus. 
359 Skat. Spānijas Konstitūcijas 159. pantu.
360 Beļģijas padomes galvenā kompetence ir uzņemt prokurora profesijā, prezentēt nominētos prokurora amata kandidātus galvenajam 
prokuroram. Tā arī sagatavo galvenā prokurora vispārēju raksturojumu. Skat. ENCJ faktu lapu par Beļģiju. 
361 Padomei, kuras jurisdikcijā ir prokurori, vienkārši ir uzdevums sniegt labvēlīgu vai nelabvēlīgu viedokli par tieslietu ministra 
piedāvātajiem kandidātiem, taču ministram šis viedoklis nav saistošs. Skat. ENCJ faktu lapu par Franciju. 
362 Saskaņā ar Itālijas Konstitūciju padome atbild par miertiesnešu – tiesnešu un prokuroru – atlasi, norīkošanu, pārcelšanu, 
paaugstināšanu, kā arī par tiem piemērojamajiem disciplinārajiem pasākumiem. Skat. Itālijas Konstitūcijas 105. pantu.
363 Padome sniedz rekomendāciju parlamentam par ģenerālprokurora iecelšanu reizi 5 gados.
364 Padome nodrošina kompetences kritēriju ievērošanu miertiesneša karjerā un sniedz konsultatīvus padomus par Tieslietu 
ministrijas priekšlikumiem par iecelšanu vadošos amatos vai atbrīvošanu no tiem prokuratūrā, ko veic Augstā kasācijas tiesa. Skat. 
ENCJ faktu lapu par Rumāniju.
365 Karalis ieceļ valsts prokuroru, pamatojoties uz valdības priekšlikumu, pēc konsultēšanās ar padomi. Skat. Spānijas Konstitūcijas 124. pantu. 



TIESLIETU PADOMJU LOMA

VI

ROKASGRĀMATA AUGSTĀKO TIESU ADMINISTRĒŠANĀ 107

Tas korelē ar padomes sastāvu, kurā ir arī prokurori (Beļģijā, Francijā, Itālijā un Rumānijā).366 
Sadarbība ar padomi tiesnešu iecelšanas procesā stiprina varas dalīšanas principu, jo pašā pēdējā solī 
tiesnešus ievēlē likumdevējs (caur parlamentu)367 vai izpildvara (caur prezidentu).368 Tā kā ceļā uz 
tiesneša ievēlēšanu jāparedz fundamentālas tiesu sistēmas neatkarības garantijas, ir tikai loģiski, ka 
pastāv nepārtraukta spriedze un pienācīga līdzsvara369 ar valdības politiskajiem atzariem  (likumdevēju 
un izpildvaru) meklējumi.370

Labā prakse
 

Padomei var būt svarīga loma tiesnešu ievēlēšanas vai iecelšanas procesā. 
Tā var izpausties gan kā kandidātu izvirzīšana, viedokļu sniegšana vai pat 

kā izvirzīto kanditātu apstiprināšana.

Padomes sastāvs ietekmē tās kompetenci. Jo vairāk tā ir iesaistīta tiesnešu 
atlases procesā, jo mazāk tiesnešiem vajadzētu būt padomes sastāvā, lai 
izvairītos no tā, ka tiesneši paši sevi ieceļ. Šajā ziņā ir jāapsver kvalificēta 

vairākuma noteikšana lēmumu pieņemšanai vai atzinumu sniegšanai.

366 Skat. 10. punktu Beļģijas atbildei aptaujā Judicial independence in 2015, pieejams:
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/be_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017.  g. 
28. martā).
367 Šāda varianta piemērs atrodams Slovēnijā. Skat. Slovēnijas Konstitūcijas 130. pantu.
368 Republikas prezidents ieceļ tiesnešus, pamatojoties uz padomes priekšlikumu, Lietuvā (skat. Lietuvas Konstitūcijas 112. pantu), 
Polijā (skat. Polijas Konstitūcijas 179. pantu), Rumānijā (skat. Rumānijas Konstitūcijas 134. pantu) un Slovākijā (skat. Slovākijas 
Konstitūcijas 145. pantu). Šajās valstīs valsts prezidents pieder izpildvarai. Interesanti, ka Polijas prezidents atteicās iecelt tiesneša 
amatā desmit padomes ieteiktos kandidātus, kas atbalsojās pat starptautiskās aprindās. Skat. Comments by the CCJE Bureau following 
the request of the Polish Judges’ Association ‘IUSTITIA’, pieejams: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/Cooperation/CCJE_
BU_2016_9_en.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
369 Spriedzi starp tiesu varu un abiem pārējiem valsts varas atzariem nevajadzētu noteikti uzskatīt par draudu tiesu varai vai tās 
neatkarībai, bet drīzāk kā zīmi tam, ka tiesu vara pilda savu konstitucionālo pienākumu, saucot pie atbildības abus pārējos valsts 
varas atzarus visas sabiedrības vārdā. Skat. 9. punktu Opinion no. 18 of CCJE on the position of the judiciary and its relation with the 
other powers of state in a modern democracy, pieejams: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2015)4&Language=lanEng-
lish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true 
(skatīts 2017. g. 28. martā).
370 Kaučič Igor. Predsednik republike in sodstvo, Podjetje in delo, 2002, št. 6-7, letn. 28, p. 1255. Šāds piemērs novērots Slovēnijā, 
kur tiesnesi ievēlē parlaments, un tāpat arī parlamenta balsojums ir nepieciešams Augstākās tiesas tiesneša ievēlēšanai. Šobrīd tiek 
apšaubīts tas, vai šāds balsojums nepieciešams Augstākās tiesas tiesneša iecelšanai, jo šāda prasība nav noteikta Konstitūcijā, bet ir 
likumdevēja noteikta Likumā par tiesu iestāžu pakalpojumiem (21. pants).
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B. Sadarbība tiesu priekšsēdētāju iecelšanas procesā
Padome ne tikai piedalās tiesnešu iecelšanas procesā, bet tai var būt arī kompetence ievēlēt tiesu 
priekšsēdētājus (prezidentus). Tā tas ir Igaunijā,371 Itālijā, Rumānijā372 un Slovēnijā.373 Padome izvirza tiesu 
prezidentu kandidātus Beļģijā,374 Rumānijā,375 Slovākijā376 un Spānijā,377 turpretim Ungārijā,378 Latvijā,379 
Lietuvā,380 Nīderlandē381 un Polijā382 tā izsaka savu viedokli par viņu iecelšanu vai atbrīvošanu no amata.
Tiesu prezidentu iecelšana, šķiet, ir vairāk tiesu sistēmas iekšējs jautājums (piemēram, Itālijā383 un 
Portugālē384), un šķiet ticami, ka citi valdības atzari šajā procesā nav obligāti iesaistīti.385 Tomēr, lai 
nodrošinātu pienācīgu savstarpēju kontroli, to iesaistīšanās varētu būt nepieciešama Augstākās 
tiesas prezidenta iecelšanas gadījumā.386 Augstāko tiesu prezidentu ievēlēšana parasti atšķiras no 
pirmās un otrās instances tiesu prezidentu ievēlēšanas. Tā kā viņi ir tiesu varas atzara vadītāji, tad 
viņus var ievēlēt likumdevējs, pamatojoties uz izpildvaras priekšlikumu, piemēram, valsts vadītāja 
(Horvātijā un Ungārijā).387 Slovēnijā, piemēram, Augstākās tiesas prezidentu ievēlē parlaments, 
pamatojoties uz tieslietu ministra priekšlikumu, pēc tam, kad saņemts Augstākās tiesas un padomes 
atzinums.388 Igaunijā Augstākās tiesas priekšsēdētāju ieceļ parlaments, pamatojoties uz republikas 

371 Tas attiecas uz apriņķa, administratīvo un apgabaltiesu priekšsēdētājiem, administratīvajām un apriņķa tiesām, skat. Igaunijas 
Tiesu likuma 12., 20. un 24. pantu.
372 Tas attiecas uz pirmās un otrās instances tiesu prezidentiem.
373 Tas neattiecas uz Augstākās tiesas prezidentu. Skat. Slovēnijas Tiesu likuma 28. pantu.
374 Tā izvirza Augstākās tiesas pirmā prezidenta, apelācijas tiesu pirmo prezidentu un zemāko tiesu prezidentu amata kandidātus 
karalim. 
375 Rumānijas prezidents ieceļ Augstās kasācijas tiesas prezidentu, pamatojoties uz padomes (tiesnešu nodaļas) priekšlikumu. 
Prezidentu un viceprezidentu amatos Apelācijas tiesās, otrās jurisdikcijas un specializētās jurisdikcijas, kā arī pirmās instances tiesās 
ieceļ tikai, rīkojot atklātu konkursu vai organizējot eksāmenu, ja Augstākās maģistrāta padomes vadītājs to uzskata par vajadzīgu, un 
to rīko Nacionālais maģistrātu institūts. Skat. 1.2 un 4.1 punktu Rumānijas atbildē aptaujā, gatavojot CCJE Opinion no. 19 on the 
role of court presidents, pieejams http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/OP_19_Questionnaire%20Romania.asp (skatīts 
2017. g. 28. martā).
376 Skat. Slovākijas Konstitūcijas 141.a pantu.
377 Augstākās tiesas prezidentu ieceļ karalis, pamatojoties uz Padomes priekšlikumu. Skat. Spānijas Konstitūcijas 123. pantu.
378 Iespējams sniegt sākotnēju atzinumu par Nacionālā tieslietu biroja prezidenta un Augstākās tiesas prezidenta amata kandidātiem, 
pamatojoties uz personiskām intervijām. Padome var arī iniciēt Nacionālā tieslietu biroja prezidenta atbrīvošanu no amata. Tāpat arī 
padomei ir īpaša kompetence attiecībā uz tiesu vadītājiem. Tā var īstenot savas tiesības dot piekrišanu attiecībā uz tādu tiesu vadītāju 
iecelšanu amatā, kurus neatbalstīja vērtēšanas padome, lemt par noteiktu tiesu vadītāju atkārtotu iecelšanu amatā, ja pretendents jau 
ieņēmis šo amatu divus pilnvaru termiņus, kā arī izstrādāt sākotnējo atzinumu par pretendentu uz tiesas vadītāja amatu, ja Nacionālā 
tieslietu biroja prezidents vai Augstākās tiesas prezidents vēlas atkāpties no institūcijas, kas izteikusi viedokli par šī kandidāta 
iecelšanu, vairākuma viedokļa.
379 Ar padomi konsultējas, ieceļot amatā rajona vai apgabaltiesas priekšsēdētāju (to izlemj tieslietu ministrs). Šobrīd iniciētas reformas 
likumdošanā, lai šajā ziņā pastiprinātu padomes lomu.
380 Lietuvā padomes viedoklis nav viedoklis šī vārda parastajā nozīmē. Bez padomes piekrišanas (pozitīva viedokļa) parasti tiesnešus 
nevar iecelt un paaugstināt amatā, pārcelt vai atbrīvot no amata. Tāpēc šis viedoklis ir obligāts. 
381 Padome sniedz rekomendāciju tieslietu ministram par pirmās instances un apelācijas tiesu prezidentu iecelšanu amatā. Tiesu 
prezidentus ieceļ amatā ar karalisko rīkojumu, balstoties tieslietu ministra rekomendācijās. Skat. 1.2 punktu Nīderlandes atbildē 
uz aptauju, gatavojot CCJE Opinion No. 19 on the role of court presidents, pieejams: http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/
textes/OP_19_Questionnaire%20Netherlands.asp (skatīts 2017. g. 28. martā).
382 Var izteikt viedokli par vispārējo un militāro tiesu prezidentu un viceprezidentu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata. Skat. 
Likuma par Nacionālo tieslietu padomi 3. pantu.
383 Padome lemj par visu tiesnešu un tiesu prezidentu iecelšanu amatā. Skat. Itālijas atbildi aptaujā Judicial independence in 2015, 
pieejams: https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/it_csm_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 
2017. g. 28. martā).
384 Portugālē padome lemj par visu instanču tiesu tiesnešu un tiesu prezidentu iecelšanu amatā, tikai Augstākās tiesas prezidentu 
izvēlas Augstākā tiesa. Skat. Portugāles atbildi aptaujā Judicial independence in 2015, pieejams:
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/pt_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā). 
385 Latvijā tiesu priekšsēdētāju atlases kārtību lielā mērā kontrolē izpildvara. Skat. 1.4 punktu Latvijas atbildē aptaujā, gatavojot 
Opinion no. 19 on the role of court presidents, pieejams: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Travaux19_en.asp (skatīts 
2017. g. 28. martā). Šobrīd ir iniciētas reformas likumdošanā, lai šajā ziņā stiprinātu padomes lomu.
386 Pastāv arī šaubas par to, vai šāds risinājums (proti, parlaments ievēlē Augstākās tiesas prezidentu) ir adekvāts savstarpējās kontroles 
sistēmā. Var atrast citu risinājumu, kurā padome izvirza kandidātu, kuru apstiprina republikas prezidents. Par to šobrīd vairākkārt 
diskutēts Slovēnijā.
387 Parlaments lemj padomes konsultatīvā viedokļa ietvaros. Skat. Ungārijas atbildi aptaujā Judicial independence in 2015, pieejams: https://
www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/hu_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
388 Skat. Slovēnijas Likuma par tiesu iestāžu pakalpojumiem 28. un 62.a pantu.
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prezidenta priekšlikumu.389 Citādāka situācija ir Latvijā, kur parlaments apstiprina Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju, pamatojoties uz Augstākās tiesas plenārsēdes (plēnuma) priekšlikumu, turpretim 
padome uzklausa šī amata kandidātus un sniedz savu atzinumu Augstākās tiesas plēnumam. Līdzīgi 
Augstākā tiesa Polijā390 sniedz priekšlikumu valsts vadītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu, vai arī 
tieslietu ministram Dānijā391, kurš oficiāli ieceļ tiesas prezidentu amatā. 

C. Tiesnešu vērtēšana, paaugstināšana un pārcelšana, kā arī 
profesionālās ētikas standarti

Padomes kompetence daudzējādā ziņā ietekmē tiesneša karjeru. Līdztekus to lomai tiesneša iecelšanā 
dažās dalībvalstīs tās vērtē tiesnešu darbu (piemēram, Itālijā, Portugālē, Rumānijā,392 Slovēnijā393 un 
Spānijā) vai apstiprina tiesneša amata aprakstu (Lietuvā)394, vai pat pieņem tiesnešu darba kvalitātes 
vērtēšanas kritērijus (Slovēnija) vai kārtību (Latvijā).395 
Ar šo saistīta to kompetence konsultēt (Lietuvā) vai izlemt par tiesnešu paaugstināšanu (Horvātijā, 
Igaunijā, Francijā, Itālijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Spānijā)396 
un pārcelšanu (Horvātijā,397 Igaunijā,398 Francijā,399 Ungārijā, Itālijā, Latvijā,400 Lietuvā,401 Portugālē,402 
Rumānijā,403 Slovākijā, Slovēnijā404 un Spānijā).405 Latvijā padome var noteikt, kurā tiesā tiesnesis 
strādās, pēc tam, kad kompetentā institūcija apstiprinājusi viņu amatā, vai arī noteikt, kurš tiesnesis 
aizpildīs vakanci vai aizvietos tiesnesi viņa terminētas prombūtnes laikā.
Dažās dalībvalstīs padomēm ir arī pilnvarojums attiecībā uz tiesnešu profesionālo ētiku. Piemēram, 
Skotijas406 un Polijas padomes var pieņemt tiesnešu profesionālās ētikas principus, bet Slovākijā padome 
tos apstiprina. Ziņots, ka Spānijā tā var pieņemt profesionālās ētikas standartus, bet Slovēnijā – tiesnešu 
389 Skat. Igaunijas Tiesu likuma 27. pantu. 
390 Skat. Polijas atbildi aptaujā Judicial independence in 2015, pieejams:
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/pl_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
391 Skat. 4.1. punktu Dānijas atbildē aptaujā, gatavojot CCJE Opinion no. 19 on the role of court presidents, pieejams:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/OP_19_Questionnaire%20Danemark.asp (skatīts 2017. g. 28. martā).
392 Attiecībā uz Itāliju un Rumāniju skat. atbildes aptaujā Judicial independence in 2015, pieejams: https://www.encj.eu/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=101&lang=en (skatīts 2017. g. 28. martā).
393 Slovēnijā padome pati nevērtē tiesnešu darbu, taču tā var lūgt par personālu atbildīgajai padomei sagatavot tiesneša vērtējumu. 
Padome nedrīkst grozīt par personālu atbildīgās padomes vērtējumu, un to izmanto (galvenokārt), lai konstatētu pamatojumu 
paaugstināšanai amatā. Skat. Likuma par tiesu iestāžu pakalpojumiem 31., 33., 34. 34.a un 52. pantu, kā arī Tiesu likuma 28. pantu.
394 Lietuvā padome apstiprina tiesneša darbības vērtēšanas aprakstu. Šajā dokumentā noteikti vērtēšanas kritēriji un kārtība. Tāpat 
arī padome ieceļ četrus no septiņiem Pastāvīgās vērtēšanas komisijas locekļiem, ievēlē tās priekšsēdētāju, kā arī uzklausa tiesnešu 
sūdzības par vērtējuma rezultātiem.
395 Padome var noteikt tiesnešu profesionālo zināšanu novērtējuma saturu un kārtību, kā arī apstiprināt novērtēšanai nepieciešamo 
dokumentu paraugus.
396 Skat. dalībvalstu atbildes aptaujā Judicial independence in 2015, pieejams: https://www.encj.eu/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=101&lang=en (skatīts 2017. g. 28. martā).
397 Tiesnesi var pārcelt organizatorisku iemeslu dēļ.
398 Attiecībā uz Igauniju skat. 50. zīm. 2016 EU Justice Scoreboard, pieejams: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/
justice_scoreboard_2016_en.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
399 Tas ir iespējams disciplināru iemeslu dēļ.
400 To var izdarīt, lai pārceltu vienas tiesu instances tiesnešus, pamatojoties uz tieslietu ministra rekomendāciju vai Tiesnešu 
kvalifikācijas komisijas pozitīvu atzinumu. Lai pārceltu tiesnešus uz zemāka vai augstāka līmeņa tiesu, padome iesniedz priekšlikumu 
parlamentam.
401 Tas ir iespējams organizatorisku iemeslu dēļ uz laiku, kad ir neatliekama vajadzība nodrošināt pienācīgu tiesas darbību, ja tiesnesis 
ir slims vai tiesnese ir dekrēta atvaļinājumā, vai ja ir palielināta noslodze. Pastāvīga pārcelšana iespējama tad, ja tiesa konstatē būtisku 
atšķirību tiesu noslodzē un nav tiesneša, kurš vēlētos tikt pārcelts.
402 Pārcelšana ir iespējama organizatorisku vai disciplināru iemeslu dēļ.
403 Iespējams disciplināru iemeslu dēļ.
404 Tas ir iespējams disciplināru vai organizatorisku iemeslu dēļ, ja tiesa, kurā tiesnesis pilda savus amata pienākumus, tiek slēgta, ja darba 
apjoms tiesā (kurā tiesnesis pilda savus amata pienākumus) būtiski samazinās ilgāku laika posmu, ja mainās tiesu organizācija vai ja tas 
nepieciešams, lai likvidētu lietu uzkrājumus tiesu darbā. Skat. Slovēnijas atbildi uz aptauju Judicial independence in 2015, pieejams: https://
www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/si_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
405 Tas ir iespējams disciplināru iemeslu dēļ.
406 Padome un tās Tiesnešu rīcības komisija pārskata “Skotijas tiesu sistēmas tiesnešu ētikas principus”. Pēdējo reizi dokuments 
atjaunināts 2013. gada maijā. Skat. ENCJ faktu lapu par Skotiju.
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profesionālās ētikas kodeksu. Padome pieņēmusi rīcības kodeksu arī Maltā, Beļģijā (2012.  g.)407 un 
Ungārijā (2014. g.).408 Rumānijā padome nevis pieņem, bet apstiprina šādu kodeksu.409 Francijas padome 
definē un publicē tiesnešu ētisko pienākumu reģistru.410 
Savukārt Ungārijas, Polijas un Rumānijas padomes nodrošina tiesnešu ētikas ievērošanu, turpretim 
Slovēnijā411 un Lietuvā412 padome var iecelt īpašas ētikas un integritātes komisijas locekļus. Bulgārijas, 
Nīderlandes413 un Portugāles padomēm ir loma tiesnešu ētikas sekmēšanā. Anglijā un Velsā padome 
uzklausa īpašas komisijas ziņojumus par jebkuriem aspektiem saistībā ar ētikas vadlīnijās apskatāmu 
principu.414 No 2016.  g. ES dalībvalstu tiesu sistēmu salīdzinošā vērtējuma izriet, ka arī Igaunijas 
padomes kompetencē ietilpst ētikas standartu pieņemšana.415 Grieķijā, Itālijā416 un Ziemeļīrijā 
padomei nav īpašas lomas tiesnešu ētikas jomā. 
Jāatzīmē, ka dažas dalībvalstis ir pieskārušās arī jautājumam, vai valstu padomes ir pieņēmušas rīcības 
kodeksu (ētikas principus), kas attiektos uz pašas padomes locekļiem (nevis uz tiesu sistēmu vai 
tiesnešiem kopumā, ko apskatījām iepriekš).

D. Izmeklēšanas un disciplinārā kompetence
Dažās dalībvalstīs padomēm ir noteikta izmeklēšanas un disciplinārā kompetence. Portugāles 
padomei ir kompetence izdot rīkojumu par izmeklēšanu, izziņu un pārbaudēm attiecībā uz tiesu 
pakalpojumiem, un tā pieņem ikgadēju pārbaužu plānu. Polijā padome var apmeklēt tiesu vai tās 
organizatorisko vienību, pārbaudīt tiesu vai individuāla tiesneša vai tiesneša stažiera karjeru, kura 
individuālais jautājums padomei jāskata.417 Ungārijā padome var veikt pārbaudes saistībā ar tiesnešu 
īpašumu deklarācijām. Lietuvas padomei ir tiesības saņemt informāciju, kas nepieciešama tās funkciju 
īstenošanai, no valsts iestādēm, kā arī tā var izmeklēt visu Lietuvas tiesu, ieskaitot Augstāko tiesu, 
administratīvās darbības. Ungārijas padomei ir tiesības uz piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar 
Nacionālo tieslietu biroju, un padome var pieprasīt datus un informāciju no tā prezidenta. Padome 
var pieprasīt valsts tiesu administrācijas atskaiti par darbu Igaunijā418 un Lietuvā419, bet Slovēnijā – 
tiesu prezidentiem par tiesas administratīvo uzdevumu veikšanu. Slovēnijā tā var arī dot saistošus 
norādījumus tiesu prezidentiem par priekšlikumu, ko Tieslietu ministrija izteikusi pēc pārbaudes, 
ieviešanu vai likt tiesas prezidentam oficiāli pārraudzīt kāda konkrēta tiesneša darbu.420

Padomes var ne tikai izskatīt administratīvus jautājumus, bet var būt iesaistītas disciplināros pasākumos 
pret tiesnešiem. Padomes pilnvarojums tiesnešu disciplināros jautājumos ir noteikts Bulgārijā, 

407 To sauc “Vadlīnijas tiesnešiem, principi, vērtības un īpašības”. Tās veidotas, iedvesmojoties no ENCJ izdotajām vadlīnijām. Pa-
dome veicina tiesnešu ētiku, izmantojot savu kompetenci nodrošināt apmācību, sniegt padomus un priekšlikumus, kā arī izmantojot 
tiesu sistēmas iekšējo kontroli. Skat. ENCJ faktu lapu par Beļģiju.
408 Skat. ENCJ faktu lapu par Ungāriju.
409 Padome apstiprina Tiesnešu ētikas un deontoloģijas kodeksu. Skat. ENCJ faktu lapu par Rumāniju.
410 Skat. ENCJ faktu lapu par Franciju.
411 Slovēnijā viens no Tieslietu padomes locekļiem ir arī Ētikas un integritātes komisijas loceklis.
412 Tiesnešu ētikas un disciplīnas komisijas locekļus ievēlē un ieceļ, padomei aizklāti balsojot, padome arī pieņem noteikumus par 
komisijām, uzklausa to atskaites, kā arī var atsaukt komisiju locekļus saskaņā ar likumā noteiktu pamatojumu. 
413 Viens no padomes svarīgākajiem uzdevumiem ir nostiprināt izpratni par integritāti. Šobrīd īpaša tiesnešu un politikas konsultantu 
darba grupa strādā ar integritātes jautājumu, sagatavojot rokasgrāmatu, grozījumus Tiesnešu rīcības kodeksā, kā arī uzsākot diskusijas 
par papildu funkcijām. Skat. ENCJ faktu lapu par Nīderlandi. 
414 Skat. ENCJ faktu lapu par Angliju un Velsu.
415 Skat. 50.zīm. 2016 EU Justice Scoreboard, pieejams: 
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā). 
416 Skat. ENCJ faktu lapu par Itāliju.
417 Šādas pārbaudes neattiecas uz tām jomām, kurās tiesneši un tiesneši stažieri ir neatkarīgi. Skat. Likuma par Nacionālo tieslietu 
padomi 5. pantu.
418 Padome iepriekš apspriež pārskatu par tiesu administrēšanu, tiesas spriešanu un vienveidīgu likuma piemērošanu, ko Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs iesniegs parlamentam.
419 Padome var pieņemt arī noteikumus par tiesu administrēšanu un risināt citus administrēšanas jautājumus.
420 Skat. Slovēnijas Likuma par tiesu iestāžu pakalpojumiem 79.b pantu. 
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Horvātijā,421 Igaunijā, Francijā,422 Itālijā,423 Maltā, Portugālē,424 Rumānijā425 un Spānijā. Padome ir 
tā institūcija, kas ieceļ disciplināro institūciju locekļus Lietuvā,426 Polijā427 un Slovākijā.428 Lietuvā 
padome ir tā institūcija, kas sniedz ierosinājumu kompetentajai institūcijai ierosināt disciplinārlietu 
pret tiesnesi.429 Padomēm Beļģijā, Anglijā un Velsā, Grieķijā,430 Ungārijā, Latvijā,431 Nīderlandē, 
Ziemeļīrijā, Slovēnijā un Skotijā nav disciplinārās kompetences. Ir vērts pieminēt, ka gadījumos, kad 
padomes iesaistītas disciplināros jautājumos, jānodrošina neatkarīgas apelācijas iespēja.432

Disciplinārlietas rezultātā tiesnesi var atbrīvot no amata. Padomei ir loma šajā procesā, ja tās kompetencē ir 
lēmuma pieņemšana par tiesneša atbrīvošanu no amata (Bulgārijā, Horvātijā433 un Itālijā434), priekšlikuma 
iesniegšana kompetentai institūcijai (parlamentam Slovēnijā435 vai prezidentam Slovākijā)436 vai piekrišana 
atbrīvošanai no amata (Lietuvā). Tomēr, piemēram, Slovēnijā parlaments var atbrīvot no amata tiesnesi tikai 
tad, ja viņš pārkāpj Konstitūciju vai ir izdarījis smagu likumpārkāpumu.437 Šādi gadījumi ir ārkārtīgi reti. 
Biežāk par personālu atbildīgā padome konstatē, ka tiesnesis nespēj veikt savus tiesneša pienākumus, un tad, 
kad padome apstiprina šo vērtējumu, viņš pārstāj pildīt savus amata pienākumus.438 Igaunijā padome tikai 
sniedz savu viedokli par tiesneša atbrīvošanu no amata. Interesanti, ka Ungārijas padomei ir loma arī tajos 
gadījumos, kad tiesneši atkāpjas no amata.439

Labā prakse

Padomei var būt noteikta loma disciplinārlietās pret tiesnešiem un viņu 
atbrīvošanas no amata procesā. Tas var notikt, gan pieņemot attiecīgos 

lēmumus, gan uzsākot attiecīgās procedūras. 

E. Kompetence attiecībā uz tiesnešu mācībām un kvalifikāciju
Dažās dalībvalstīs padomēm ir vēl papildu kompetence, kas saistīta ar tiesu sistēmas pakalpojumu 
kvalitāti, ko var uzlabot, izglītojot tiesnešus. Tā nav pārāk plaši izplatīta, jo daudzām padomēm 

421 Skat. Horvātijas Konstitūcijas 123. pantu. Padome ierosina disciplinārlietas un lemj par tiesnešu disciplināratbildību. Tāpat arī tā 
var lemt par tiesnešu atbrīvošanu no amata. Skat. ENCJ faktu lapu par Horvātiju.
422 Kasācijas tiesas galvenais prezidents vada tiesnešu disciplinārtiesu. Francijas Konstitūcijas 65. pants.
423 Tieslietu ministram ir kompetence uzsākt disciplinārlietu. Skat. Itālijas Konstitūcijas 105. un 107. pantu.
424 Par Bulgāriju, Igauniju un Portugāli skat. 50. zīm. 2016 EU Justice Scoreboard, pieejams:
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā). Skat. arī ENCJ faktu 
lapu par Rumāniju.
425 Skat. Rumānijas Konstitūcijas 134. pantu.
426 Padome piedalās Tiesnešu ētikas un disciplīnas komisijā, kurā tā ieceļ četrus no septiņiem locekļiem. Skat. ENCJ faktu lapu par 
Lietuvu. 
427 Padome ieceļ disciplinārlietu komisāru jautājumos, kas saistīti ar tiesnešiem un tiesnešiem stažieriem.
428 Padome ievēlē vai atsauc disciplinārkomisiju locekļus un priekšsēdētājus.
429 Lietuvā padome nav vienīgā, kurai ir tiesības rosināt disciplinārlietas uzsākšanu. To var darīt arī tās tiesas prezidents, kurā tiesnesis 
strādā, kā arī jebkuras augstākas tiesas prezidents. Turklāt arī ikviens pilsonis var pieprasīt disciplinārlietas uzsākšanu pret tiesnesi. 
430 Skat. ENCJ faktu lapu par Grieķiju.
431 Latvijā tā ir Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Disciplinārtiesas kompetence. Skat. ENCJ faktu lapu par Latviju.
432 Skat., piemēram, lietu Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugāli, ECLI:CE:ECHR:2016:0621JUD005539113, kurā spriedums 
pieņemts 2016. gada 21.  jūnijā, tajā Eiropas Cilvēktiesību tiesa lēma, ka valsts atbildīgās iestādes nebija nodrošinājušas atklātas 
uzklausīšanas garantijas, tādējādi traucējot pieteicējam sevi aizstāvēt un izsaukt lieciniekus, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu. 
433 Ja padome tā lemj smagu disciplīnas pārkāpumu dēļ. Skat. Horvātijas Konstitūcijas 123. pantu.
434 Tiesnešus var atbrīvot vai atstādināt no amata vai pārcelt uz citām tiesām vai citu darbību veikšanai tikai ar atbilstošu padomes 
lēmumu, kas pieņemts atbilstoši normās par tiesu sistēmas organizāciju paredzētajiem iemesliem un ievērojot tajās noteiktās 
garantijas, vai arī ar pašu tiesnešu piekrišanu. Skat. Itālijas Konstitūcijas 107. pantu. 
435 Skat. Slovēnijas Tiesu likuma 28. pantu.
436 Skat. Slovākijas Konstitūcijas 147. pantu.
437 Slovēnijas Konstitūcijas 132. pants. 
438 Slovēnijas Likuma par tiesu iestāžu pakalpojumiem 33. pants.
439 Tā var apstiprināt uzteikuma termiņu, kas ir īsāks par trīs mēnešiem, un šī uzteikuma termiņa laikā pilnībā vai daļēji atbrīvot 
tiesnesi no darba pienākumu veikšanas. Ja tiesnesis pensionējas vai ir sasniedzis maksimālo atļauto vecumu, tā var lemt par tiesneša 
atbrīvošanu no darba pienākumu veikšanas uzteikuma termiņa laikā (saskaņā ar Ungārijas Likumu par tiesnešu statusu un atlīdzību).
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(piemēram, Bulgārijā,440 Anglijā un Velsā, Igaunijā, Grieķijā, Itālijā,441 Latvijā, Maltā, Ziemeļīrijā, 
Portugālē, Skotijā, Slovākijā442 un Slovēnijā) nav nepastarpinātas443 lomas tiesnešu izglītošanas un 
mācību aktivitātēs.
Pretējais sakāms par Spāniju un dažām citām dalībvalstīm. Spānijā padomē ir tiesnešu mācību centrs. 
Šī nodaļa organizē seminārus, kuros piedalās Augstākās tiesas un zemāko instanču tiesu tiesneši, lai 
dalītos zināšanās, it īpaši tad, kad ir pieņemti jauni normatīvie akti. Dānijā par visu tiesu darbinieku, 
ieskaitot tiesnešus un tiesnešu aizvietotājus, apmācību atbild Dānijas Tiesu administrācija. Tā katru 
gadu publicē plašu apmācību katalogu un rīko daudz mācību pasākumu.444 Nīderlandē padome 
koordinē tikai zemāko instanču tiesu mācību aktivitātes un tai daļēji pieder institūcija, kas plāno un 
organizē tiesnešu mācības.445 Savukārt Beļģijā padomes kompetencē ir gan tiesnešu, gan prokuratūras 
darbinieku mācību organizēšana.446 Arī Horvātijā padome piedalās tiesnešu un citu tiesu darbinieku 
mācībās un personiskajā izaugsmē.447 Rumānijā padome koordinē Nacionālā maģistrāta institūta 
darbību un apstiprina ikgadējo Profesionālās  izglītības programmu tiesnešiem un prokuroriem.448 
Izglītojošā vai apmācību loma plašākā nozīmē pastāv Polijā, Lietuvā un Ungārijā. Polijā padome 
var paust savu viedokli par mācību programmu, kas ir daļa no tiesnešu apmācības posma, tiesnešu 
mācību apjomu un veidu, iestāšanās konkursiem un tiesnešu eksāmeniem, tā var paust savu viedokli 
par tiesnešu, tiesnešu stažieru un tiesu darbinieku mācību un profesionālās izglītības gada plāniem, 
kā arī tā izvirza vai pauž savu viedokli par izglītības vai mācību iestādes locekļiem.449 Lietuvā padome 
pieņem noteikumus par tiesnešu apmācības organizēšanu, apstiprina mācību programmu, ikgadējos 
mācību plānus un prasības lektoriem. Lietuvā padomei ir arī ietekme uz mācībām atvēlēto budžetu 
un tai ir mācību komiteja, kurā darbojas noteikts skaits padomes locekļu. Turklāt Lietuvā padome var 
pieņemt noteikumus par tiesnešu mācību organizēšanu, par mācību programmām, kā arī ikgadējos 
kvalifikācijas celšanas plānus, tāpat arī lemt par kvalifikācijas prasībām lektoriem. Ungārijā padome 
var izteikt viedokli par noteikumiem, kas attiecas uz tiesnešu mācību sistēmu un mācību pienākumu 
pildīšanu.
Padomei Latvijā attiecībā uz tiesnešu kvalifikāciju ir kompetence noteikt kārtību, kādā tiesneši likumā 
paredzētajos gadījumos kārto kvalifikācijas eksāmenu.
Padomes kompetenci tiesnešu mācību jomā var uzskatīt par iespēju virzībā uz neatkarīgu un 
profesionāli kompetentu tiesu sistēmu. To apliecina arī jau konstatētais fakts, ka institūcijai, kura 
atbild par mācību programmas kvalitātes uzraudzību, jābūt neatkarīgai no izpildvaras un likumdevējas 
varas un vismaz pusei tās locekļu jābūt tiesnešiem.450 

440 Par tiesnešu mācību organizēšanu atbild Nacionālais tieslietu institūts. To vada valde, kuras sastāvā ir 5 padomes pārstāvji. 
Padome arī koordinē Nacionālā tieslietu institūta mācību programmu.
441 Mācības organizēja līdz 2013. gadam, kad sāka darboties specializēta institūcija (proti, Tiesnešu skola). Šobrīd padome var tikai 
sniegt ieteikumus, kurus Tiesnešu skola apsver, sastādot mācību kursu gada programmu. 
442 Tomēr padome, vienojoties ar Tieslietu ministriju, nosaka, kādi priekšmeti jāiekļauj tiesnešu izglītībā. Tāpat arī tā ievēlē 5 
Akadēmijas valdes locekļus un iesaka Akadēmijas mācībspēku kandidātus, kā arī eksaminācijas komisijas locekļus profesionālajam 
tiesnešu un prokuroru eksāmenam. Skat. ENCJ faktu lapu par Slovākiju.
443 Tomēr padomei var būt netieša loma. Piemēram, viens Slovēnijas padomes loceklis darbojas arī īpašajā padomē, kas sniedz 
profesionālu palīdzību Slovēnijas Tiesnešu mācību centram (Center za izobraževanje v pravosodju) tā uzdevumu veikšanā, tādējādi 
tā var ietekmēt mācību saturu. Arī Ētikas un integritātes  komisijai (Slovēnijas padomes īpašajai komisijai) kā jumta institūcijai ir 
pienākums gādāt (sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru) par tiesnešu izglītošanu ētikas jautājumos. Skat. Slovēnijas Tiesu likuma 
74.a un 28.d pantu. Portugāles padomei arī ir viens loceklis Pedagoģiskajā padomē, un tā arī var organizēt mācības. Skat. ENCJ 
faktu lapu par Portugāli.
444 Skat. ENCJ faktu lapu par Dāniju.
445 Tiesnešu mācības veido un organizē SSR (Nacionālais tiesnešu mācību centrs). Padome ir viens no SSR īpašniekiem (2/3 pieder 
padomei un 1/3 – Ģenerālprokuratūrai), tāpēc tā ir atbildīga par SSR organizāciju un pārraudzību. Skat. ENCJ faktu lapu par 
Nīderlandi.
446 Skat. Beļģijas Konstitūcijas 151. pantu. Padome nosaka tiesnešu mācību vispārējo ievirzi. Skat. ENCJ faktu lapu par Beļģiju.
447 Skat. Horvātijas Konstitūcijas 123. pantu.
448 Skat. ENCJ faktu lapu par Rumāniju.
449 Padome var nominēt trīs valdes locekļus un izteikt viedokli par Nacionālās tiesnešu un prokuroru skolas direktora iecelšanu. Skat. 
Polijas Likuma par Nacionālo tieslietu padomi 3. pantu.
450 Skat. Eiropas hartas “Par tiesnešu statusu” 3. panta 2. punktu. 
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Labā prakse

Padome var sekmēt efektīvāku un kvalitatīvāku tiesas spriešanu, 
iesaistoties tiesnešu izglītībā un apmācībā. Kā minimums, padome varētu 

iesaistīties tiesnešu mācību programmas pieņemšanā.

F. Tiesnešu neatkarības aizsardzība 
Runājot par tiesu sistēmas un individuālu tiesnešu neatkarības aizsardzību, padome ir viena no institū-
cijām, kuras uzdevums varētu būt šī aizsardzība. Tas panākams dažādos veidos. Piemēram, ja tiesnesis 
iztiesā svarīgu lietu, par kuru plaši ziņots arī medijos, tad sabiedrība, politiskās partijas vai citas personas 
var izdarīt uz viņu lielu spiedienu. Ir zināms, ka individuāli tiesneši, kuriem pievērsta liela uzmanība, 
bieži vien vilcinās aizstāvēt sevi (it īpaši, ja lieta vēl tiek izskatīta), lai saglabātu savu neatkarību, kā arī 
demonstrētu to, ka viņi saglabā objektivitāti.451 Šādā gadījumā padome varētu aizsargāt individuālo ties-
nesi, padome varētu publiskot paziņojumu(s), lai viņus atbalstītu vai lai informētu sabiedrību, sniedzot 
patiesus faktus, ko itin bieži mediji sagroza, radot papildu stresu tiesnesim un apdraudot viņa neatkarī-
bu, iztiesājot lietu. Ja tiesu sistēmas nesniedz informāciju un atbildes, tad iespējams, ka  to vietā to darīs 
citi sabiedrības locekļi (kuri varētu būt sliktāk informēti).452

Šo aizsargājošo lomu padome var realizēt ļoti dažādos veidos. Piemēram, Horvātijā tiesnesi nevar aiztu-
rēt vai apcietināt bez padomes iepriekšējas piekrišanas kriminālvajāšanas uzsākšanai par likumpārkāpu-
mu, kas izdarīts, pildot tiesneša amata pienākumus.453 Slovēnijā tiesneši var vērsties padomē, ja uzskata, 
ka viņu neatkarība tiek apdraudēta tiesu sistēmas iekšienē.454

Labā prakse

Padome var sekmēt tiesu sistēmas neatkarību, komunicējot ar medijiem 
par tiesu sistēmas neatkarību. 

  

 G. Tiesu darbība
Padomēm, neapšaubāmi, ir nozīmīga loma tiesu darbībā, jo to kompetence ir daudzējādā veidā saistīta 
ar tiesnešu karjerām. Taču tām ir arī sava loma tiesu darbībā plašākā nozīmē. Itālijā padome var noteikt 
kritērijus, kas ikvienai tiesai, izstrādājot savu organizatorisko plānu, ir jāņem vērā, sadalot tiesnešus 
palātās, un lietu sadalē.
Padome arī var, piemēram, ietekmēt tiesnešu skaitu tiesā, sniedzot padomus (Lietuvas Republikas 
prezidentam) vai priekšlikumus (Latvijas parlamentam) vai pat nosakot, vai mainot tiesnešu skaitu 
Igaunijas tiesās. Tāpat arī Lietuvā tā var apstiprināt tiesu struktūras paraugu, amatu saraksta paraugu 
un darba aprakstus, kā arī padome var apstiprināt noteikumus par tiesnešu palātu izveidošanu un lietu 
sadali tiesnešiem, kā tas ir, piemēram, Lietuvā, Portugālē 455 un Spānijā.

451 Skat. 53. punktu Opinion no. 18 of CCJE on the position of the judiciary and its relation with the other powers of state in a modern 
democracy, pieejams: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2015)4&Language=lanEnglish&Ver=original&BackCol-
orInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true (skatīts 2017. g. 28. martā).
452 Thomas John. Some perspectives on Councils for the Judiciary, Frankfurt Symposium: 7th-8th November 2008, p. 8.
453 Skat. Horvātijas Konstitūcijas 122. pantu. 
454 Skat. Slovēnijas Tiesu likuma 12. pantu. 
455 Padome var apturēt vai samazināt lietu iedali tiesnešiem, kuriem uzdotas citas funkcijas, kas tiesas jurisdikcijā atzītas par svarīgām,  
vai kuri ir iesaistīti cita veida situācijās, kurās šādu mēru pieņemšana ir attaisnojama. Tāpat arī tā ar Tieslietu ministrijas atbalstu 
var noteikt maksimālo vienam tiesnesim iedalāmo lietu skaitu, kā arī tādu procesuālo darbību, kuru termiņi nav noteikti likumā, 
maksimālos termiņus.
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Padomju kompetence var būt vēl citādā veidā saistīta ar tiesu darbību. Piemēram, Igaunijā tā var 
apstiprināt tiesu teritoriālo jurisdikciju, noteikt piesēdētāju skaitu, tiem izmaksātās atlīdzības apjomu 
apriņķu tiesās456, kā arī dot piekrišanu tiesneša maksimālā vecuma paaugstināšanai.457 Slovēnijā 
padome lemj par kādas tiesneša funkcijas neatbilstību.

H. Kompetence attiecībā uz tiesu finansējumu
Lai nodrošinātu un nostiprinātu varas dalījumu, padomei (vai kādai institūcijai, kurā tiesu sistēma ir 
pārstāvēta) vajadzētu būt cieši iesaistītai budžeta veidošanas procesā un tikt pilnībā informētai visos tā 
posmos, un tai jādod iespēja paust savus uzskatus par budžeta priekšlikumu parlamentam.458

Daļai padomju nav itin nekādas kompetences attiecībā uz tiesu finansējumu. Ziņots, ka tā tas ir 
Beļģijā, Horvātijā, Francijā, Itālijā, Portugālē, Rumānijā un Spānijā. Taču dažās citās dalībvalstīs 
padomēm ir zināma kompetence attiecībā uz tiesu finansējumu. Tas šķiet saprātīgi, ņemot vērā to, ka 
padome ir starpniekinstitūcija starp dalībvalsts tiesu varas, izpildvaras un likumdevēja varas atzariem 
(kuri pieņem valsts budžetu). 
Nīderlandē padome ved pārrunas par visas tiesu sistēmas budžetu ar drošības un tieslietu ministru, un 
tie kopā iepazīstina ar saviem priekšlikumiem parlamentu (kurš izdara izvēli), ja tie nav vienojušies par 
budžetu.459 Dānijas Tiesu administrācijai ir līdzīga loma, t.i., risināt sarunas par visas tiesu sistēmas 
budžetu.460 
Dažās citās dalībvalstīs padome var, piemēram, izteikt viedokli par piedāvāto tiesu budžetu 
(Ungārijā,461 Latvijā,462 Nīderlandē,463 Polijā, Slovēnijā464 un Slovākijā) un par atskaiti par budžeta 
izpildi (Ungārijā). Lietuvā tā var apsvērt un apstiprināt priekšlikumu projektus par investīciju 
programmām tiesās un priekšlikumus par tiesu budžetiem un iesniegt tos valdībai. Igaunijā tā var 
arī sniegt sākotnēju atzinumu par tiesu ikgadējā budžeta veidošanas un grozīšanas principiem.465 Arī 
Dānijā padome ir iesaistīta budžeta piešķīrumu tiesām izstrādē.466 
Šī koordinējošā loma, sagatavojot tiesu finansējuma pieprasījumus, ir vēlama, un, ja neatkarīga 
institūcija – tāda kā padome – pārstāv visas dalībvalsts tiesas, tā ir uzskatāma par priekšrocību.467 

456 Igaunijas Tiesu likuma 14. pants.
457 Ibidem. Skat. 99. pantu.
458 Skat. ENCJ Report 2015-2016, Funding of the Judiciary, p. 3.
459 Padome pilnā mērā atbild ministram par budžeta izlietojumu. Budžets sedz visas padomes, tās atbildībā esošo tiesu izdevumus 
un darbību, kā arī tiesnešu algas. Padome piešķir budžetu tiesām un uzrauga to finansiālo administrēšanu. Skat. ENCJ faktu lapu 
par Nīderlandi, kā arī Nīderlandes atbildi aptaujā Judicial independence in 2015, pieejams:
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/nl_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
460 Kopējais tiesu sistēmas budžets ir daļa no ikgadējā Finanšu likuma. Tieslietu ministrija deleģē budžetu (apropriācijas) Dānijas 
Tiesu administrācijai, kura savukārt sadala budžetu tiesām. Galīgā ekonomiskā atbildība par tiesu sistēmu ir Dānijas Tiesu 
administrācijas valdei. Valde var vērsties tieši pie parlamenta, iesniedzot budžeta priekšlikumu, ja tā uzskata, ka apropriācijas ir 
nepietiekamas. Skat. ENCJ faktu lapu par Dāniju.
461 Skat. II pielikumu (kurā ietverts sagatavošanās darbs, anketa un atbildes) ENCJ Report 2015-2016 on Funding of the Judiciary, p. 57.
462 Viedoklis par oficiālo tiesām piešķiramā budžeta priekšlikumu. Skat. Latvijas atbildi aptaujā Judicial independence in 2015, 
pieejams: https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/lv_judicial_independence_questionnaire_2015.pdf (skatīts 2017. g. 
28. martā).
463 Padome obligāti sniedz viedokli par oficiālo priekšlikumu par visas tiesu sistēmas gada budžetu Drošības un tieslietu ministrijai, 
kura to iesniedz parlamentam. 
464 Skat. Slovēnijas Tiesu likuma 28. pantu. 
465 Tieslietu ministrs apstiprina pirmās instances un apelācijas tiesu budžetus divu mēnešu laikā pēc tam, kad budžets ir apstiprināts 
kā likums, ņemot vērā padomes formulēto viedokli. Skat. Igaunijas Tiesu likuma 43. pantu.
466 Dānijas Tiesu administrācijai ir aktīva loma sarunās par tiesu sistēmai piešķirto budžetu. Tas notiek caur Tieslietu ministrijas kanāliem.
467 Skat. arī 11. punktu Opinion no. 2 of CCJE on the funding and management of courts with reference to the efficiency of the judiciary and 
to article 6 of the European Convention on human rights.
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Labā prakse

Viens no būtiskākajiem ar tiesu sistēmas neatkarību saistītiem jautājumiem 
ir tās finansējums. Padomes vai ekvivalentas institūcijas iesaistīšanās visos 

budžeta veidošanas posmos varētu būt nepieciešama, lai nodrošinātu, 
ka tiesu sistēmas viedoklis par efektīvai un lietderīgai tiesu sistēmai 

nepieciešamajiem finanšu resursiem tiek pienācīgi ņemts vērā.

 

I. Kompetence attiecībā uz tiesību aktiem, kas skar tiesu sistēmu
Padomēm kā institūcijām, kas nodrošina tiesu sistēmu un tiesnešu neatkarību, bieži vien ir iespēja 
ietekmēt daudzas jomas, kas skar tiesas vai tiesnešus. Viena no šādām jomām ir likumdošana, kas 
attiecas uz tiesu sistēmu. Ar šādu mērķi padome var veidot atzinumu par likumprojektiem, kas skar 
tiesu sistēmu (Beļģijā,468 Bulgārijā, Horvātijā,469 Dānijā,470 Francijā,471 Itālijā, Latvijā,472 Lietuvā,473 
Maltā, Nīderlandē,474 Polijā, Portugālē, Rumānijā, Skotijā,475 Slovākijā,476 Slovēnijā un Spānijā), kā arī 
iesniegt priekšlikumus par to (kā tas ir Ungārijā,477 Polijā un Portugālē).478 Grieķijā, Ziemeļīrijā, kā arī 
Anglijā un Velsā padomes nekomentē valdības politiskos priekšlikumus pēc būtības.
Padome arī var iesniegt pieteikumu konstitucionālajai tiesai par normatīvo aktu atbilstību konstitūcijai, 
ciktāl tie ir saistīti ar tiesu un tiesnešu neatkarību, Latvijā,479 Polijā480 un Slovākijā.481

Konsultācijās ar padomi par visiem normatīvo aktu projektiem, kuriem, visticamāk, būtu tieša ietekme 
uz tiesu sistēmu, pirms to apspriešanas parlamentā ir iespēja panākt, ka likumdošanas procesā tiks 
sadzirdēta pašu tiesnešu profesionālā un reprezentatīvā balss.
Ir svarīgi atzīmēt, ka padome var ne tikai reaģēt gadījumā, kad jautājums attiecas uz tiesu sistēmas 
pašreizējo darbību, bet var arī paust savu viedokli par nākotnes regulējumu, kas skars tiesu sistēmu (de 
lege ferenda).482

468 Padome sniedz rekomendācijas, viedokļus un konsultācijas par likumprojektiem, kas attiecas uz tiesu sistēmas vispārējo darbību 
un organizāciju. Skat. ENCJ faktu lapu par Beļģiju.
469 To dara pēc Tieslietu ministrijas lūguma. Skat. ENCJ faktu lapu par Horvātiju.
470 Dānijas Tiesu administrācija regulāri piedalās likumprojektu izstrādē un izskatīšanā. Tāpat arī tā sniedz konsultācijas par 
tiesiskiem jautājumiem un politiskiem priekšlikumiem, kas skar (tieši vai netieši) tiesu sistēmu. Skat. ENCJ faktu lapu par Dāniju.
471 Lūgumu sniegt viedokli izsaka republikas prezidents. Skat. ENCJ faktu lapu par Franciju.
472 Padomei ir iespēja paust viedokli likumdevējam par ar tiesu darbību saistītiem jautājumiem.
473 Padomei ir tiesības iesniegt argumentētu viedokli par likumdošanas jautājumiem valdībai vai republikas prezidentam. Skat. 
ENCJ faktu lapu par Lietuvu. 
474 Viens no padomes galvenajiem pienākumiem ir konsultēt valdību un parlamentu par likumdošanas un politikas priekšlikumiem, 
kas ietekmē tiesu sistēmu. Tas attiecas tikai uz tādiem priekšlikumiem, kuriem ir tieša ietekme uz tiesu sistēmas organizācijām, 
kā arī uz tiesisko procesu ieviešanu vai grozīšanu. Padomes ieteikumus apstiprina pēc konsultēšanās ar tiesām. Padome var sniegt 
ieteikumus par likumdošanu, gan pamatojoties uz lūgumu, gan bez īpaša aicinājuma. 
475 Lordam-priekšsēdētājam ir likumā noteikta atbildība pārstāvēt Skotijas tiesu sistēmas viedokli Skotijas parlamentā un ministriem, 
un šajā ziņā viņš var konsultēties ar padomi un saņemt tās padomus. 
476 Padome var izteikt viedokli par priekšlikumiem attiecībā uz vispārsaistošu tiesisku regulējumu, kas nosaka tiesu sistēmas 
organizāciju, tiesvedības procesus, kā arī tiesnešu statusu. Skat. ENCJ faktu lapu par Slovākiju.
477 Padome var izteikt priekšlikumu Nacionālā tieslietu biroja prezidentam par iecerēto likumdošanu, kas skar tiesas, kā arī formulēt 
viedokli par Nacionālā tieslietu biroja prezidenta izdotajiem noteikumiem un rekomendācijām. 
478 Portugāles padome var paust viedokli par ar tiesu sistēmu saistītiem normatīvajiem aktiem un vispār pētīt un ieteikt Tieslietu 
ministrijai likumdošanas pasākumus tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai. Skat. ENCJ faktu lapu par Portugāli.
479 Tā tas nesen noticis Latvijā, kur padome iniciēja tiesvedību Satversmes tiesā par tiesnešu un prokuroru algām. Plašāka informācija 
pieejama: http://at.gov.lv/en/news/about-the-council-for-judiciary/2016/8051-the-constitutional-court-based-on-application-by-
the-council-for-the-judiciary-institutes-proceedings-in-case-of-the-remuneration-system-of-judges/ (skatīts 2017. g. 28. martā).
480 Skat. Polijas Konstitūcijas 186. pantu.
481 Skat. Slovākijas Konstitūcijas 141.a pantu.
482 Slovēnijas padome var ieņemt principiālu nostāju attiecībā uz situāciju tieslietu sistēmā. Skat. Slovēnijas Tiesu likuma 28.a pantu. 
Šāds dokuments var kalpot arī, piemēram, par pamatu likumdošanas izmaiņu ierosināšanai.
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Labā prakse

Padome var ne tikai paust savu viedokli par pastāvošo tiesisko ietvaru, bet 
tai var arī būt iespēja paust savu viedokli par nākotnes regulējumu, kas 

skar tiesu sistēmu.

 

J. Kompetence citās jomās
Dažās dalībvalstīs padomēm ir kompetence vēl citās jomās papildus iepriekš minētajām. Piemēram, 
Lietuvas padome (un tiek pieņemts, ka tas attiecas arī uz citām padomēm) var sadarboties ar citām 
nacionālajām, starptautiskajām un ārvalstu institūcijām un organizācijām jautājumos, kas skar 
tiesu autonomiju, administrēšanu, kā arī citus būtiskus tiesu darbības jautājumus. Polijas padome ir 
kompetenta sniegt viedokli par tiesu sistēmas stāvokli, ietverot gan tiesnešus stažierus, gan tiesnešus.483 
Viens no padomes pilnvarojumiem var būt saistīts arī ar tiesnešu sapulču sasaukšanu, kā tas ir Lietuvā, 
kur padome sasauc pilnsapulci, un Latvijā – tiesnešu konferenci (nosakot darba kārtībā ietveramos 
jautājumus). 
Ungārijā484 padome var piešķirt goda nosaukumus, bet Latvijā – ierosināt to piešķiršanu.485 Latvijā 
padome ir kompetenta apstiprināt tiesnešu mantiju un amata zīmju izmantošanas kārtību, kā arī 
apstiprina tiesnešu identifikācijas kartes paraugu.
Tāpat arī padomei ir kompetence dažās jomās, kuras rezultātā tiek noteikta konkrēta kārtība. 
Piemēram, Ungārijā tā var apstiprināt tiesu reglamentu un publicēt to tiesas mājaslapā. Lietuvā 
padome var pieņemt noteikumus par kārtību, kādā kandidāti iekļaujami sarakstā uz vakantām tiesnešu 
vietām rajona tiesā, kā arī kārtību, kādā kandidāti ierakstāmi to personu sarakstā, kuras vēlas tikt 
paaugstinātas tiesneša amatā. Tāpat arī tā var noteikt kārtību un pamatojumu tiesnešu specializācijas 
noteikšanai, apstiprināt tiesu komunikācijas plānu, noteikumus par spriedumu publicēšanu, Tiesu 
atklātības stratēģiju, noteikumus par kārtību, kādā informācija par tiesu darbību sniedzama medijiem, 
tiesas mediācijas noteikumus, dokumentu pārvaldības noteikumus utt. Principā Lietuvas padomei 
ir pilnvarojums regulēt visas tiesu vispārējās administratīvās darbības. Latvijā paredzēts, ka padome 
nosaka kārtību (kuru apstiprināja 2016. gada oktobrī), kādā nosakāmi slodzes rādītāji tiesnešu 
noslodzes pārvaldībai.
Visbeidzot, padome apspriež citus jautājumus, ja to iniciējusi kompetenta persona vai institūcija 
(Francijā,486 Polijā487 un Igaunijā)488, vai izlemj par citiem jautājumiem vai pilnvarojumu saskaņā ar 
likumu (Lietuvā un Portugālē).

483 Polijas padomes kompetences jomas tiek pārskatītas. Plašāku informāciju skat. apakšsadaļā “Padomes locekļu izraudzīšanās 
kārtība”. 
484 Pamatojoties uz Nacionālā tieslietu biroja prezidenta iniciatīvu, padome var piešķirt nosaukumu “Augstākās tiesas goda tiesnesis” 
un “Augstākās tiesas padomnieks”. Savukārt attiecībā uz tiesu darbiniekiem viņš var ierosināt tiem piešķirt apbalvojumus, balvas, 
diplomus vai novietot goda plāksni. Viņš arī var apstiprināt citu institūciju apbalvojumu piešķiršanu.
485 Padome var izteikt priekšlikumu parlamentam piešķirt tiesnesim goda tiesneša nosaukumu.
486 Padomei jāatbild uz republikas prezidenta lūgumu sniegt viedokl, un tāpat arī tai jāizsaka viedokli plenārsēdē, atbildot uz 
jautājumiem par tiesnešu deontoloģiju vai jebkuru jautājumu par tiesu sistēmas darbību, ko uzdod tieslietu ministrs. Skat. Francijas 
Konstitūcijas 65. pantu.
487 Republikas prezidents, citas valsts iestādes vai tiesnešu pašpārvaldes institūcijas var pieprasīt jautājumu ietveršanu darba kārtībā.
488 Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai tieslietu ministrs.



TIESLIETU PADOMJU LOMA

VI

ROKASGRĀMATA AUGSTĀKO TIESU ADMINISTRĒŠANĀ 117

4. TIESLIETU PADOME UN AUGSTĀKĀS TIESAS  
     ADMINISTRĒŠANA

A. Tieslietu padomes ietekme uz Augstākās tiesas administrēšanu
Viens no veiktā pētījuma mērķiem bija noteikt, kādā veidā Augstākā tiesa un Tieslietu padome 
viena otru ietekmē abu savstarpējās attiecībās. Mēs it īpaši pievērsām uzmanību tādai jomai kā 
padomes ietekme uz Augstākās tiesas administrēšanu un otrādi (par to skat. nākamo apakšsadaļu). 
Mūsu pētījums un respondentu sniegtā informācija ļāva konstatēt, ka padome ietekmē Augstākās 
tiesas administrēšanu tajā ziņā, ka tai ir kompetence piedalīties Augstākās tiesas tiesnešu iecelšanā 
vai atbrīvošanā no amata, viņu paaugstināšanā amatā vai pārcelšanā, tiesnešu vērtēšanā, kā arī 
disciplinārlietās pret viņiem. Šīs līdzdalības iespējas apskatītas iepriekš. Šajā ziņā interesanti varētu būt 
tas, ka padomju kompetence attiecībā uz Augstākajām tiesām var būt daudz šaurāka nekā attiecībā uz 
citām tiesām. Piemēram, Polijas padomes kompetence attiecībā uz disciplinārlietām, kas ierosinātas 
pret Augstākās tiesas tiesnešiem, ir būtiski ierobežota.489

Ja neskaita šo līdzdalības lomu, tiek ziņots, ka padomes tieši neietekmē Augstākās tiesas administrēšanu, 
piemēram, Latvijā, Portugālē un Rumānijā.490 Slovēnijā padome atbild par jautājumiem, kas skar 
tiesnešus, bet Augstākā tiesa491 atbild par tiesu administrēšanu (darba procedūrām un vadību). Tāpēc 
kopumā to funkcijas ir šķirtas.492 Nedaudz citāda situācija ir Ungārijā, kur padomei nav centrālās tiesu 
administrācijas uzdevuma, bet tā pārrauga šajā ziņā kompetento institūciju.493 Šāda situācija izveidojusies 
vēsturiski. Daudzās ES dalībvalstīs, tostarp tajās, kurās padomes sākotnēji radās (piemēram, Francijā, 
Itālijā, Spānijā un Portugālē), to izveidošanas pamatojums nebija administratīvās pārvaldības uzlabošana. 
Tāpēc šajās valstīs šī pilnvarojuma nodošana tiesu sistēmai vai padomei nav pieprasīta.494 

B. Augstāko tiesu līdzdalība Tieslietu padomju darba 
administrēšanā

Mūsu pētījums pievērsās arī pretējai ietekmei, proti, Augstāko tiesu ietekmei uz padomju darba 
administrēšanu vai iesaistei tajā. Tika konstatēts, ka parasti Augstākā tiesa nav tieši iesaistīta padomes 
darba administrēšanā, ja neskaita to, ka Augstākās tiesas tiesneši ir tās locekļi vai priekšsēdētāji. 
Tas attiecas uz Igauniju,495 Ungāriju,496 Itāliju,497 Lietuvu,498 Poliju, Rumāniju, Slovākiju,499 Spāniju 
un Slovēniju. Interesanti, ka Slovēnijas padomes funkcionēšanai nepieciešamo budžetu piešķir 
Augstākajai tiesai, kas tādējādi var būtiski ietekmēt500 šīs padomes darbību. Ir iesniegts jauns 
489 Padomei nav tiesību pieprasīt disciplinārlietas ierosināšanu pret Augstākās tiesas tiesnesi. Tāpat arī tā nepiedalās Augstākās tiesas 
disciplinārlietu komisāra un  viņa vietnieka ievēlēšanā (viņus ievēlē Augstākās tiesas padome uz četriem gadiem). 
490 Tas izskaidrojams ar to, ka padome primāri veidota tam, lai tā nodarbotos ar pirmās un otrās instances tiesu administrēšanu (taču 
ne ar Augstāko tiesu, jo tā ir neatkarīga tiesu institūcija).
491 Šos konkrētos administratīvos lēmumus pieņemt tiesīgs ir Augstākās tiesas prezidents un ģenerālsekretārs. Citās tiesās par tiem 
atbild tiesas prezidenti, kuri var deleģēt dažus jautājumus tiesu direktoriem.
492 Tomēr Slovēnijas padomei nav piešķirta ar Augstākās tiesas administrēšanu saistīta kompetence. Tā apstiprina korupcijas risku un 
tiesu saskares ar šiem riskiem identificēšanas un kontroles politiku, ko pieņem Augstākās tiesas prezidents, kurš uzrauga tās ieviešanu 
un var izteikt priekšlikumus par grozījumiem (Tiesu likuma 28. un 60.č pants); tā uzklausa ikgadējos pārskatus un efektivitātes un 
grozījumu analīzi (Tiesu likuma 60.a un 60.b pants); tā apspriež ar Augstākās tiesas prezidentu, citu tiesu prezidentiem un tieslietu 
ministru tiesu ikgadējās programmas un to izpildi (Tiesu likuma 71.a pants); piedalās tiesu sistēmas budžeta komitejā, kas koordinē 
tiesu finansiālo plānu priekšlikumus un tiesu cilvēkresursu plānus (Tiesu likuma 75. pants).
493 Kompetentā institūcija ir Nacionālā tieslietu biroja prezidents. 
494 Autheman V., Elena S., 2004, p. 3.
495 Tieslietu ministrijas amatpersonas atbild par padomes darba administrēšanu, jo padomei pašai savu amatpersonu nav. Skat. 
Igaunijas Tiesu likuma 40. pantu.
496 Padomes pastāvīgais birojs nodrošina administratīvo un operacionālo atbalstu attiecībā uz lietvedību, sanāksmju organizēšanu un 
vispārējo padomes darbību. Augstākā tiesa nav iesaistīta.
497 Tieslietu ministrija nodrošina padomei nepieciešamo aprīkojumu un darbiniekus.
498 Nacionālā tiesu administrācija atbild par pakalpojumu nodrošināšanu padomei.
499 Pašlaik tā tas nav, bet Augstākā tiesa cieši sadarbojas ar padomi.
500 Šobrīd Slovēnijā situācija ir tāda, ka Augstākā tiesa nodrošina padomei pilnībā visu informāciju tehnoloģiju (piemēram, e-reģis-
tru, informātikas atbalsta pakalpojumus), kas (papildu finansiālajam aspektam) vēl vairāk saista padomi un tās darbu ar Augstāko 
tiesu. Šis nebūt nav triviāls aspekts, un šādā veidā Augstākā tiesa var ļoti spēcīgi ietekmēt padomes darbu.
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likumprojekts par Slovēnijas Tieslietu padomi, un tuvākajā nākotnē padome varētu saņemt budžetu 
neatkarīgi. Latvijā padomes darbu nodrošina Augstākās tiesas administrācija (2017. gadā tika izveidots 
padomes sekretariāts, kas ir jauna Augstākās tiesas struktūrvienība).501

Labā prakse
 

Padome un Augstākā tiesa ir trausla līdzsvara attiecībās.  
Padomi var uzskatīt par valsts varas tiesu varas atzara daļu,  

bet tā vienlaikus var būt no tā neatkarīga, ieskaitot neatkarību no 
Augstākās tiesas būtisku lēmumu pieņemšanas ziņā.

5. TIESLIETU PADOME KĀ SABIEDRĪBAS INFORMĒTĀJA

Domājot par caurskatāmību, ko pieprasa no valsts institūcijām un tiesām, jāapsver arī, kā panākt 
padomju darbības caurskatāmību.502 Caurskatāmība visvairāk par visu ir priekšnoteikums tam, lai 
pilsoņi uzticētos tieslietu sistēmas darbībai, kā arī aizsardzībai pret politiskas ietekmes draudiem. 
Dalībvalstīs to panāk, publicējot pārskatus par sēdēm (Ungārijā un Slovākijā), to audio ierakstus 
vai paziņojumus presei (Slovākijā). Tas ietver padomes lēmumus (kā, piemēram, Slovēnijā)503 
vai viedokļus par tiesnešu vai tiesneša amata kandidātu izvēli (Slovākijā, kur tas attiecas pat 
uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas un ES Tiesas tiesnešiem). Lietuvā un Latvijā tiesu vispārējā 
mājaslapā atrodami padomes sēžu (kuras parasti ir atklātas) apraksti un tajās pieņemtie lēmumi 
(kā arī papildmateriāli). Tāpat tiek izplatīts paziņojums presei, un (reizēm) pēc tam, kad padome ir 
pieņēmusi būtiskus lēmumus vai noticis kāds padomes pasākums, tiek rīkota arī preses konference. 
Lai nodrošinātu vēl lielāku caurskatāmību, padomes sēdes var būt atklātas arī visiem tiesnešiem 
(kā tas ir Ungārijā). Interesants caurskatāmības veids ir arī padomes sēžu tiešraides internetā, kad 
tiek apspriesta tiesnešu iecelšana vai paaugstināšana amatā. Šis jautājums apspriests arī ENCJ. 
Padome ne vienmēr ir iesaistīta sabiedrības informēšanā. To var atstāt Tieslietu ministrijas, attiecīgo 
tiesu vai to specializēto preses nodaļu (kā, piemēram, Igaunijā) ziņā.504 Tomēr arī padomei var būt par 
saziņu ar presi vai komunikāciju atbildīgais darbinieks. Tā tas ir Spānijā505 un Nīderlandē.506 Tāpat 
arī sabiedrību var informēt, publicējot pārskatu par tiesas iepriekšējo darbību. Lietuvā507 un Ungārijā 
publicē pārskatu par iepriekšējo gadu, savukārt Polijā – par katru gada ceturksni.508 Savukārt Ungārijā 
padome rīko preses konferenci par saviem pienākumiem un darbību.509 
501 Plašāka informācija atrodama Latvijas Augstākās tiesas mājaslapā: http://at.gov.lv/en/news/about-the-council-for-judiciary/2017/8114-
for-ensuring-the-operation-of-the-council-for-the-judiciary-the-secretariat-is-established/ (skatīts 2017. g. 28. martā).
502 Recommendation CM/Rec(2010)12 ceturtajā nodaļā un paskaidrojošajā memorandā uzsvērta padomes caurskatāmība un lēmumu 
pamatotība.
503 Slovēnijas padome publicē lēmumus par katru pilnvaru termiņu, ar ētiku un integritāti saistītos lēmumus, kā arī nosacījumus 
par nesavietojamību ar tiesneša funkcijām. Tā arī sniedz paskaidrojumus par tiesnešu paaugstināšanu amatā, kā arī padomes 
brīdinājumus, viedokļus un paskaidrojumus par citiem jautājumiem.
504 Tomēr padome ir pieņēmusi Rekomendācijas par tiesu attiecībām ar medijiem.
505 Tās locekļi aktīvi darbojas sociālajos tīklos un sniedz plašu informāciju savā mājaslapā, pieejams: www.poderjudicial.es (skatīts 
2017. g. 28. martā).
506 Tā atbild par kontaktiem ar medijiem un par nacionālās politikas veidošanu tiesu sistēmas vārdā. Nodaļa atbild arī par saziņu ar 
presi un sabiedrības informēšanu. Tiesu sistēmā ir virkne vadlīniju presei, kas norāda, ko var sagaidīt žurnālisti, rajona un apelācijas 
tiesas un kādā veidā tiesām jāinformē mediji pirms lietu izskatīšanas, izskatīšanas laikā un pēc izskatīšanas. Savukārt no medijiem 
sagaida, ka tie ievēros tiesu sēdēm noteiktos iekšējos noteikumus.
507 To publicē pirms 31. marta Nacionālās tiesu administrācijas mājaslapā.
508 Nacionālās tieslietu padomes ceturkšņa pārskats, ko publicē kopš 2008. gada; tajā apskatītas arī tieslietu sistēmas aktuālās problēmas.
509 Preses konferenci var organizēt padomes prezidents, viceprezidents vai deleģēts pārstāvis, un tās locekļiem ir tiesības informēt 
sabiedrību par tās darbību.
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Padome var informēt sabiedrību par tiesu sistēmu, publiskojot viedokļus par likumprojektiem, kas 
attiecas uz tiesu sistēmu vai tiesnešiem, kā arī par aktuāliem notikumiem vai tendencēm (kā tas ir 
Polijā). Lietuvā un Portugālē510 tā var publiskot izteikumus un komentārus par aktuāliem jautājumiem, 
bet Rumānijā tā publicē informatīvas vēstules un norādījumus par tiesu sistēmu. Liela daļa saziņas ar 
sabiedrību var noritēt, balstoties uz preses vai indivīdu uzdotajiem jautājumiem, kā tas ir Slovēnijā.511

Vairākās dalībvalstīs padomes ir apstiprinājušas vadlīnijas par tiesu sistēmas komunikāciju,512 tādējādi 
nosakot, kāda informācija jāsniedz medijiem. Interesanti, ka Itālijā padome realizē īpašu komunikāciju 
stratēģiju, sagatavojot paziņojumus presei, sniedzot intervijas presei un citiem medijiem, kā arī atļaujot 
žurnālistu klātbūtni ģenerālasamblejas publiskajās daļās, apmeklējot skolas un universitātes, kā arī 
organizējot tikšanās ar citām iestādēm, kam ir liela ietekme uz komunikāciju.
Ir svarīgi uzsvērt, ka, informējot sabiedrību, ir jānodrošina pienācīgs līdzsvars starp, no vienas puses, 
tiesu izmeklēšanas noslēpumu un, no otras puses, vārda brīvību (attiecībā uz tiesībām informēt un 
saņemt informāciju).

Labā prakse

Lai garantētu tiesu neatkarību un to darbības caurskatāmību, pašai 
padomei jāveido atklātas un caurskatāmas attiecības ar sabiedrību.

 

6. TIESLIETU PADOMJU DARBĪBA 

A. Pilnvaru termiņš
Šīs sadaļas noslēgumā dažas rindkopas veltīsim padomju darbībai. Jebkuras institūcijas darbības 
(plašākā nozīmē) sākumpunkts ir pilnvaru termiņš, uz kuru tās locekļi ir ievēlēti vai iecelti. Var 
novērot, ka dalībvalstīs tas atšķiras. Tas ir viens gads Grieķijā, trīs gadi Ziemeļīrijā, Anglijā un Velsā, 
četri gadi Beļģijā, Horvātijā,513 Dānijā, Francijā, Itālijā,514 Latvijā,515 Lietuvā, Maltā un Polijā516 un 
pieci gadi Slovākijā517 un Spānijā.518 Ungārijā, Nīderlandē un Rumānijā519 pilnvaru termiņš ir seši gadi. 
Arī Slovēnijā pilnvaru termiņš ir seši gadi, bet tas nav vienlīdzīgi sadalīts, lai pusi padomes locekļu 
nomainītu ik pēc trim gadiem.520 Šāds nosacījums nodrošina padomes darbības nepārtrauktību. Tas, ka 
visi padomes locekļi netiek nomainīti vienlaikus, ir lietderīgi.521

Otrs ar pilnvaru termiņu saistītais jautājums ir tas, vai padomes locekļus var ievēlēt uz vairākiem 
termiņiem, iespējams pat secīgiem. Ir svarīgi atzīmēt, ka padomes locekli nevar ievēlēt uz diviem 

510 Kad vien tas ir nepieciešams, padome īsteno savas tiesības atbildēt medijiem, vienalga, vai tie izplata nepatiesas ziņas vai pieprasa 
papildu informāciju.
511 Šādu prasību likumīgais pamats ir Likums par sabiedrības piekļuvi informācijai (Official Gazette of Republic of Slovenia, no. 51/06 
with amendments) un Likums par plašsaziņas līdzekļiem (Official Gazette of Republic of Slovenia, no. 110/06 with amendments).
512 ES daudzas dalībvalstis ir pieņēmušas vadlīnijas tiesnešiem par saziņu ar presi. Šīs dalībvalstis ir Austrija, Beļģija, Bulgārija, 
Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Rumānija un Spānija. Skat. 24. zīm. 2016 
EU Justice Scoreboard.
513 Skat. Horvātijas Konstitūcijas 124. pantu.
514 Skat. Itālijas Konstitūcijas 104. pantu. 
515 Skat. likuma “Par tiesu varu” 89.3 pantu.
516 Skat. Polijas Konstitūcijas 187. pantu.
517 Skat. Slovākijas Konstitūcijas 141.a pantu.
518 Skat. Spānijas Konstitūcijas 122. pantu.
519 Skat. Rumānijas Konstitūcijas 133. pantu.
520 Skat. Slovēnijas Tiesu likuma 18. pantu. 
521 Skat. 35. punktu Opinion no. 10 of CCJE on the Council for the Judiciary at the service of society.
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termiņiem pēc kārtas Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Ungārijā, Itālijā,522 Rumānijā, Slovēnijā523 un 
Spānijā524, bet Horvātijā,525 Latvijā, Polijā un Slovākijā526 – ne vairāk kā uz diviem pilnvaru termiņiem.
Cita pieeja ir Bulgārijā527 un Portugālē,528 kur dažādiem padomes locekļiem ir atšķirīgs pilnvaru 
termiņš. Tas pats attiecas uz atkārtotu ievēlēšanu Portugālē.529

Kad padomes locekļi ir ievēlēti, ir jānozīmē tās priekšsēdētājs vai prezidents. Vairākās dalībvalstīs, 
piemēram, Igaunijā, Latvijā, Portugālē un Spānijā, priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas prezidents. Taču 
citās valstīs priekšsēdētāju ievēlē no padomes locekļu vidus. Tā notiek Horvātijā,530 Lietuvā,531 Polijā,532 
Rumānijā,533 Slovēnijā534 un Slovākijā.535 Interesants risinājums ir Beļģijā un Ungārijā, kur prezidenta 
amatu ieņem padomes locekļi rotācijas kārtībā.536

B. Profesionālā loma
Padomes darbības svarīgs elements ir tās funkcijas, kuru veikšanai locekļus ievēlē padomē. Viņus var ie-
vēlēt vai iecelt goda funkcijas veikšanai (Anglijā un Velsā, Francijā, Grieķijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, 
Maltā, Ziemeļīrijā, Polijā,537 Slovēnijā538 un Slovākijā),539 nepilna laika (Horvātijā540 un Skotijā)541 vai 
pat pilna laika funkciju veikšanai (Bulgārijā, Itālijā, Nīderlandē un Rumānijā).542

Portugālē tas jāizlemj katram padomes loceklim, taču iespējamas arī pilna laika funkcijas.543 Citās da-
lībvalstīs tikai dažiem padomes locekļiem ir pilna laika amats. Tā tas ir Beļģijā,544 Dānijā,545 Slovākijā546 
un Spānijā.547 

Šim elementam ir milzīga ietekme uz padomes darbību. Ja padomes locekļiem ir goda funkcija, tad 
padome (varbūt) tikai apspriežas un pieņem lēmumus, bet darba kārtību un dokumentus lielākoties 
522 Viņus nevar atkārtoti ievēlēt uzreiz, skat. Itālijas Konstitūcijas 104. pantu.
523 Skat. Slovēnijas Tiesu likuma 18. pantu.
524 Tas neattiecas uz padomes prezidentu Spānijā.
525 Skat. Horvātijas Konstitūcijas 124. pantu.
526 To pašu personu var ievēlēt vai iecelt par padomes priekšsēdētāju vai locekli maksimāli uz diviem secīgiem pilnvaru termiņiem. 
Skat. Slovākijas Konstitūcijas 141.a pantu.
527 Ievēlēto locekļu pilnvaru termiņš ir 5 gadi, bet ex officio locekļiem (proti, Augstākās kasācijas tiesas prezidenta, Augstākās 
administratīvas tiesas prezidenta un ģenerālprokurora) pilnvaru termiņš ir 7 gadi. Skat. ENCJ faktu lapu par Bulgāriju.
528 Republikas prezidenta iecelto locekļu pilnvaru termiņš ir 5 gadi, parlamenta iecelto – 4 gadi, bet ievēlēto locekļu tiesnešu pilnvaru 
termiņš ir 3 gadi. Skat. ENCJ faktu lapu par Portugāli.
529 Ibidem. Ierobežojumi noteikti tikai padomes locekļiem tiesnešiem, kuri nedrīkst būt locekļi vairāk nekā divus secīgus pilnvaru 
termiņus.
530 Skat. Horvātijas Konstitūcijas 124. pantu.
531 Padomes prezidentu ievēlē uz diviem gadiem. 
532 No padomes locekļu vidus izvēlas priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus. Skat. Polijas Konstitūcijas 187. pantu.
533 Padomes prezidentu ievēlē no locekļu tiesnešu vidus uz vienu pilnvaru termiņu, ko nevar pagarināt. Skat. Rumānijas Konstitūcijas 
133. pantu.
534 Skat. Slovēnijas Konstitūcijas 131. pantu. 
535 Priekšsēdētāju ievēlē padomes locekļi no sava vidus un arī atsauc no amata.
536 Ungārijā ir šāda rotācijas kārtība: locekļi rotē reizi pusgadā, pirmais šajā amatā stājas tiesnesis ar ilgāko pieredzi tiesneša darbā, 
viņam seko pārējie locekļi atbilstoši pieredzei tiesneša darbā dilstošā secībā.
537 Parasti padomes locekļi sapulcējas vienreiz mēnesī uz veselu nedēļu, lai tiesneši varētu turpināt strādāt pilnu slodzi kā tiesneši.
538 Locekļi satiekas reizi 2-3 nedēļās.
539 Skat. ENCJ faktu lapas par Franciju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju.
540 Tiesnešiem, kuri ir Horvātijas Padomes locekļi, darba pienākumus samazina uz pusi. Padomes priekšsēdētāja darba pienākumus 
samazina par trīs ceturtdaļām. Locekļi sapulcējas uz sanāksmēm reizi divās trīs nedēļās.
541 Padome sapulcējas divas reizes gadā, bet ikdienas darbu veic, strādājot komiteju struktūrā, locekļiem šo darbu strādājot kā 
nepilnas slodzes darbu. Visi locekļi arī pilda tiesneša amata pienākumus. Skat. ENCJ faktu lapu par Skotiju.
542 Skat. ENCJ faktu lapas par Itāliju, Nīderlandi un Rumāniju.
543 2015. gadā pilnā slodzē bija tikai locekļi tiesneši. Skat. ENCJ faktu lapu par Portugāli.
544 Tikai četri biroja locekļi strādā pilnu slodzi. Skat. ENCJ faktu lapu par Beļģiju.
545 Tikai ģenerāldirektoram ir pilna laika amats, viņš ir valdes iecelts un atbild par Dānijas Tiesu administrācijas ikdienas vadību. 
Skat. ENCJ faktu lapu par Dāniju.
546 Tikai padomes prezidents ir pilna laika loceklis. Pārējie padomes locekļi turpina pildīt savas sākotnējās funkcijas, un viņiem kā 
padomes locekļiem atlīdzība nepienākas. Skat. ENCJ faktu lapu par Slovākiju.
547 Saskaņā ar pēdējiem, 2013. gada jūnija grozījumiem Pamatlikumā par tiesu varu tikai pieciem locekļiem (prezidentam un vēl 
pieciem locekļiem) ir pilna laika amats. Šie locekļi veido Pastāvīgo komiteju. Skat. ENCJ faktu lapu par Spāniju.
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sagatavo biroja darbinieki.548 Ja funkcijas ir nepilna vai pilna laika, tad padomes locekļiem pietiek laika 
sagatavot vai vismaz izskatīt ar katras sēdes darba kārtību saistītos dokumentus. Ir ticami, ka nepilna 
vai pilna laika funkcijas dod iespēju strādāt efektīvāk, taču, no otras puses, tas apdraud padomes locekļa 
(tiesneša) darba tiesā nepārtrauktību. Šķiet, ka līdzsvaru varētu saglabāt, ja padomes locekļi strādātu 
nepilnu laiku (vienlaikus turpinot darbu tiesā).549 

Darbības veids ir būtisks tiem padomes locekļiem, kuri ir tiesu priekšsēdētāji. Tādā gadījumā viņiem ir 
jāapvieno trīs darbības – jābūt tiesnesim, tiesas priekšsēdētājam un padomes loceklim.

Labā prakse

Lai padomes locekļiem būtu pietiekami daudz laika sagatavoties sava 
darba kvalitatīvai veikšanai, viņiem vajadzētu paredzēt nepilna vai pilna 

laika darbu padomē, vienlaikus saglabājot darbu tiesā vai citu darbu 
(netiesnešiem).

C. Kvorums un balsošana
Regulējums par padomes darbību (un pat par tās kompetenci) ir būtiski atkarīgs no tās sastāva. Tomēr 
te jāizceļ vēl viens milzīgas ietekmes aspekts. Padomes darbība lielā mērā ir atkarīga no noteikumiem 
par lēmumu pieņemšanai nepieciešamo kvorumu un vairākumu. Piemēram, Igaunijā un Lietuvā pado-
mēm ir kvorums, ja piedalās vairāk nekā puse to locekļu, turpretim Ungārijas padomei nepieciešama 
divu trešdaļu tās locekļu klātbūtne. Igaunijā padome pieņem lēmumu ar klātesošo padomes locekļu bal-
su vairākumu un visu locekļu balsu vairākumu Ungārijā, bet neizšķirta balsojuma gadījumā prezidenta 
balss ir izšķiroša. Turpretim Slovēnijā padome pieņem lēmumu ar visu tās locekļu balsu vairākumu, 
ja vien likums vai padomes reglaments nenosaka citādi.550 Tā tas ir, piemēram, pieņemot svarīgākus 
lēmumus. Tādā gadījumā Slovēnijas padome pieņem lēmumu ar visu padomes locekļu kvalificētu divu 
trešdaļu vairākumu. Šāds balsojums nepieciešams, izraugoties tiesnešus vai lemjot par viņu paaugstinā-
šanu amatā, lai liegtu iespēju tiesnešiem padomē pašiem izdarīt šo izvēli.551 Kaut arī padomē tiesneši ir 
vairākumā, šāds nosacījums nozīmē to, ka svarīgus lēmumus nevar pieņemt, ja nebalso pietiekami daudz 
padomes locekļu tiesnešu un netiesnešu (ar nolūku panākt konsensu).

Labā prakse

Nozīmīgi lēmumi padomei jāpieņem ar kvalificētu vairākumu, lai padomes 
locekļiem būtu jāapmeklē sēdes un lai panāktu pietiekamu konsensu starp 

padomes locekļiem tiesnešiem un netiesnešiem.

548 Interesanti, ka Rumānijā darbs norit sesijās, ko sagatavo ar 260 administratīvo darbinieku atbalstu. Skat. Report of ENCJ Working 
Group Mission and Vision III, 2006-2007, p. 31.
549 Skat. arī 34. punktu Opinion no. 10 of CCJE on the Council for the Judiciary at the service of society, pieejams:  https://
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInter-
net=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true 
(skatīts 2017. g. 28. martā). 
550 Skat. Slovēnijas padomes reglamenta 23. pantu, pieejams: http://www.sodni-svet.si/images/stories/Poslovnik/Neuradni_cistopis_
Poslovnika_Sodnega_sveta_5_11_2015.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā).
551 Skat. Slovēnijas Tiesu likuma 28. pantu. Šādi gadījumi ir priekšlikumi par tiesnešu ievēlēšanu, paaugstināšanu amatā utt.
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D. Tieslietu padomju finansējums
Papildus jānorāda tas, ka ir jānodrošina padomes darbībai nepieciešamie cilvēkresursi un finansējums.
Ja to negarantē, tad ir skaidrs, ka padomei būs grūti efektīvi pildīt savas funkcijas.552 Ņemot vērā to, 
ka padome ir neatkarīga institūcija, ir ārkārtīgi svarīgi to finansēt tā, lai tā spētu pienācīgi darboties.553 
Tāpēc tai ir nepieciešami tās darbībai vajadzīgie līdzekļi, kā arī pilnvarojums un spēja vest sarunas par 
savu budžetu un to efektīvi organizēt.554 Ja padome ir pilvarota attiecībā uz sava budžeta izlietojumu, 
tad tai ir jāatbild par finansējuma izlietošanu parlamentam (kas pieņem budžetu)555 vai citai uzraugošai 
institūcijai, piemēram, Revīzijas palātai (piemēram, Slovēnijā).

Padomei ir neatkarīgs budžets Beļģijā,556 Bulgārijā, Horvātijā,557 Francijā,558 Ungārijā,559 Polijā,560 Por-
tugālē,561 Rumānijā562 un Spānijā.563 Grieķijā, Latvijā,564 Ziemeļīrijā, Skotijā, Slovēnijā565 un Slovākijā566 
padomei nav neatkarīga budžeta. Nīderlandes un Dānijas padomes atbild ne tikai par padomes, bet par 
visu tiesu sistēmas budžetu.

Labā prakse 

Padomei jābūt pienācīgai darbībai nepieciešamajiem līdzekļiem,  
kā arī pilnvarojumam un spējai risināt sarunas par savu budžetu un to 

efektīvi organizēt.

552 P. Gilligan, Address to the Working Group of the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina, ENCJ. Sarajevo, 
2nd November 2010, p. 11, pieejams: 
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/speeches/addressjusticepgilligantohjpcbih.pdf (skatīts 2017. g. 28. martā). 
553 Polijā un Portugālē padomju budžets ir atsevišķa valsts budžeta daļa, tādējādi tās ir finansiāli neatkarīgas institūcijas.
554 Skat arī 37. punktu Opinion no. 10 of CCJE on the Council for the Judiciary at the service of society, pieejams:  https://wcd.
coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInter-
net=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true 
(skatīts 2017. g. 28. martā). 
555 Ibidem, 94. punkts.
556 Padome iesniedz ikgadējo pārskatu abām parlamenta palātām, un tās gada budžetu apstiprina Pārstāvju palāta. Padomei piešķirtais 
budžets paredzēts ar tās darbības, realizējot savu kompetenci, saistīto izdevumu segšanai.
557 Skat. ENCJ faktu lapu par Horvātiju.
558 Padomes budžets ir autonoms no tiesu sistēmas budžeta. Kasācijas tiesas prezidents pārrauga budžetu un ved par to sarunas 
ar ekonomikas un finanšu ministru. Padomei piešķirtais budžets paredzēts to izdevumu segšanai, kas tai rodas, realizējot savu 
kompetenci darbībā. Skat. ENCJ faktu lapu par Franciju.
559 Tā tas ir kopš 2013. gada 1. janvāra. Skat. ENCJ faktu lapu par Ungāriju.
560 Tas ir nodalīts no valsts budžeta. Par to lemj parlaments, un to izmanto likumā noteikto padomes darbību veikšanai, kā arī 
padomes darbinieku atlīdzībai. Skat. ENCJ faktu lapu par Poliju. 
561 Padome ir finansiāli autonoma, tai ir savs budžets, kas ietverts valsts budžeta vispārējo izdevumu sadaļā. To apstiprina republikas 
asambleja, pamatojoties uz padomes priekšlikumu, ko iesniedz katru gadu līdz augusta beigām. Skat. ENCJ faktu lapu par Portugāli.
562 Padomei ir savs budžets, ko katru gadu apstiprina Rumānijas parlaments. Padome iesniedz ministrijai pati savu publiskā 
finansējuma budžeta priekšlikumu, ko ietver budžeta likumprojektā. Pēc tam, kad valdība apstiprinājusi pirmo budžeta projektu, 
budžetu apstiprina parlaments. Skat. ENCJ faktu lapu par Rumāniju.
563 Saskaņā ar Likuma par tiesu varu 107. un 127. pantu padome pati atbild par budžeta priekšlikuma sagatavošanu, ko apstiprina 
parlaments. Līdz šim parlaments nekad nav grozījis budžeta priekšlikumu. Skat. ENCJ faktu lapu par Spāniju.
564 Skat. ENCJ faktu lapu par Latviju.
565 Šobrīd Slovēnijas padomi finansē caur tiesu kopējo budžetu, finansējuma koordinēšana un sadale ir Augstākās tiesas kompetencē. 
Šobrīd likumdošanas procesā ir Likuma par Tieslietu padomi projekts, un tā mērķis ir noteikt, ka padome ir tieši no budžeta 
finansēta institūcija, kas pati iesniedz sava budžeta priekšlikumu. Skat. priekšlikums par Likumu par Tieslietu padomi (predlog 
Zakona o sodnem svetu), pirmais lasījums, EVA 2015-2030-0019, p. 7-8.
566 Visu valsts organizāciju budžetu sagatavo Finanšu ministrija un apstiprina parlaments. Skat. ENCJ faktu lapu par Slovākiju.





ROKASGRĀMATA AUGSTĀKO TIESU ADMINISTRĒŠANĀ124


