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Vladimirs BukoVskis:  
latVijas ciVilprocesa klasiķis

katras valsts tiesām ir sava seja, kas tikai daļēji 
atspoguļojas tiesu iekārtas likumos un tiesu 
spriedumos. tā ir tiesu garīgā seja, ko veido tie, 
kuri pilda tiesneša amatu šajās tiesās. starpkaru 
posma latvijas senāta (1918–1940) garīgā seja, 
trīsdesmit senatoru veidota, bija spilgta – gudra, 
patriotiska, inteliģenta un daudzpusīga.1

atsaucoties “jurista Vārda” aicinājumam 
iepazīstināt lasītājus ar latvijas tiesu vēstures 
spilgtākajām personībām, likās, ka pirmo lappusi 
šajā rubrikā varētu atvēlēt latvijas civilprocesa 
klasiķim – latvijas senāta senatoram, latvijas 
universitātes profesoram dr.iur. Vladimiram 
Bukovskim. jo 2013. gads ir latvijas civillikuma 
gads – pirms 75 gadiem, 1938. gada 1. janvārī, 
šis latvijas civiltiesību stūrakmens likums 
stājās spēkā, bet pirms 20 gadiem, 1993. gada 
1. septembrī, civillikums pilnā apjomā atguva 
spēku. V. Bukovskis bija visu civillikuma 
izstrādāšanas darba grupu vadītājs, diemžēl sava 
darba augļus neredzēja, jo mira, pirms likums 
stājās spēkā.

dzīves gaitas
Vladimirs Bukovskis, senas poļu muižnieku 

dzimtas pēctecis,2 dzimis 1867. gada 18. (pēc vecā 
stila – 6.) augustā Pēterburgā. Tēvs Josifs (citviet – 
Jāzeps) Antons Kazimirs Bukovskis, māte – Karolina 
Kvjatkovska.

Kā vēlāk tika norādīts V. Bukovska dzīves aprakstā, 
viņam stājoties darbā Latvijas Universitātē:3 tautība – 
krievs, ticība – ev. luteriska, pavalstniecība – Latvijas 
pilsonis.

Pēc ģimnāzijas beigšanas V. Bukovskis turpinājis 
izglītību Pēterburgas Universitātē, ko absolvējis ar 
izcilību 1894. gadā, iegūstot tiesību zinātņu kandidāta 
grādu.

Strādājis par tiesu amatu kandidātu, sekretāra 
palīgu un sekretāru Pēterburgas Tiesu palātas 
III departamentā, kas kasācijas kārtībā izskatīja 
Krievijas impērijas Baltijas guberņu civillietas. 
1902. gadā iecelts par Mītavas (Jelgavas) apgabaltiesas 
locekli, 1905. gadā pārcelts uz Rīgas apgabaltiesu tajā 
pašā amatā. Kopš tā brīža visa viņa dzīve, izņemot 
kara laiku, bija saistīta ar Latviju. Kā savā biogrāfijā 
rakstījis pats V. Bukovskis, esot apgabaltiesu locekļa 
amatā, “bija iespēja pamatīgi iepazīt Latvijas materiālās 
un procesuālās tiesības. 1914. gadā izdevu “Baltijas 
guberņu civillikumu kopojumu ar papildinājumu 
un komentāriem”, kas bija ilgu gadu darba rezultāts, 

izpētot vietējo materiālo tiesību avotus, dažādu autoru 
pētījumus un tiesu praksi.”4

1915. gadā pēc Rīgas tiesu iestāžu evakuācijas uz 
Krieviju V. Bukovskis tika norīkots par juriskonsultu 
kara resorā. Kara laikā ievēlēts par Tiesu palātas locekli, 
bet šajā amatā nav apstiprināts kara apstākļu dēļ.

Pirmā pasaules kara laikā V. Bukovski Krievijā 
arestēja lielinieki. Viņu glāba pazīšanās ar Jāni Čaksti, 
vēlāko Latvijas Valsts prezidentu, ar ko savulaik viņš 
bija kopā strādājis Jelgavā. Pēc J. Čakstes lūguma 
V. Bukovski apmainīja pret Latvijas komunistiem,5 
un 1919. gadā viņš varēja atgriezties jau neatkarīgajā 
Latvijā, kur viņu iecēla Tieslietu ministrijas 
juriskonsultācijas locekļa amatā.

1921. gadā V. Bukovskis sāka lasīt civilprocesa un 
notariāta tiesību kursu Latvijas Universitātē (toreiz – 
Latvijas Augstskolā). 1931. gadā viņš turpat ieguva 
tieslietu zinātņu doktora grādu un 1932. gadā tika 
ievēlēts par Civilprocesa katedras profesoru.

Atceroties Latvijas Republikas pirmos pastāvēšanas 
gadus, V. Bukovskis atmiņās vēlāk arī rakstīja: “Šajā 
laikā piedalījos arī “Tieslietu Ministrijas Vēstneša” 
veidošanā, tajā bija publicēti vairāki mani raksti.”6

1934. gadā V. Bukovskis tika iecelts par senatoru 
Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamentā. 
Senatora un pasniedzēja darbu Latvijas Universitātē 
viņš apvienoja ar Tieslietu ministrijas juriskonsulta 
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pienākumiem un 1920.–1937. gadā vadīja Civillikuma 
izstrādāšanas komisiju darbu.

V. Bukovskis bija arī viens no enerģiskākajiem 
Baltijas valstu juristu sadarbības veidotājiem un 
Baltijas valstu juristu biroja Latvijas nacionālās nodaļas 
organizētājiem 1935. gadā.

V. Bukovskis mira ar sirdstrieku 1937. gada 8. jūlijā 
savā dzīvoklī Rīgā. Apglabāts Pokrovas kapsētā, 
pārapbedīts Pirmajos Meža kapos.

Apbalvots ar četru valstu ordeņiem. Krievijā 
saņēmis Svētās Annas, Svētā Vladimira un Svētā 
Staņislava ordeņus. No Lietuvas – Kņaza Gedimina 
3. šķiras ordeni, no Igaunijas – Melnā Ērgļa komandiera 
2. šķiras ordeni. Latvijas valsts V. Bukovskim 1930. gadā 
piešķīra Triju Zvaigžņu ordeņa 3. šķiru.

Ģimene
1903. gadā Vladimirs Bukovskis apprecējās 

ar baltvācieti Almu Luīzi Grīnervaldi. Viņas tēvs 
bija Znamenskas pils dārznieks pie kņaza Nikolaja 
Romanova, kurš bija arī Almas Luīzes krusttēvs.7

Jāpiebilst, ka visi V. Bukovska dokumenti palika 
Gatčinā (pie Pēterburgas), kurp viņš bija evakuēts 
no Rīgas Pirmā pasaules kara laikā un kur lielinieki 
tos iznīcināja. Tādēļ vēlāk, lai pierādītu savu ģimenes 
stāvokli, V. Bukovskim nācās izlīdzēties citādā 
veidā. Piemēram, 1934. gadā Latvijas Universitātes 
sekretariātam viņš iesniedza divu Gatčinas mācītāju 
1918. gadā izdotas apliecības, “no kurām redzams, 
ka starp mani un vecākā dārznieka meitu Almu 
Grinerwald pastāvēja (un pastāv) likumīgi slēgta 
laulība, no kuras laulības dzimuši mūsu četri bērni”.8

Bukovsku ģimenē bija četri dēli – Dmitrijs 
piedzima 1904. gadā, Aleksejs – 1906. gadā, Georgs – 
1908. gadā un Ļevs – 1910. gadā.

Jaunākais no Bukovsku dēliem – Ļevs Bukovskis 
(1910 –1984) Latvijas brīvvalsts laikā studēja Latvijas 
Universitātes Arhitektūras fakultātē un Florences 
Mākslas akadēmijā, savu talantu atdeva padomju 
režīmam un kļuva par ievērojamu padomju Latvijas 
tēlnieku: bija Latvijas PSR tautas mākslinieks, PSRS 
Mākslas akadēmijas korespondētājloceklis, Ļeņina 
prēmijas laureāts. Ļ. Bukovskis tika veidojis pieminekli 
Sudmalim un Bankovičam Meža kapos, Ļeņina 
pieminekli Kuldīgā, Lielajā Tēvijas karā kritušo 
PSRS karavīru memoriālos ansambļus Jēkabpilī un 
Dobelē, viņš bija arī viens no Salaspils memoriāla un 
Uzvaras pieminekļa Rīgā autoriem, Dziesmu svētku 
simtgades memoriāla un daudzu citu darbu tēlnieks.9 
Ļ. Bukovskis veidoja arī pieminekli savai mātei Almai 
Luīzei, kura 1958. gadā tika guldīta Meža kapos blakus 
V. Bukovskim. 

Savukārt Ļeva Bukovska dēls Igors Bukovskis ir 
bijis 5. Saeimas deputāts (no 1993. līdz1994. gadam), 
pārstāvot sarakstu “Saskaņa Latvijai, – atdzimšana 
tautsaimniecībai”. Šobrīd viņš ar savu jahtu “Lettland” 
veiksmīgi piedalās starptautiskās burāšanas sacensībās.

tiesnesis ar augstiem taisnības ideāliem
“Darbs, ko viņš veicis Latvijas jurisprudences 

labā, ir neatsverams,” “ilgu laiku būs grūti aizpildāms 
robs juristu saimē, ko sita viņa nāve” – tā rakstīja 
juridiskie izdevumi, kad V. Bukovskis šķīrās no dzīves 
70 gadu vecuma priekšvakarā10. Bija beigusies viņa 
daudzpusīgā un ļoti auglīgā darbība Senāta Civilā 
kasācijas departamentā, Latvijas Universitātes tiesību 
zinātņu fakultātē, Tieslietu ministrijas juridiskajā 
konsultācijā, Baltijas valstu juristu biroja Latvijas 
nodaļā un daudzās komisijās, kurās viņš bija aicināts 
strādāt.

V. Bukovska darbībai sevišķu nozīmi piešķīra 
viņa spējas savienot Augstākās tiesas tiesneša amatu 
ar akadēmiska skolotāja un zinātnieka darbību. Ar 
neizsīkstošu un apbrīnojamu enerģiju viņš visu mūžu 
bija nodevies tiesību pētīšanai un tiesisko atziņu 
meklēšanai. “Kas nepazina profesoru Bukovski tuvāk, 
tam bija grūti spriest, ka cilvēkā ar tik neuzkrītošu 
ārieni un dzīves veidu slēpjas tik daudz enerģijas 
un gribas spēka, kas, nenogurstoši atrisinādams 
vissarežģītākās tiesību problēmas, visu mūžu cīnījies 
un stāvējis par skaistāko vārdu tiesībās – par taisnību.”

Ar savām darba spējām un pienākuma apziņu 
V. Bukovskis izcēlies jau tiesneša karjeras sākumā. 
Viņa laikabiedri novērtējuši viņa precizitāti: vēl 
būdams tiesnesis Jelgavas un Rīgas apgabaltiesās, 
viņš nekad neatļāvies nokavēt galīgā sprieduma 
sagatavošanu, un tā tas bijis visos darbos.

“Kā tiesnesis viņš augstu stādīja taisnības ideālu, 
un savā tieksmē pēc taisnības viņš ar nesatricināmu 
pārliecību pretojās katram, kam tā sauktā formālā 
taisnība jau likās būt pietiekošs sasniegums tiesu lietās. 
Izšķirošs viņam, galu galā, bija nevis likuma burts, 
bet izspriežamās lietas taisnīgie pamati. Izpildīt šādu 
augstu taisnības meklēšanas uzdevumu tajās šaurajās 
robežās, kādās strīds par tiesībām atspoguļojas 
kasācijas sūdzībā, var tikai cilvēks ar sevišķi smalku 
izjūtu un lielu juridisku erudīciju, kā arī ar plašiem 
dzīves pieredzējumiem.”

Šo īpašību V. Bukovskim netrūka, un, ja viņš bija 
nonācis pie noteikta uzskata par izšķirošo juridisko 
jautājumu un par lietas taisnīgumu, tad viņš ar lielu 
neatlaidību un konsekvenci savā argumentācijā prata 
aizstāvēt savas domas un pārliecināt kolēģus, kuri 
tādos gadījumos dabūja izjust, cik nesatricināma ir 
viņa iekšējā pārliecība. Taču viņš nebija stūrgalvīgs un 
nekad velti nestrīdējās, ja pamatots aizrādījums atklāja 
viņam viņa uzskata nepareizību.

Sevišķi vērtīga bija V. Bukovska līdzdarbība 
Senāta apvienotā sapulcē, kur bija jāizspriež lietas no 
dažādiem departamentiem par dažādiem jautājumiem. 
Vispusīgās zināšanas un bagātīgā pieredze, ko viņš bija 
ieguvis, darbojoties dažādās tieslietu un starpresoru 
komisijās, padarīja V. Bukovski par vienu no 
kompetentākajiem senatoriem arī jautājumos, kas tieši 
neietilpa viņa specialitātē civiltiesībās un civilprocesā.
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Vairāk par visu V. Bukovskis mīlējis darbu. 
Apbrīnojamas bijušas viņa darba spējas un enerģija. 
“Neprotu atpūsties,” tā viņš mēdzis atbildēt, kad darba 
biedri aizrādījuši, ka jātaupa veselība, un kārtējais 
atvaļinājums tā arī palicis neizmantots.

Savas zināšanas un stāvokli V. Bukovskis ieguva 
neatlaidīgā darbā. Viņš nekad neizlietoja pazīšanos ar 
iespaidīgām personām un nekad nevienam neliedza 
savu vērtīgo juridisko padomu vai arī materiālo atbalstu. 
Īsajos pārtraukumos, kad atļāvās patērzēt ar kolēģiem, 
viņš bija asprātīgs un labsirdīga humora pilns.

piecreiz pagarina atļauju  
lasīt lekcijas krievu valodā

V. Bukovska vārds cieši saistīts arī ar Alma Mater – 
Latvijas Universitāti, kur 1921. gadā viņš sāka lasīt 
civilprocesa un notariāta tiesību kursu un bija tās 
mācībspēks līdz pat savai nāvei.

V. Bukovska kā pasniedzēja vērtība bija viņa 
praktiskā darba pieredze, un arī studentiem viņš 
mācījis teorijas sasaisti ar dzīvi. J. Griķis, aprakstot 
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes darbību,11 
norāda uz īpašo Bukovska semināru civilprocesā, 
“kurš ļoti lietpratīgi nostādīts, kaut gan uz diametrāli 
pretējiem pamatiem, kā prof. Sinaiska praktiskie darbi: 
ja tur pārsvars teorijai, tad šeit praktiskā ziņā studenti 
iegūst tik daudz kā nekur citur”. Ar apgabaltiesas 
priekšsēdētāja atļauju studenti fakultātes bibliotēkā 
varēja iepazīties ar senāku gadu tiesas spriedumiem 
(toreiz rakstīja – tiesas aktīm), un “jau šī tiešā 
iepazīšanās dod daudz vairāk nekā labākās lekcijas”. 
Pēc tam studenti paši sastādīja sūdzības rakstus, kurus 
pēc izlabošanas saņēma atpakaļ, bet raksturīgākie 
sūdzības raksti tika iztirzāti auditorijas priekšā. 
Arī citādi V. Bukovskis darīja visu, lai pasniegšanu 
tuvinātu dzīvei: piemēram, lekcija par zemesgrāmatām 
tika noturēta zemesgrāmatu nodaļā, tāpat notika 
iepazīšanās ar notariālo aktu reģistriem.

1931. gadā V. Bukovskis Latvijas Universitātē 
ieguva tieslietu zinātņu doktora grādu, viņa 
disertācijas tēma bija “Testamenta spēku apstrīdošu 
prasību juridiskā konstrukcija”. V. Bukovskis bija 
pirmais tieslietu doktors, kas šo grādu saņēma Latvijas 
Universitātē.12

Interesants ir fakts, ka V. Bukovska disertācijas 
aizstāvēšanā viņa oponenti A. Lēbers, A. Būmanis 
un V. Sinaiskis izteikuši ļoti asu kritiku izstrādātajam 
darbam.13 A. Lēbers kā disertācijas kardinālo 
trūkumu atzīmējis doktoranta uzstādīto teoriju par 
to, ka testaments ir līgums, A. Būmanis norādījis 
uz trūcīgo valodu un terminoloģiju, kā arī izlietotās 
literatūras nabadzību, bet V. Sinaiskis pat nācis 
pie atziņas, ka darbs “īstenībā neizpilda doktora 
disertācijām uzstādāmās prasības”. Pēc īsas fakultātes 
apspriedes dekāns J. Kārkliņš paziņojis, ka V. Bukovska 
disertācijas aizstāvēšana tomēr atzīta par sekmīgu un 
viņam piešķirts tiesību zinātņu doktora grāds.

1932. gadā V. Bukovski ievēlēja par Civilprocesa 
katedras profesoru. Ņemot vērā, ka viņš bija vienīgais 
civilprocesa un notariāta tiesību speciālists, bet vēlākos 
gados arī ņemot vērā viņa veselības stāvokli, izglītības 
ministrs piecas reizes pagarināja atļauju viņam 
Universitātē lasīt lekcijas krieviski.14

1936. gadā profesors bija “izkalpojis pilnu 
pensiju” un tika atvaļināts “zinātniskām studijām”, 
taču Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
padome ar visām 17 klātbijušo pilntiesīgo fakultātes 
locekļu balsīm pārvēlēja V. Bukovski arī turpmāk tajā 
pašā amatā līdz 70 gadu vecuma sasniegšanai, t.i., līdz 
1937. gada 6. augustam, un šo lēmumu apstiprināja 
Ministru kabinets. Ņemot vērā, ka Civilprocesa 
katedrai “vēl nav sagatavots vietnieks”, Universitāte 
1937. gada martā lūdza Ministru kabinetu vēlreiz 
pagarināt atļauju V. Bukovskim palikt amatā vēl divus 
gadus. Ministru kabinets šādu atļauju deva, taču 
liktenis pieņēma savu lēmumu, un profesora dzīves 
gaitas beidzās pirms 1937./38. mācību gada sākuma.15

civillikuma izstrādāšanas darba grupas vadītājs
Kopš 1920. gada, kad V. Bukovskis sāka strādāt 

Tieslietu ministrijas juridiskajā konsultācijā, viņš 
piedalījās gandrīz visu svarīgāko likumprojektu 
apspriešanā. Sevišķi nozīmīga bija viņa līdzdarbība 
civillikuma izstrādāšanā. Ar tieslietu ministra 
1920. gada 31. augusta pavēli Nr. 100 V. Bukovskis 
tika “pieaicināts par priekšsēdētāju komisijā priekš 
jaunu civillikumu izstrādāšanas pie tieslietu ministrijas 

Vladimirs Bukovskis – krievijas impērijas tieslietu ierēdnis. Fotogrāfija 
varētu būt uzņemta 19. un 20. gadsimta mijā Gatčinā pie Pēterburgas



Juristu likteņi

juristavards.lv 9

juriskonsultacijas uz brīva līguma pamata par 
4500 rbļ”.16 V. Bukovskis vadīja visas likumdošanas 
komisijas, kas sākotnēji nodarbojās ar civiltiesību 
pārstrādāšanu un vēlāk ar Latvijas Civillikuma projekta 
izstrādāšanu, un tādas no 1920. līdz 1937. gadam bija 
veselas trīs (1920–1923, 1924, 1933–1936).

Pirms tika pieņemts lēmums par jauna un 
patstāvīga civillikuma izstrādāšanu visai Latvijai, bija 
mēģinājumi pārstrādāt Latvijas “tiesību peļķes”17 un no 
esošā guberņu speciālo tiesību (zemes un pilsētu, kā arī 
zemnieku) apkopojuma radīt vienotas civiltiesības un 
piemērot tās arī Latgalē.

Lai padarītu iespējamu publisku diskusiju par 
topošo likumu, pirmās komisijas darbības laikā 
V. Bukovskis regulāri “Tieslietu Ministrijas Vēstnesī” 
publicēja ziņojumus par komisijas darba gaitu. 
Arī laikā starp otrās komisijas darbības izbeigšanu 
un trešās komisijas izveidošanu tika veikti esošo 
civiltiesību uzlabojumi, izstrādājot ģimenes un 
mantošanas tiesību daļu jaunas redakcijas. Vietējos 
civillikumos tika izdarīti vairāki principiāla rakstura 
grozījumi, kuru būtība bija partikulāru normu 
atmešana, tā nākotnē virzoties uz civiltiesību 
unifikāciju visā Latvijas teritorijā. Galveno darbu arī 
šajā laikā veica V. Bukovskis.18

Taču parlamentārās likumdošanas gausā un 
juceklīgā gaita, kad “likumi tiek radīti politisko 
kaislību apstākļos” (kā Latvijas juristu 1. kongresā 
1932. gadā atzina tieslietu ministrs A. Ķeniņš),19 radīja 
nepārvaramus šķēršļus jauna civillikuma ieviešanai, 

un tikai pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma notika 
nopietna diskusija un izšķiršanās par pilnīgi jauna, 
moderna civillikuma radīšanu.20

1933. gada aprīlī Tieslietu ministrija iecēla komisiju 
jaunā civillikuma izstrādāšanai. Tās priekšsēdis bija 
senators prof. Dr.iur. V. Bukovskis, bet locekļi senatori 
K. Ozoliņš, O. Ozoliņš, prof. Dr.iur. A. Lēbers un 
R. Alksnis, Tiesu palātas civildepartamenta priekšsēdis 
T. Zvejnieks, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdis  
prof. Dr.iur. A. Būmanis, kodifikācijas nodaļas 
vadītājs M. Ēlers un zvērināti advokāti J. Kēmanis 
un V. Dāvids. Atsevišķu jautājumu apstrādāšanai kā 
lietpratēji piedalījās prof. Dr.iur. A. Švābe un senators 
K. Ducmanis. No 1934. gada komisijas darbā rosīgi 
piedalījās arī tieslietu ministrs H. Apsītis, un, kā atzīmē 
D.A. Lēbers, lai gan komisijas priekšsēdētājs bija 
V. Bukovskis, lielākoties to faktiski vadīja H. Apsītis. 
Komisija izstrādāja civillikumu trīs gados, darbodamās 
līdz 1936. gada maijam.21 Notika 125 komisijas sēdes 
un 40 mazās Ministru kabineta sēdes.22

Civillikuma spēkā stāšanās aktā Valsts prezidents 
K. Ulmanis norādīja, ka “... tikai ilggadīgā, ikdienišķīgā 
un praktiskā sadarbībā starp likumdevēju un tiesnesi 
no vienas un advokātūru no otras puses izkristalizējās 
jēdzieni un paņēmieni, piedzīvojumi un atziņas, 
kas ļāva jaunajam civīllikumam iegūt organisku un 
architektonisku veidu, kādā tas šodien rādās mūsu 
priekšā”.23

“Agrāko civiltiesisko normu dažādības vietā 
Latvija ir dabūjusi vienu likumu visai valstij un visiem 

Bijušie un tābrīža latvijas senatori, virsprokurors un tā biedri kopā ar tieslietu ministru Hermani Apsīti (1. rindā piektais no kreisās) pēc senāta 
dibināšanas atcerei veltītās svinīgās sēdes 1935. gada 19. decembrī. Viņu vidū – arī Vladimirs Bukovskis (2. rindā ceturtais no labās)
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pilsoņiem. Tādā kārtā tautas vienības ideja ir guvusi 
pastiprinājumu arī tiesību laukā,” savukārt rakstīja 
Senāta Civilā kasācijas departamenta priekšsēdis 
Osvalds Ozoliņš.24

Atskatoties uz Civillikuma pieņemšanu jau ar 
laika distanci, profesors D.A. Lēbers norādīja, ka 
Civillikums, ko Ministru kabinets pieņēma 1937. gada 
28. janvārī, Latvijai nozīmēja to pašu, ko Francijai 
savā laikā Napoleona kodekss, Vācijai BGB (Vācijas 
civilkodekss), Šveicei ZGB (Šveices civilkodekss) – 
pāreju no vēsturiskā tiesību partikulārisma uz tiesību 
vienību.25 Civillikums tā pieņemšanas laikā tika 
uzskatīts par vienu no modernākajiem kodifikācijas 
aktiem Eiropā privāttiesību jomā.

Vācu jurists Filips Švarcs, kurš veicis plašu 
pētījumu par Latvijas Civillikuma rašanās vēsturi, savā 
disertācijā analizējis 20. gadsimta 20.–30. gadu Latvijas 
likumdevēja un civillikumu projektu darba grupu 
materiālus, izmantojis praktiski visus gan bibliotēkās 
un publiskajos arhīvos, gan arī privātarhīvos pieejamos 
avotus par Civillikuma tapšanu, norāda, ka diemžēl 
nav atrodami Civillikuma izstrādāšanas darba grupu 
sēžu protokoli un pieraksti.26 Tomēr arī no pieejamiem 
avotiem secināms profesora V. Bukovska būtiskais 
ieguldījumu šī Latvijas tiesību pamatlikuma tapšanā.

Laikabiedri norāda uz V. Bukovska praktiskā 
senatora darba pieredzi un arī smalko intuīciju, ko 
izmantojot, viņš kā Civillikuma izstrādāšanas komisijas 
priekšsēdētājs prata uztvert jaunās dzīves prasības un 

atmest to, kas novecojis un neatbilda tā laika dzīves 
uzskatiem un prasījumiem. “Viņa tuvākie līdzstrādnieki 
zina, cik daudz pūļu viņš ielicis šajā darbā un ar kādu 
rūpību piegājis katram vismazākam jautājumam.”27

Kā norāda F. Švarcs, līdzās nacionālā un Latvijas 
1937. gada Civillikuma nacionālās nozīmes uzsvēršanai 
interesants ir fakts, ka nevienā no V. Bukovska 
vadītajām likumdošanas komisijām nav konstatējama 
jebkāda atsevišķu nometņu veidošanās vai konflikti 
nacionālu iemeslu dēļ – pat ne pēdējā un svarīgākajā 
komisijā, kuras divi locekļi (Ēlerss, Lēbers) bija 
baltvācu, bet V. Bukovskis – krievu izcelsmes.28

1938. gada 7. janvārī Latvijas Universitātes aulā 
notika svinīgais akts par godu Civillikuma spēkā 
stāšanai. “Jaunais Civillikums ir vēsturiski nacionāls 
darbs, kura avoti ir tautas dvēselē un kura piepildījumu 
deva tie, kas prata atrast izteiksmi tautas tiesisko 
centienu un morālās attīstības noteiktiem jēdzieniem,” 
šajā pasākumā sacīja Valsts prezidents K. Ulmanis 
un tieslietu ministram un trīspadsmit likuma 
izstrādāšanas darba grupas locekļiem dāvināja īpašus 
Civillikuma eksemplārus – sudrabā kaltus, ādas vākos. 
Profesors V. Bukovskis šo brīdi nepiedzīvoja, īsi pirms 
lielā darba pabeigšanas bija mira. No Civillikuma 
autoriem dzīvo vidū vairs nebija arī profesors Būmanis 
un zvērināts advokāts Kēmans. Tiem nebija lemts 
redzēt sava lielā grūtā darba svētīgos augļus. Viņiem 
domātās Civillikuma grāmatas pēc svinīgā akta 
pasniedza viņu piederīgajiem.29

Civillikuma pārstrādāšanas komisijas priekšsēdētāja Vladimira 
Bukovska 1935. gada 11. jūlija vēstule komisijas loceklim senatoram 
Augustam lēberam

1938. gada 7. janvārī latvijas universitātes aulā notika svinīgais 
akts par godu Civillikuma spēkā stāšanās brīdim, katrs no likuma 
izstrādātājiem saņēma ādas vākos iesietu un ar sudraba apkalumiem 
greznotu Civillikuma eksemplāru, ko bija parakstījis Valsts prezidents 
kārlis ulmanis un tieslietu ministrs Hermanis Apsītis. Prof. Dr.iur. 
Vladimiram Bukovskim paredzēto eksemplāru dāvināja viņa ģimenei
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Vienīgā grāmata bibliotēkā
Plaši pazīstami ir arī citi V. Bukovska darbi – 

Pēterburga Tiesu palātas trešā departamenta tiesāšanās 
prakse 1889.–1899. gadā, Baltijas guberņu civillikumu 
kopojums ar papildinājumu un komentāriem 
(1914), Civilprocesa likumi ar papildinājumiem un 
pārgrozījumiem (1924), Civilprocesa nolikums (1925), 
Latvijas mantojuma tiesību projekti (1929–1931) u.c. 
Viņš daudz rakstījis Latvijas juridiskajā presē: gan 
žurnāliem “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” un “Jurists”, 
gan Krievu juridiskās biedrības izdevumam “Закон 
и суд” un Vācu juristu biedrības žurnālam “Rigasche 
Zeitschrift für Rechtswissenschaft”, turklāt darījis to 
bez maksas, “ar ideālistisku principu ziedot savu darbu 
tautas, valsts, kultūras labā”.30

Pirmais Latgales (Daugavpils) apgabaltiesas 
priekšsēdētājs, vēlāk Latvijas Senāta senators Jānis Kalacs 
savās atmiņās par apgabaltiesas darba sākumu Daugavpilī 
1921. gadā rakstīja: “Kā sākumu bibliotēkas ierīkošanai 
Tieslietu ministrija gan piesūtīja četrus eksemplārus 
V. Bukovska komentēto Latvijas civillikumu, bet tā arī 
bija visa apgabaltiesas bibliotēka. Tiesā nebija ne Latgales 
civillikumu, ne Soda likumu, ne arī procesa likuma.”31

V. Bukovskis rediģējis arī Notariāta likuma latviešu 
valodā tulkoto un komentēto izdevumu (1933).32 Par 
to, ka komentāri ir rūpīgi sastādīti un Senāta spriedumi 
un citi paskaidrojumi izmeklēti ar vislielāko rūpību, 
drošību un galvojumu dod prof. V. Bukovska vārds – 
norāda Dr. A. Būmanis.33

Tomēr viszināmākie un nozīmīgākie ir divi 
V. Bukovska darbi – 1914. gada divsējumu izdevums 
“Сводъ гражданскихъ узаконений губерний 
Прибалтийскихъ съ продолжениемъ 1912–1914 г.г. 
и съ разъяснениями въ 2 томахъ”34 un 1933. gadā 
izdotā “Civīlprocesa mācības grāmata”,35 kas lieti 
noderēja un joprojām noder ne tikai studentiem, bet 
arī praktizējošiem juristiem un kas šodien Latvijā ir 
kļuvuši par bibliogrāfisku retumu.

autoritāte šodienas juristiem
Kaut arī 1937. gada Civillikuma piemērošanas 

prakse līdz Latvijas okupācijai bija ļoti īsa – mazāk par 
trim gadiem, tomēr civiltiesību speciālisti un brīvību 
atguvušās Latvijas Republikas politiķi 1992. gadā atzina 
par pareizu neveidot jaunu Civillikumu, bet atjaunot 
1937. gada likuma darbību. Tomēr Civillikuma normu 
izpratne un piemērošana praksē sagādāja problēmas, jo 
lielākajai daļai juristu zināšanas par privāttiesībām bija 
iegūtas, mācoties un piemērojot padomju civiltiesības. 
Liela loma kontinentālās Eiropas tiesību lokam 
atbilstošas tiesību izpratnes, tiesību principu, tiesību 
normu, tostarp Civillikuma normu, interpretācijas 
un piemērošanas metožu apguvē bija tiesību zinātnei, 
kurā arī tika saglabāta nepārtrauktība ar starpkaru 
posma Latvijas tiesību zinātni, un starpkaru posma 
Latvijas tiesību zinātnieku darbi tika novērtēti un 
arvien biežāk izmantoti tiesību normu piemērošanā un 
interpretācijā.36

Civillikuma izstrādāšanas komisijas noslēguma sēde 1936. gada 18. jūnijā. Vidū – tieslietu ministrs Hermanis Apsītis, pa kreisi no viņa – komisijas 
priekšsēdētājs Vladimirs Bukovskis
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Vladimira Bukovska vārds neapšaubāmi nepieder 
tikai vēsturei. V. Bukovskis bija un ir viens no 
starpkaru posma Latvijas tiesībniekiem, kura darbus 
visplašāk izmanto arī šodienas juristi.

Dr. Kristīnes Stradas-Rozenbergas 2010. gadā 
veiktā Augstākās tiesas nolēmumu analīze37 parādīja, 
ka tiesu nolēmumos V. Bukovskis ir citētākais autors 
ne tikai civillietās, bet arī administratīvajās lietās, un 
interesanti, ka starp citētākajiem avotiem Augstākās 
tiesas nolēmumos arī administratīvajās lietās ir 
V. Bukovska “Civīlprocesa mācības grāmata”. Gan 
Civillietu tiesu palātas tiesneši, gan Senāta Civillietu 
un Administratīvo lietu departamenta senatori starp 
tiesībzinātniekiem, kuru atziņas visbiežāk ir ņēmuši 
vērā, pieņemot lēmumu, norāda V. Bukovski.

Arī citu juridisko profesiju pārstāvji norāda uz 
V. Bukovska atziņu nozīmi. Tā, piemēram, zvērināts 
notārs Eduards Virko atzinis, ka apbrīnu izraisa tie 
juristi, kuru zināšanas savā laikā bija tik universālas, 
ka viņi spēja vieni paši zinātniski apstrādāt visu 
vietējo civiltiesību kodifikāciju, un Dr. Karla Erdmana 
un Dr. V. Bukovska individuāli radītie Baltijas 
privāttiesību daudzsējumu komentāri arvien ir 
neaizstājami arī Civillikuma piemērošanā.38

Zvērināts advokāts, Latvijas Republikas Augstākās 
tiesas pirmais priekšsēdētājs Gvido Zemrībo kā 
grāmatu, ko ieteiktu izlasīt ikvienam juristam, kas 
strādā ar civilprocesu, iesaka tieši klasiķa V. Bukovska 
1933. gadā izdoto civilprocesa mācību grāmatu.39

Atziņas no šīs grāmatas un citām V. Bukovska 
publikācijām tiek citētas gan mūslaiku Civilprocesa 
likuma komentāros, gan publikācijās par dažādiem 
tiesību jautājumiem (piemēram, par apelācijas 
institūta būtību, Ministru kabineta noteikumiem kā 

civilprocesuālo tiesību avotu, līgumu nostiprināšanu 
zemesgrāmatā, personas atzīšanu par rīcībnespējīgu, 
advokatūras lomu utt.) – visur padomu var smelties 
V. Bukovska civilprocesa mācību grāmatā. Kā norāda 
daudzu juridisko izdevumu redaktore Signe Terihova, 
Latvijas Civillikuma normu pareiza izpratne un 
piemērošana nav iespējama bez zināšanām par 
civiltiesību institūtu un Civillikuma normu vēsturi, 
kura savukārt nav iespējama bez Latvijas tiesību 
vēstures, jo īpaši civiltiesību vēstures izzināšanas.40

Vladimira Bukovska mantojums ir un paliks 
Latvijas tiesību klasika.

rasma Zvejniece,  
Augstākās tiesas komunikācijas nodaļas vadītāja

Foto no igora Bukovska un Jura Močuļska (juniora) arhīva,  
Augstākās tiesas muzeja fondiem un grāmatas  

“tieslietu ministrijas un tiesu vēsture. 1918–1938”

V. Bukovska mazdēls igors Bukovskis ir jahtas “lettland” kapteinis. 
Attēlā – i. Bukovskis (trešais no kreisās) un jahtas komandas loceklis 
zv. advokāts Juris Močuļskis (trešais no labās) pēc uzvaras eiropas 
burāšanas čempionātā "Göcek race Week" turcijā 2012. gadā
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par pierādīšanas pienākuma iZtirZājumu  
Vladimira BukoVska  
“ciVīlprocesa mācīBas grāmatā”

Dr.iur. erlens kalniņš,  
zvērināts advokāts, lu Juridiskās fakultātes lektors

1. Pierādīšanas pienākuma iztirzājumam veltītais 
fragments no 1933. gadā publicētās Vladimira Bukovska 
“Civīlprocesa mācības grāmatas”1 ir balstīts uz tajā laikā 
spēkā esošajām Civilprocesa nolikuma2 un Vietējo 
civillikumu kopojuma (Baltijas vietējo likumu kopojuma 
III daļas)3 normām. Šajā grāmatā Civilprocesa nolikums ir 
apzīmēts ar saīsinājumu “C. pr. n.”, bet Vietējo civillikumu 
kopojums – ar saīsinājumu “Civīllik.” vai vārdu “Civīllikumi”.

Taču zīmīgi, ka Civilprocesa nolikuma 102. un 
454. panta noteikumiem par pierādīšanas pienākumu – kā 
galvenajām normām, kas analizētas kopsakarā ar Vietējo 
civillikumu kopojumā ietverto regulējumu, – saturiski 
atbilst šobrīd spēkā esošā Civilprocesa likuma4 93. panta 
pirmās daļas 2. un 3. teikums. Tā Civilprocesa nolikuma 
102. un 454. pants (abu šo normu saturs bija identisks) 
paredzēja, ka “prasītājam jāpierāda sava prasība”, bet 
“atbildētājam, kas ceļ ierunas pret prasītāja prasījumiem, 
jāpierāda savas ierunas”. Savukārt Civilprocesa likuma 
93. panta pirmās daļas 2. un 3. teikumā paredzēts, ka 
“prasītājam jāpierāda savu prasījumu pamatotība”, bet 
“atbildētājam jāpierāda savu iebildumu pamatotība”.

Kas attiecas uz Civilprocesa likuma 93. panta pirmās 
daļas 1. teikumu (“katrai pusei jāpierāda tie fakti, uz 
kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus”), šie 
noteikumi ir ļoti līdzīgi Latvijas PSR civilprocesa kodeksa 
51. panta pirmajai daļai (“katrai pusei tiesā jāpierāda 
tie apstākļi, uz kuriem tā atsaucas kā uz savu prasījumu 
un iebildumu pamatojumu”).5 Pat neveicot padziļinātu 
Civilprocesa likuma 93. panta pirmās daļas rašanās 
vēstures izpēti, ir acīmredzams, ka šīs normas izstrādātāji 
ir ietekmējušies gan no Latvijas PSR civilprocesa kodeksa 
51. panta pirmās daļas, gan no Civilprocesa nolikuma 
102. un 454. panta noteikumiem. Proti, izstrādājot 
Civilprocesa likuma 93. panta pirmās daļas formulējumu, 
Latvijas PSR civilprocesa kodeksa 51. panta pirmās daļas 
noteikumi ir tikuši “savienoti” ar Civilprocesa nolikuma 
102. un 454. panta noteikumiem, veicot attiecīgas 
redakcionālas izmaiņas. Rezultāts cita starpā ir tāds, ka 
Civilprocesa likuma 93. panta pirmās daļas 1. teikums, 
no vienas puses, un šīs daļas 2. un 3. teikums, no otras 
puses, savstarpēji viens otru izskaidro.

Turklāt jāatzīmē, ka lielākā daļa no tām Vietējo 
civillikumu kopojuma normām, ar kuru palīdzību 
V. Bukovskis ir ilustrējis pierādīšanas pienākuma saturu 
un šī pienākuma sadalījumu pušu starpā, ir pārņemtas 
Civillikumā6 un ir spēkā arī šobrīd.

Ņemot vērā minēto, V. Bukovska grāmatā izteiktās 
atziņas par pierādīšanas pienākuma saturu un šī 

pienākuma sadalījumu pušu starpā var droši kvalificēt kā 
ievērības cienīgu civilprocesuālo tiesību doktrīnas avotu, 
ar kura palīdzību iespējams pietiekami visaptveroši 
noskaidrot Civilprocesa likuma 93. panta pirmās daļas 
saturu, jēgu un mērķi.

Šo atziņu nozīmīgumu apstiprina tas, ka svarīgākās 
no tām izmantotas, komentējot par “Civilprocesa likumu” 
pārdēvētā Civilprocesa nolikuma 454. pantu (un vienlaikus 
arī šī likuma 102. p.) 1939. gadā publicētajos Civilprocesa 
likuma paskaidrojumos, turklāt V. Bukovska grāmata 
(līdzās tiesu praksei) norādīta kā vienīgais doktrinālais 
avots, uz kā balstīti 454. panta paskaidrojumi.7 Tāpat 
šo atziņu nozīmīgumu apstiprina tas, ka dažas no tām 
izmantotas, komentējot šobrīd spēkā esošā Civilprocesa 
likuma 93. panta pirmās daļas noteikumus,8 ja neņem vērā 
šī likuma komentāru pēdējo izdevumu.9

2. Šajā ziņā ar nožēlu jākonstatē, ka Civilprocesa 
likuma komentāru pēdējā izdevumā, komentējot 
šī likuma 93. panta pirmo daļu, autori ir būtiski 
samazinājuši attiecīgo komentāru apjomu un pamatā 
aprobežojušies ar atsevišķām vispārēja rakstura norādēm 
uz to, ka šajā normā “ietverts svarīgs princips, kas neļauj 
pieteikt un uzturēt tiesā prasījumus vai iebildumus 
bez pienācīgas argumentācijas, bez pierādījumiem”, 
ka prasītāja uzdevums pamatot pieteikto prasījumu 
un atbildētāja uzdevums pierādīt savu iebildumu 
pamatotību “nav viegls”, ka “dažos gadījumos norādījumi 
par pierādīšanas pienākumu noteikti citos likumos”, 
ka “pierādīšanas pienākums attiecas galvenokārt uz 
materiāltiesiskajiem (mantiskajiem un nemantiskajiem) 
jautājumiem, aptverot arī prasījuma apmēru”, un ka 
“pierādījumu vākšanas procesā tiesa tomēr var lūgt 
paskaidrot, kāda likuma vai normas sakarā puse konkrēto 
pierādījumu saista ar izskatāmo juridisko strīdu” 
(izmantojot atziņas no trīs Senāta spriedumiem).10

Minētā izdevuma priekšvārdā gan paskaidrots, 
ka “jaunajā komentāru izdevumā samazināti 
komentāri, kas vairāk iederētos studentiem domātā 
pamatzināšanu mācību grāmatā vai, gluži pretēji, būtu 
ietverami zinātnisko rakstu krājumos” (ņemot vērā, 
ka “jurisprudencē un juridiskajā darbā, kas saistīts ar 
civiltiesiskiem strīdiem, ienākusi jauna paaudze, kas 
tiesību zinātnes apguvusi jau neatkarību atguvušajā Latvijā 
un Rietumu valstīs un kurai tāpēc nav “jāpārorientējas””).11

Taču diezin vai šāds apsvērums pilnībā attaisno 
pierādīšanas pienākumu regulējošās “pamatnormas” 
komentēšanu tikai ar atsevišķām vispārēja rakstura 
norādēm, vienlaikus uzsverot to, ka Civilprocesa likuma 
93. panta pirmajā daļā ir ietverts “svarīgs princips”.12 
Turklāt ne velti Civilprocesa likuma komentāru iepriekšējā 
izdevumā ir īpaši akcentēts, ka pierādīšanas pienākums ir 
“viens no svarīgākajiem institūtiem civilprocesā”.13

Salīdzinājumam jāatzīmē, ka 1939. gadā publicētajos 
Civilprocesa likuma paskaidrojumos 454. pants 
par pierādīšanas pienākumu ir komentēts, ne tikai 
atspoguļojot svarīgākās atziņas no V. Bukovska 
“Civīlprocesa mācības grāmatas”, bet arī tiesu prakses 
atziņas no vairāk nekā 70 (!!!) Senāta spriedumiem.14

Tāpēc arī no Civilprocesa likuma komentāru pēdējā 
izdevuma viedokļa V. Bukovska grāmatas fragmenta 
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atkārtota publicēšana ir nozīmīgs pienesums pareizas 
juridiskās izpratnes veidošanai par Civilprocesa likuma 
93. panta pirmajā daļā regulēto pierādīšanas pienākumu.

3. Iztirzājot pierādīšanas pienākuma saturu un 
šī pienākuma sadalījumu starp pusēm, V. Bukovskis 
ir izskaidrojis svarīgākos pierādīšanas pienākuma 
juridiskos aspektus (kas praksē vēl joprojām nereti izraisa 
nevajadzīgas diskusijas).

Tā autors cita starpā ir raksturojis prasības aktīvo 
un pasīvo pamatu (kas jāpierāda prasītājam), papildus 
uzsverot, ka no prasības aktīvā pamata viedokļa 
prasītājam jāpierāda vienīgi tuvākie aizskartās vai 
apstrīdētās tiesības radošie fakti, bet no prasības pasīvā 
pamata viedokļa prasītājam jāpierāda tiesību aizskāruma 
fakts, kas izpaudies atbildētāja aktīvā darbībā, bet nav 
jāpierāda tāds tiesību aizskārums, kas izpaudies atbildētāja 
bezdarbībā (piem., kā naudas parāda nesamaksāšana).15

Attiecībā uz atbildētāja pienākumu pierādīt savu 
ierunu (iebildumu) pamatotību autors pirmām kārtām ir 
norādījis, ka pēc vispārīgā principa atbildētāja pienākums 
nav atspēkot tādu faktu vai apstākļu esamību, par kuriem 
prasītājs nav iesniedzis pienācīgus pierādījumus; šādā 
situācijā atbildētājs ir tiesīgs vienkārši prasību noliegt.16 Tajā 
pašā laikā autors ir uzsvēris, ka tad, ja tiesību aizskārums 
izpaudies atbildētāja bezdarbībā (situācijā, kad atbildētāja 
saistības priekšmets ir bijusi pozitīva darbība), prasītājam ir 
jāpierāda vienīgi savas prasības aktīvais pamats, kā rezultātā 
uz atbildētāju pāriet pienākums pierādīt prasības pasīvā 
pamata neesamību.17 Šajā ziņā vērsta uzmanība arī uz to, 
ka nav pareizs visai plaši izplatītais uzskats, it kā negatīvi 
fakti nekad un nekādos apstākļos vispār nebūtu jāpierāda; 
ļoti daudzus negatīvus faktus viegli var pierādīt ar pretēja 
pozitīva fakta nodibināšanu (piem., ar alibi).

Tālākajā izklāstā autors ar uzskatāmu piemēru 
palīdzību ir raksturojis – kā viņš pats apzīmē – “taisnības 
svaru kausa nosvēršanos” par labu vienai vai otrai pusei, 
kas procesā var notikt vairākkārt atkarībā no likumā 
paredzētā pierādīšanas pienākuma sadalījuma starp 
pusēm un atkarībā no tā, vai attiecīgā puse ar pietiekami 
pārliecinošiem pierādījumiem ir pierādījusi vienu vai 
otru pierādāmo faktu. Autors ir arī norādījis vairākus 
Vietējo civillikumu kopojuma normas (lielākā daļa 
no kurām pārņemta Civillikumā), kurās tiešā veidā ir 
paredzēts pierādīšanas pienākuma sadalījums, vienlaikus 
izskaidrojot iemeslus, kāpēc šādas procesuāla rakstura 
normas atrodas materiālo tiesību kodeksā.

Noslēgumā V. Bukovskis ir vērsis uzmanību uz 
to, ka likuma noteikumi par pierādīšanas pienākuma 
sadalījumu starp pusēm ir procesuāla rakstura normas, 
kā rezultātā nav pieļaujama pušu vienošanās par 
pierādīšanas pienākuma pārdalīšanu, jo šāda vienošanās 
ierobežo pušu procesuālās tiesības.18

4. Lai pierādīšanas pienākuma iztirzājumam veltītais 
fragments no V. Bukovska “Civīlprocesa mācības 
grāmatas” būtu vieglāk uztverams (ņemot vērā autora 
izdarītās norādes uz Civilprocesa nolikuma un Vietējo 
civillikumu kopojuma normām), tas ir papildināts ar 
paskaidrojošām norādēm [kvadrātiekavās] uz to, vai 
vispār un kuras tieši Civilprocesa likuma un Civillikuma 
normas šobrīd regulē attiecīgo tiesību jautājumu.

Turklāt šī fragmenta iesākumā raksturotā principiālā 
atšķirība starp pierādīšanas izpratni civilprocesā 
un kriminālprocesā (kas izpaužas tajā, ka pretēji 
Kriminālprocesa likumiem Civilprocesa nolikums noteic, 
ka “civiltiesa pati pierādījumus neievāc, bet pamato savu 
spriedumu uz prāvinieku iesniegtiem pierādījumiem”) 
vairs nav pazīstama šobrīd spēkā esošajās procesuālajās 
tiesībās. Proti, Kriminālprocesa likuma19 126. pantā nav 
paredzēts, ka tiesa ir viens no pierādīšanas subjektiem, 
kurai ar šo likumu uzlikts pienākums vai piešķirta 
tiesība veikt pierādīšanu (t.sk. pēc savas iniciatīvās 
vākt pierādījumus). Šajā ziņā gan civilprocesā, gan 
kriminālprocesā ir spēkā likuma “Par tiesu varu”20 
25. pantā nostiprinātais sacīkstes princips. 

Tajā pašā laikā saskaņā ar Administratīvā procesa 
likuma21 150. panta ceturto daļu tiesa ir kompetenta 
pēc savas iniciatīvas vākt pierādījumus administratīvajā 
procesā, ja procesa dalībnieku iesniegtie pierādījumi 
nav pietiekami, jo atbilstoši objektīvās izmeklēšanas 
principam tiesa dod administratīvā procesa dalībniekiem 
norādījumus un ieteikumus, kā arī pēc savas iniciatīvas 
vāc pierādījumus, lai prasījuma robežās noskaidrotu 
patiesos lietas apstākļus un panāktu tiesisku un taisnīgu 
administratīvās lietas izskatīšanu (skat. likuma “Par tiesu 
varu” 25.1 p., Administratīvā procesa likuma 107. p. 4. d.). 
Tāpēc no šobrīd spēkā esošo procesuālo tiesību viedokļa 
iepriekš minētā principiālā atšķirība pastāv, salīdzinot 
civilprocesu ar administratīvo procesu.

1  Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 340.–348. lpp.
2  Civīlprocesa nolikums. Rīga: Saeimas Kodifikācijas nodaļa, 1932.
3  Vietējo civillikumu kopojums. Tieslietu ministrijas sevišķas komisijas sagatavojumā. 
Rīga: Valtera un Rapas akciju sab. izdevums, 1928.
4  Civilprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 326/330, 1998.
5  Skat.: Rozenbergs J., Briģis I. Padomju civilprocesuālās tiesības. Rīga: Zvaigzne, 1978, 
152. lpp.
6  Civillikums: LR likums. Valdības Vēstnesis, 20.02.1937., Nr. 41.
7  Skat.: Civilprocesa likums (1938. g. izd., 1939. g. iespied.) ar paskaidrojumiem – 
izvilkumiem no Latvijas Senata un Tiesu palatas spriedumiem un no attiecīgās zinātniskās 
literaturas, kā arī ar dažiem aizrādījumiem uz likumdošanas motiviem. Sastādījuši 
F. Konradi, T. Zvejnieks u.c. Rīga: Valsts tipografijas iespiedums, 1939, 147., 148. lpp.
8  Skat.: Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums. Sagatavojis 
autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā, Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2006, 173., 174. lpp., kur tiešā veidā nav izdarīta atsauce uz V. Bukovska 
grāmatas 341., 343., 344., 345. lpp. (lai gan ir acīmredzams, ka komentārā ir izmantotas 
tieši šajās lappusēs atrodamās atziņas), bet ir norādīts vienīgi uz pielikumu 
“Pierādīšanas pienākuma sadalīšana starp prāviniekiem”, kas atrodams “Civīlprocesa 
mācības grāmatas” 764.–778. lpp.
9  Skat.: Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.–28. nodaļa). Sagatavojis autoru 
kolektīvs prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā, Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011, 
255.–261. lpp.
10  Turpat, 256.–258. lpp.
11  Turpat, 14. lpp.
12  Turpat, 256. lpp.
13  Skat.: Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums. Sagatavojis 
autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā, Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2006, 172. lpp.
14  Skat.: Civilprocesa likums (1938. g. izd., 1939. g. iespied.) ar paskaidrojumiem – 
izvilkumiem no Latvijas Senata un Tiesu palatas spriedumiem un no attiecīgās zinātniskās 
literaturas, kā arī ar dažiem aizrādījumiem uz likumdošanas motiviem. Sastādījuši 
F. Konradi, T. Zvejnieks u.c. Rīga: Valsts tipografijas iespiedums, 1939, 147.–155. lpp.
15  Skat. arī: turpat, 148. lpp.
16  Skat. arī: Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums. Sagatavojis 
autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā, Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2006, 174. lpp.
17  Skat. arī: Civilprocesa likums (1938. g. izd., 1939. g. iespied.) ar paskaidrojumiem – 
izvilkumiem no Latvijas Senata un Tiesu palatas spriedumiem un no attiecīgās 
zinātniskās literaturas, kā arī ar dažiem aizrādījumiem uz likumdošanas motiviem. 
Sastādījuši F. Konradi, T. Zvejnieks u.c. Rīga: Valsts tipografijas iespiedums, 1939, 148. lpp.
18  Skat. arī: turpat, 147. lpp.
19  Kriminālprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr. 74.
20  Par tiesu varu: LR likums. Ziņotājs, 14.01.1993., Nr. 1.
21  Administratīvā procesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 14.11.2001., Nr. 164.
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par pierādīšanu ciVilprocesā

Vladimirs Bukovskis

* Fragments no grāmatas: Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. 
rīga: Autora izdevums, 1933. Pārpublicējot saglabāta autora ortogrāfija.

IV. Ceturtā jautājumā – k a m  j ā p i e r ā d a  – 
Civīlprocesa nolikums pretēji Kriminālprocesa 
likumiem[1] noteic, ka civīltiesa pati pierādījumus 
neievāc, bet pamato savu spriedumu uz prāvnieku 
iesniegtiem pierādījumiem [C. pr. n. 457. (367.) p.
[2] – Judex secundum allegata et probata a partibus 
judicare debet, sed non secundum conscientiam].

Tā kā civīltiesā, kur lieta grozās ap civīltiesiskām 
interesēm, katra puse ieinteresēta noskaidrot 
tiesas priekšā tos faktiskos apstākļus, uz kuŗiem 
tā pamato savus prasījumus, – tad šeit paceļas ļoti 
nopietns jautājums par pierādīšanas smaguma 
sadalīšanu starp pusēm, t.i. jautājums, kas gluži 
svešs kriminālprocesā. Šinī jautājumā jāņem 
vērā, ka prāvā viena puse cenšas uzturēt status 
quo (atbildētājs), bet otra turpretim ar tiesas 
palīdzību cenšas panākt status quo ante (prasītājs). 
Prasītājs cenšas panākt tā stāvokļa grozīšanu, 
kāds pastāvēja prasības celšanas laikā. Šā stāvokļa 
grozīšanas iniciatīvi prasītājs jau ņēmis savās 
rokās, iesniegdams prasības sūdzību, kuŗā lūdz 
tiesu palīdzēt viņam pārveidot patreizējo lietas 
stāvokli tā, kā tam pēc viņa domām vajadzētu būt. 
Viņš apgalvo, ka tagadējais stāvoklis ir nenormāls, 
radies aiz atbildētāja nelikumīgas rīcības, un ka tas 
jāgroza prasītāja norādītā virzienā. Gluži dabīgi, 
ka taisni viņa pienākums tā tad ir pārliecināt tiesu, 
ka patreizējais stāvoklis ir nenormāls un tamdēļ 
grozāms. Atbildētājs, turpretim, atrodas izdevīgā 
stāvoklī ar to, ka tam par labu runā sūdzības 
iesniegšanas momentā pastāvošie faktiskie apstākļi, 
kuŗu grozīšanu viņš nebūt nevēlas. Rīkoties, 
virzīt lietu pienākas tam, kas vēlas pārmaiņas un 
pārgrozības, bet ne tam, kas vēlas mieru, jo “semper 
necessitas probanti incumbit illi, qui agit”. Tādēļ arī 
prasītāju sauc par “actor”, – tas, kas rīkojas. Kāmēr 
šis actor nepierāda tiesai, ka patreizējais stāvoklis 
ir nenormāls un prasa pārmaiņas. Līdz tam laikam 
atbildētājs var palikt pilnīgi mierīgs, un viņam nekas 
nav jādara, jo “actore non probante, reus absolvitur”.

Bet tiklīdz prasītājs sasniedzis savu mērķi, 
pārliecinājis tiesu, ka prasības iesniegšanas laikā 
bijušais status quo ir nenormāls un tamdēļ jāgroza, 
tad no šī brīža atbildētājs vairs nevar palikt mierīgs. 

Taisnības svaru kauss jau nosvēries par labu 
prasītājam; viņš iekustinājis svaru rādītāju vēlamā 
virzienā, un tiesa, sekojot šai virzienā rādītājam, ir 
spiesta pārgrozīt patreizējo stāvokli. Tagad atbildētāja 
pienākums, ja viņš nevēlas pielaist pārmaiņas, 
pārliecināt tiesu, ka prasītājam nav taisnība; viņam 
jācenšas virzīt svaru rādītāju atpakaļ; tagad viņam 
jāsāk darboties, jāceļ ierunas un tās jāpierāda, jo 
“reus excipiento fit actor”. Tādas svaru rādītāja 
svārstības var notikt vairākkārt, un onus probandi 
šādā gadījumā katru reizi gulstas uz to pusi, kuŗai 
pēc lietas apstākļiem jāzaudē prāva, ja tai neizdosies 
pārliecināt tiesu, ka pretējās puses prasījums 
pamatots vai nu uz nepareiziem apgalvojumiem, vai 
nepietiekošiem pierādījumiem. Šie principi izteikti 
mūsu Civīlprocesa nolikuma četri īsos pantos, kas 
attiecas uz jautājumu par pierādīšanas smaguma 
sadalīšanu: 102. (81.) un 454. (366.) pantā,[3] pēc kuŗa 
prasītājam jāpierāda sava prasība, bet atbildētājam – 
savas ierunas pret prasību, kā arī 202. (146.) un 
829. (722.) pantā,[4] pēc kuŗa tiesa ar aizmugurisku 
spriedumu piespriež prasītājam visus viņa pierādītos 
prasījumus.1

Tā kā ceļot prasību, prasītājs cenšas atjaunot 
savas no atbildētāja aizskartās tiesības vai panākt 
no atbildētāja apstrīdēto tiesību atzīšanu, tad 
p r a s ī t ā j a m  j ā p i e r ā d a : 1) ka viņam tādas 
tiesības pieder (prasības aktīvais pamats) un 2) ka 
atbildētājs tās aizskāris vai apstrīd (prasības pasīvais 
pamats).

Tā tad, pēc vispārējiem noteikumiem, prasītājam 
jāpierāda: 1) p r a s ī b a s  a k t ī v a i s  p a m a t s , 
t.i., ka viņam pieder tās tiesības, kuŗu aizstāvēšanu 
viņš lūdz (īpašuma vai valdīšanas tiesības, prasījuma 
tiesības, kas pamatotas uz līguma vai likuma); 
2) p r a s ī b a s  p a s ī v a i s  p a m a t s , t.i., ka šīs 
viņa tiesības aizskārtas, vai, ka atbildētājs šo tiesību 
realizēšanai liek šķēršļus ceļā, kādēļ viņam vajadzīga 
aizsardzība.

Prasītāja uzdevums pierādījumu iesniegšanā 
būtu tomēr ārkārtīgi apgŗūtināts un nereti kļūtu 
pat neiespējams, ja savas tiesības (aktīvo pamatu) 
pierādot, viņam būtu jāpierāda ne tikai to esamība, 
bet arī izcelšanās pareizība, un pie tam ne tikai 
attiecībā uz sevi pašu, bet arī attiecībā uz saviem 
tiesību priekšgājējiem,2 kā arī tajā gadījumā, ja 
viņam vajadzētu pierādīt, ka viņa tiesības nav 
pārgrozījušās un izbeigušās (tā saucamo probatio 
diabolica).

Ievērojot sacīto un vadoties no taisnības principa 
(aequitas, Billigkeit, справедливость), – pierādīšanas 
smagumu, kas gulstas uz prasītāju, lielā mērā 
samazina, bet dažreiz pat pārceļ uz atbildētāju.3

Izejot no šā aequitatis principa, prasītājam s a v a s 
p r a s ī b a s  a k t ī v ā  p a m a t ā  jāpierāda tikai 
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tuvākie tiesības radošie fakti. Prasītājs atbrīvots 
no pienākuma pierādīt attālākos faktus, šo faktu 
pārmaiņas vai izbeigšanos. Prasītājam jāpierāda 
tikai savu tiesību izcelšanās; bet ja atbildētājs, atzinis 
prasītāja tiesību izcelšanās faktu, apgalvo, ka šīs 
tiesības pēc tam izbeigušās, tad šo tiesību izbeigšanās 
fakts a t b i l d ē t ā j a m  ir jāpierāda.4 Turpretim, 
ja prasītājs savā prasībā par īpašuma tiesībām ir 
pierādījis, ka tiesību aizskaršanas momentā viņš bijis 
īpašnieks, tad tam nav jāpierāda, ka visi viņa tiesību 
priekšgājēji ieguvuši šo īpašumu likumīgā ceļā. Ka 
prasītāja tiesības pēc tam izbeigušās,5 tas saskaņa 
ar Civīllikuma 917. p.[5] jāpierāda atbildētājam. 
Ceļot prasību par parāda samaksu, prasītājam, kas 
iesniedzis tiesai atbildētāja izdotu parāda rakstu, 
nav jāpierāda causa dibendi (sal. arī Civ. lik. 3701. p. 
3. pnkts);[6] nav viņam arī jāpierāda, ka aizdevuma 
līguma noslēgšanas laikā abas puses bijušas rīcības 
spējīgas.

P r a s ī b a s  p a s ī v ā  p a m a t ā  prasītājam 
jāpierāda visi tie viņa tiesību traucējumi no atbildētāja 
puses, kas izteicas atbildētāja a k t ī v ā  d a r b ī b ā , 
uz ko tam nebij tiesību, bet prasītājam nav 
jāpierāda tiesību traucējumi, kas izteicas atbildētāja 
p a s i v i t ā t ē , viņa b e z d a r b ī b ā . Tā, piem., 
prasībā par traucētas valdīšanas atjaunošanu, 
prasītājam jāpierāda, ka atbildētājs tiešām traucējis 
viņa valdīšanu (Civīllik. 685. p.).[7]

Prasībās par īpašuma tiesībām prasītājam 
jāpierāda, ka atbildētājs valda viņa lietu un tādā veidā 
pārkāpj prasītāja tiesības (Civīllik. 916. p.).[8]

Prasībā atcelt īres līgumu tamdēļ, ka īrnieks 
trokšņo vai bojā izīrēto lietu, prasītājam jāpierāda 
trokšņošanas vai lietas bojāšanas fakts (Civīllik. 
3443. un 4118. p.).[9] Visos šinīs gadījumos atbildētāja 
pārkāpumi izteicas a k t ī v ā  d a r b ī b ā , un tādēļ 
tie jāpierāda p r a s ī t ā j a m . Turpretim, prasībā, 
kas pamatota uz aizdevuma līgumu, – parāda 
nesamaksāšanas fakts prasītājam nav jāpierāda, jo šeit 
atbildētāja pārkāpums izteicas viņa bezdarbībā, un 
tādēļ šeit onus probandi pāriet uz atbildētāju (Civīllik. 
3531. p.).[10]

Neatkarīgi no prasības p a m a t a  pierādīšanas, 
prasītājam jāpierāda arī p r a s ī b a s  a p m ē r s . 
Ja prasība vērsta uz zaudējumu atlīdzību, tad šis 
zaudējums (interese) var izteikties pozitīvi – prasītāja 
mantas samazināšanās veidā (damnum emergens) 
vai gaidāmās peļņas zaudēšanā (lucrum cessans; 
Civīllik. 3437. p.).[11] Abos gadījumos zaudējuma 
apmērs jāpierāda prasītājam. Pie damnum emergens 
prasītājam nav tiesības prasīt no atbildētāja pretium 
affectionis (Civīllik. 3454. p.),[12] bet pie lucrum 
cessans viņam jārēķinās ar normālo varbūtējo 
peļņu, bet ne ar gadījuma vai iedomāto peļņu 
(Civīllik. 3452. p.).6[13] Tā kā aprādītos gadījumos 

prasītāja stāvoklis onus probandi jautājumā nereti 
var izrādīties par ļoti gŗūtu, tad 1930. g. novele dod 
viņam iespēju v i s o s  n a u d a s  prasījumos, kuŗu 
īstā apmēra noteikšanai nav iespējams piemērot 
vispārīgos noteikumus par prasības apstiprināšanu 
ar pierādījumiem, lūgt tiesu apmierināt prasību 
tādā apmērā, kādā to pati tiesa atzīst par taisnīgu 
pēc visu lietas apstākļu apsvēršanas [C. pr. n. 809. 
(7061.) p.].7[14]

Kas attiecas uz a t b i l d ē t ā j u , tad līdz 
tam, kamēr prasītājs nav iesniedzis pienācīgos 
pierādījumus, atbildētājam ir tiesība vienkārši 
prasību noliegt, nepievedot tam nekādus 
pierādījumus. Negantis nulla probatio est.8 
Likums tikai prasa, lai viņš, vai nu rakstiskā 
paskaidrojumā [C. pr. n. 419. (314.) p.],[15] vai 
mutiskos paskaidrojumos dotu noteiktas atbildes 
uz viņam uzstādītiem jautājumiem [C. pr. n. 438. 
(335.) p.],[16] vai viņš atzīst vai noliedz zināmus 
faktiskos apstākļus. Pat tad, ja atbildētājs, noliedzot 
prasītāja norādītu, bet no viņa vēl nepierādīto faktu, 
pats atsaucas uz pretēju faktu, – ir tad tas viņam 
pagaidām nav jāpierāda, jo viņa pienākums nav 
apgāst ar pierādījumiem to, ko p a t s  p r a s ī t ā j s 
v ē l  n a v  p i e r ā d ī j i s . Nevajaga aizmirst, 
ka viss tas, uz ko balstās prasība, ir jāpierāda 
prasītājam, un tikai a t t i e c ī b ā  u z  p r a s ī b a s 
p a s ī v o  p a m a t u  prasītājs, kā tas iepriekš 
norādīts, ir atbrīvots no pierādījumu iesniegšanas 
par tādiem no atbildētāja pielaistiem un prasītāja 
tiesības traucējošiem faktiem, kas izteikušies 
negātīvi, kaut gan patiesībā atbildētāja pienākumiem 
pret prasītāju būtu vajadzējis izteikties pozitīvi 
(in faciendo). Šinī gadījumā a t b i l d ē t ā j a m 
jāpierāda, ka tiesību traucēšana vai nu nav notikusi, 
vai nav pieskaitāma viņam par vainu. Tā piem., 
pēc piegādes līguma atbildētājs apņēmies piegādāt 
prasītājam malku un jau saņēmis par to maksu, 
bet malku nav piegādājis. Ievērojot to, ka līguma 
pārkāpums no atbildētāja puses izteicas negātīvi, 
t.i. tāda pienākuma nepildīšanā, ko tam vajadzēja 
izpildīt, tad p r a s ī t ā j s  uzlūkojams kā pilnā mērā 
pierādījis savu prasību, tiklīdz tas pierādījis prasības 
aktīvo pamatu: piegādes līguma noslēgšanu un 
cenas samaksu: uz a t b i l d ē t ā j u  pāriet jau onus 
probandi, ka līguma pārkāpšana nav notikusi, ka 
malku viņš piegādājis vai nav piegādājis aiz svarīgiem 
iemesliem.

Tiklīdz prasītājs pierādījis aktīvo un, zināmos 
gadījumos, arī pasīvo prasības pamatu,9 atbildētājs 
jau vairs nevar aprobežoties vienīgi ar noliegšanu 
vai apstrīdēšanu, – tagad jau viņa pienākums 
apstiprināt s a v u s  i e b i l d u m u s  ar attiecīgiem 
pierādījumiem.
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dr.iur. erlena kalniņa komentāri  
dr.iur. Vladimira Bukovska “civīlprocesa mācības 
grāmatas” fragmenta pārpublikācijai
[1] No šobrīd spēkā esošo procesuālo tiesību viedokļa šāda principiāla atšķirība pastāv 
starp civilprocesuālajām tiesībām un kriminālprocesuālajām tiesībām, no vienas puses, un 
administratīvā procesa tiesībām, no otras puses (sk. likuma „Par tiesu varu” 25. p. un 25.1 p., 
Civilprocesa likuma 93. p., Kriminālprocesa likuma 126. p. un Administratīvā procesa likuma 107. p. 
4 .d. un 150. p. 4 .d.). 
[2] Civilprocesa nolikuma 457. panta normai analoģiska norma Civilprocesa likumā nav ietverta, 
taču civilprocesā tiesas pienākums atturēties no pierādījumu vākšanas pēc savas iniciatīvas izriet 
no likuma „Par tiesu varu” 25. pantā, Civilprocesa likuma 10. pantā nostiprinātā sacīkstes principa 
un Civilprocesa likuma 93. panta noteikumiem par pierādīšanas pienākumu.
[3] Civilprocesa nolikuma 102. un 454. panta normai saturiski atbilst Civilprocesa likuma 93. panta 
pirmās daļas 2. un 3. teikums.
[4] Civilprocesa nolikuma 202. un 829. pantam ir principiāla līdzība ar Civilprocesa likuma 
208.1 panta otro daļu („aizmugurisku spriedumu tiesa taisa, pamatojoties uz prasītāja 
paskaidrojumiem un lietā esošajiem materiāliem, ja tiesa tos atzīst par pietiekamiem strīda 
izšķiršanai”).
[5] Vietējo civillikumu kopojuma 917. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1060. panta pirmajā 
daļā.
[6] Vietējo civillikumu kopojuma 3701. panta 3. punkta norma ir pārņemta Civillikuma 2382. panta 
2. punktā.
[7] Vietējo civillikumu kopojuma 685. panta norma ir pārņemta Civillikuma 915. pantā.
[8] Vietējo civillikumu kopojuma 916. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1059. pantā.
[9] Vietējo civillikumu kopojuma 3443. panta norma („kad pretējā puse zaudējuma nodarīšanu 
apstrīd, cietušam jāpierāda savi apgalvojumi, jo pats par sevi nav pieņemams, ka zaudējumu 
būtu nodarījuši citi”) Civillikumā nav pārņemta. Savukārt Vietējo civillikumu kopojuma 
4118. panta norma ir pārņemta Civillikuma 2171. panta 3. punktā.
[10] Vietējo civillikumu kopojuma 3531. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1838. panta pirmajā 
daļā.
[11] Vietējo civillikumu kopojuma 3437. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1772. pantā.
[12] Vietējo civillikumu 3454. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1789. pantā.
[13] Vietējo civillikumu kopojuma 3452. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1787. pantā.
[14] Civilprocesa nolikuma 809. panta normai („ja prasībā par naudas prasījumiem tiesa atzīst, ka 
prasītājam ir tiesība uz atlīdzību, bet ieskata, ka tās lieluma noteikšanā, pēc prasījuma rakstura, 
nav piemērojams vispārējais noteikums par prasības apstiprināšanu ar pierādījumiem, tad 
viņa var noteikt atlīdzību pēc sava taisnīgā ieskata, kas pamatots uz visu apstākļu apsvērumu”) 
analoģiska norma Civilprocesa likumā nav ietverta. Tajā pašā laikā pilnvarojums tiesai pēc sava 
ieskata noteikt piedzenamās atlīdzības apmēru, ņemot vērā Civillikuma 5. pantā paredzētos 
kritērijus („taisnības apziņa” un "vispārīgie tiesību principi”), ir ietverts, piemēram, Civillikuma 
1635. panta otrajā daļā, 2347. panta pirmajā daļā, 2349. pantā, 2351. pantā, 2352. pantā, 
2352.1 panta trešajā daļā un 2353. pantā (atlīdzība par morālo kaitējumu). 
[15] Civilprocesa nolikuma 419. panta normai saturiski atbilst Civilprocesa likuma 148. panta otrās 
daļas 1. un 2. punkts.
[16]  Civilprocesa nolikuma 438. panta normai saturiski atbilst Civilprocesa likuma 167. panta otrā 
daļa.
 Prasītājs, pievedot savai prasībai likumīgus pierādījumus, var piespiest izteikties par atbildētāja 
tikai kailos vārdos celtām ierunām, ka viņš tās apstrīd… tāda viņa neizteikšanās – klusēšana nevar 
tikt ieskatīta par ierunas atzīšanu, kas atsvabinātu atbildētāju no celtās ierunas pierādīšanas 
(Sen. spr. 30./IX. 1920. g. Glužga l. Nr. 81).
[17] Civilprocesa nolikuma 675. panta normai saturiski atbilst Civilprocesa likuma 132. panta 6., 8. 
un 9. punkts.
[18] Civilprocesa nolikuma 664. panta normai („noraidījumi jāapstiprina ar pierādījumiem vai ar 
aizrādījumu uz tiem”) principiāli atbilst Civilprocesa likuma 148. panta otrās daļas 3. punkts. 
[19] Vietējo civillikumu kopojuma 3531. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1838. panta pirmajā 
daļā.
 Formālie noraidījumi, ja tie neattiecas uz gadījumiem, kādi paredzēti C. pr. n. 667. (576.) p., 
atbildētājam jāpaziņo tiesai pirmā sēdē, kas nolikta lietas izspriešanai, vai pirmā atbildes rakstā; 
un tā kā par pareiziem atzītie noraidījumi atņem tiesai iespēju izspriest prasību pēc būtības, tad 
noraidījumu pareizība atbildētājam jāpierāda pirms, kā prasītājs iesniedzis savus pierādījumus 
pēc prasības būtības [C. pr. n. 666. (575.) un 664. (573.) p.]. [Civilprocesa nolikuma 666. panta 
normai („noraidījumi ceļami ne vēlāk kā pirmā atbildes rakstā, ja tas iesniegts, vai pirmā tiesas 
sēdē”) analoģiska norma Civilprocesa likumā nav ietverta. Savukārt Civilprocesa nolikuma 
667. pantā bija paredzēts, ka „jebkurā lietas stāvoklī var celt šādus noraidījumus: 1) noraidījumus 
attiecībā uz lietu, ko iztiesā citā tiesā, ja par šās lietas iztiesāšanu atbildētājam nav bijis zināms, 
stājoties pie atbildes; 2) noraidījumus, kas dibināti uz prāvnieka nespēju prasīt un atbildēt tiesā, 
un 3) noraidījumus, kas dibināti uz to, ka pilnvarniekam nav pilnvaras” (sal. Civilprocesa likuma 
219. p.1. d. 2., 3. un 4. pk.)].
[20] Civilprocesa nolikuma 661. panta 1., 2. un 4. punkta normai ir principiāla līdzība attiecīgi ar 
Civilprocesa likuma 219. panta pirmās daļas 5., 4. un 2. punktu, savukārt Civilprocesa likuma 
661. panta 3., 5., 6. un 7. punkta normām analoģiskas normas Civilprocesa likumā nav ietvertas. 
Civilprocesa nolikuma 664. panta normai („noraidījumi jāapstiprina ar pierādījumiem vai ar 
aizrādījumu uz tiem”) principiāli atbilst Civilprocesa likuma 148. panta otrās daļas 3. punkts.
[21] Vietējo civillikumu kopojuma 2986. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1467. pantā.

Bet atbildētājam ir tiesība, 
neielaižoties prasības atspēkošanā 
pēc būtības, un vēl pirms 
kā prasītājs iesniedzis savus 
pierādījumus, uzstāties pret 
prasītāju ar f o r m ā l i e m 
n o r a i d ī j u m i e m , kas 
paralizē pašu prasību.

Par cik šie norādījumi nav 
uzskatāmi par absolūtiem procesa 
izcelšanās nosacījumiem, par 
kuŗiem rūpējas pati tiesa [C. pr. n. 
675. (584.) ž.],[17] – par tik šo 
noraidījumu pareizība jāpierāda 
atbildētājam [C. pr. n. 664. 
(573.) p.].[18]

Tādā kārtā a t b i l d ē t ā j a 
pienākums ir pierādīt: a) zināmos 
gadījumos prasības p a s ī v ā 
p a m a t a  trūkumu, t.i. pierādīt, 
ka atbildētāja bezdarbība nav 
traucējusi prasītāja tiesības, kaut 
gan atbildētājam bij pienākums 
izpildīt attiecībā uz prasītāju kādu 
darbību (Sal. Civīllik. 3531. p.);[19] 
b) savu formālo noraidījumu 
pareizību, t.i. pierādīt, ka prasītājs 
pārkāpis r e l a t ī v o s  procesa 
nosacījumus [C. pr. n. 661 (571.) 
un 664. (573.) p.],10[20] c) to savu 
ierunu pareizību, ar kuŗām tas 
grib atspēkot tos faktiskos lietas 
apstākļus, ko prasītājs jau paspējis 
tiesai pierādīt. Šīs ierunas var 
būt divējāda rakstura: a) vai nu 
tādas, ka kavē pašu tiesību rašanos 
(Rechstvernichtende Tatsachen), 
piem., pēc tam, kad prasītājs 
pierādījis, ka zināms līgums 
pastāvējis, – atbildētājs savās 
ierunās apgalvo, ka līgums nav 
spēkā, jo tā noslēgšana panākta ar 
draudiem (Civīllik. 2986. p.),[21] 
viltu (Civīllik. 2979. p.),[22] vai arī 
kā otra līguma slēdzēja puse nav 
bijusi rīcības spējīga (Civīllik. 354., 
502. un 509. p.)[23] un tml.; b) vai 
tādas, kas kavē tiesību izlietošanu 
(Rechstvernichtende Tatsachen), 
piem., kad atbildētājs atsaucas uz 
noilgumu (Civīllik. 3618. p.),[24] 
uz to, ka parāds dzēsts ar ieskaitu 
(Civīllik. 3560., 3561. p.),[25] ka 
darījums pārjaunots (Civīllik. 
3579. p.)[26] un tamlīdzīgi. 19. lpp.
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Pēc tam, kad atbildētājs ar savām, attiecīgi 
apstiprinātām ierunām apgāzis prasītāja minētos 
pierādījumus, tā kā prasītāja prasījumiem jau 
draud no tiesas puses noraidīšana, tad pienāk atkal 
prasītāja kārta ar atspēkojumiem un pierādījumiem 
apgāst atbildētāja pierādītās ierunas. Tā piem., 
atbildētāja ierunas, ka līguma noslēgšana panākta 
ar draudiem vai viltu, – prasītājs atspēko ar 
aizrādījumu, ka minētiem draudiem nav bijis 
tiesiskas nozīmes (Civīllik. 2983. p.),[27] tos 
izteikusi priekšniecība noteiktā kārtībā (Civīllik. 
2982. p.),[28] tiem piemitis pierunas raksturs 
(Civīllik. 2985. p.),[29] tāpat viltum trūcis tiesiskas 
nozīmes (Civīllik. 2977. un 2978. p.).[30] Atbildētāja 
ierunu, ka pretējai pusei līguma noslēgšanas 
laikā trūcis rīcības spējas, prasītājs var atspēkot, 
pierādot, ka pretējā puse pēc pilngadības 
sasniegšanas atzinusi darījumu (Civīllik. 356. p.);[31] 
atbildētāja pierādīto atsaukšanos uz noilgumu, 
prasītājs atspēko ar iebildumu par noilguma 

pārtraukumu (Civīllik. 3631. un 3633. p.);[32] 
atbildētāja iebildumu par ieskaitu prasītājs atspēko 
ar apgalvojumu, ka pretprasījums ir apstrīdams 
(Civīllik. 3552. p.),[33] vai ka ieskatam uzstādītie 
prasījumi nepieder pašam atbildētājam (Civīllik. 
3557. p.);[34] iebildumu, ka darījums pārjaunots, 
prasītājs atspēko ar norādījumu, ka še trūkst 
pārjaunojumam vajadzīgo nosacījumu (Civīllik. 
3587. p.).[35]

Ja prasītājam izdodas ar minētiem un, vajadzības 
gadījumā, arī pierādītiem pretiebildumiem atspēkot 
atbildētāja iebildumus, – lomas atkal mainas; 
atbildētājam no jauna piekrīt agresīvā loma un 
pienākums apstiprināt savus atspēkojumus, cik 
tas nepieciešams, ar pienācīgiem pierādījumiem. 
Onus probandi arvien gulstas uz to pusi, kuŗa 
vēlas iznīcināt zināmā momentā ar pierādījumiem 
nodibināto un pretējai pusei labvēlīgo status quo, 
un kuŗai būtu jāzaudē prāva, ja tiesa tūliņ taisītu 
spriedumu.

1 Tagad pie miertiesneša, pēc 1930. g. noveles, prasītājs tiek atbrīvots no pienākuma 
iesniegt pierādījumus, ja atbildētājs, kuŗam pašam ir izsniegta pavēste, tiesā 
neieradīsies un arī neatsauksies uz sūdzību; bet prasītāja pievestiem faktiskiem 
apstākļiem pilnīgi jāattaisno prasība un jāsaskan ar to [C. pr. n. 202. (146.) p.].
2 Sal. piem. īpašuma tiesību pierādījumu pēc Latgal. civīllik. 420. p., kas paredz lietas 
likumīgu iegūšanu netikai no pirmā ieguvēja, bet arī visos turpmākos tālāknodošanas 
gadījumos. Citādi skatās Civīllikumu 917. pants.
3 Kā jau prof. Engelmanis aizrādīja savā grāmatā (И.Э. Энгельманъ, Курсъ Русского 
Гражд. Судопроизводства,  278. lap. p.). lieli nopelni mācībā par Onus probandi 
pieder vācu profesoram Rich. Schmidtam, kas savā grāmatā „Lehrbuch des deutchen 
Civilprocessrechts” 1910. g. (458.–488. l. p.) sevišķi uzsvēris taisnības principa 
(Billigkeit) lielo nozīmi procesā.
4 Tiesai nav tiesības uzlikt prasītājam par pienākumu pierādīt prasības pamatā 
esošos faktus, kuŗus atbildētājs sevišķi neapstrīd, un kuŗus atbildētājs atrod tikai par 
nepierādītiem (Sen. spr. 1874. g. Nr. 421; 25./II. 1926. g. Oļechnas l. Nr. 139). 
5 Tikai tanī gadījumā, ja strīdus izcēlies par to, vai prasītājs pats ieguvis lietu likumīgā 
ceļā – prasītājam būs jāpierāda lietas likumīga pāreja no agrākā īpašnieka (Civīllikumu 
918. p.; sal arī Erdman: II; 202. lap. p.).
6 Sk. manā komentārā pie Civīllikumu 3452. p. pievestos piemērus.
7 Pēc Senāta (spr. 28./X. 1926. g. Apsēna 1. Nr. 346) paskaidrojumiem, tiesa var 
zaudējumu atlīdzību noteikt pēc sava taisnīga ieskata (C. pr. n. 7061. p.) tikai tad, 
ja atrod, ka atlīdzības apmēra noteikšanā  prasījuma rakstura dēļ, nevar piemērot 
vispārējos noteikumus par prasības apstiprināšanu ar pierādījumiem, pamatojoties 
uz visu lietas apstākļu apsvērumiem; tādēļ tiesa var minētos likumos paredzēto 
tiesību izlietot tikai pietiekoši motivējot neiespēju zaudējumu atlīdzības apmēru 
noteikt ar parastiem procesuāliem pierādīšanas līdzekļiem.
8 Nav pareizi taisīt no šā vai citiem romiešu tiesību principiem (ei incumbit probatio 
qui dicit, non qui negat), tādu slēdzienu, itkā negātīvi fakti vispār nemaz nebūtu 
jāpierāda. Ja romieši mācīja, ka affirmanti, non neganti incumbit probatio (l. 23. C. de 
probat. 4, 19), tad tas nozīmēja tikai to, ka gadījumos, kad viena puse apgalvo, kādas 
tiesības esamību, bet otra to noliedz, tad tiesības esamība jāpierāda tai pusei, kas 
apgalvo, bet ne tai, kas noliedz. Ļoti daudzus negātīvus faktus viegli var pierādīt ar 
pretējā pozitīvā fakta nodibināšanu, piem. alibi vai to, ka lieta neatradās pie A., var 
pierādīt ar to, ka lieta atradās pie B; faktu, ka lauks palicis neapstrādāts – ar šā lauka 
faktisko stāvokli. Kā pareizi atzīmējis prof. Engelmanis, romieši ir ietvēruši aprādītos 
principos ne formu, bet pašu būtību, ne atsevišķus faktus, bet pašas tiesības. Sk. arī 
Васьковскiй: Учебникъ Гражд. Проц 235. lp. p., un viņa pievestos Senāta spriedumus 
1869. g. Nr. 1266, 1873. g. Nr. 434, 1879. g. Nr. 119; B. Popov: Negativa non probantur 
Vestņik Prava 1905. g. 6. sēj.
9 Prasītājs, pievedot savai prasībai likumīgus pierādījumus, var piespiest izteikties 
par atbildētāja tikai kailos vārdos celtām ierunām, ka viņš tās apstrīd… tāda viņa 
neizteikšanās – klusēšana nevar tikt ieskatīta par ierunas atzīšanu, kas atsvabinātu 
atbildētāju no celtās ierunas pierādīšanas (Sen. spr. 30./IX. 1920. g. Glužga l. Nr. 81).
10 Formālie noraidījumi, ja tie neattiecas uz gadījumiem, kādi paredzēti C. pr. n. 667. 
(576.) p., atbildētājam jāpaziņo tiesai pirmā sēdē, kas nolikta lietas izspriešanai, vai 
pirmā atbildes rakstā; un tā kā par pareiziem atzītie noraidījumi atņem tiesai iespēju 
izspriest prasību pēc būtības, tad noraidījumu pareizība atbildētājam jāpierāda 
pirms, kā prasītājs iesniedzis savus pierādījumus pēc prasības būtības [C. pr. n. 666. 
(575.) un 664. (573.) p.].

11 Sk. arī Fridrich Stein, Die Zivilprocessordnung für das deutche Reich 1. 1925. l. 
(740., 741. l. p.) un Rich Schmidt. Lehrbuch des deutsch. Zivilprocessrechts 1910. g. 
475. lap. p. Pie cita, jāšaubās vai pareiza, uzskata pieturas. Б. Поповъ: Распредъленiй 
доказательствъ между сторонами, 8. l. p.), kas mācību par pierādīšanas smaguma 
sadalīšanu pieskaita materiālām tiesībām. Pēc tā paša autora domām, onus probandi 
piekrīt tai pusei, kuŗai vieglāk pievest attiecīgos pierādījumus; kuŗai tas vieglāk tagad 
vai bij izdevīgāk agrāk. Punietur, ut de jure suo probare necesse haberet. Diezin vai 
tāda teōrija pieņemama; pieturoties pie šā uzskata, bieži būtu jāuzliek pusei par 
pienākumu pievest pierādījumus pašai pret sevi.
12 Ar civīlprocesa izpratni un nozīmi ir pilnīgi savienojams tas princips, ka viena parta 
pievestais pierādījums no vienas puses pats par sevi būtu uzskatāms vispār tā visumā 
par pilnīgi ticamu, cik tālu tas runā šim partam par labu, un ka tomēr no otras puses šī 
pierādījuma atsevišķās daļas būtu izlietojamas kā pierādījums tam pašam partam par 
ļaunu (sk. 469. un 478. p.) (Sen. spr. 24./IX. 1924. g. Rubina l.).
13 Lielais daudzums procesuāla rakstura pantu par onus probandi materiālo tiesību 
kodekā izskaidrojams, no vienas puses un pirmā kārtā, ar to, ka Vietējo civīllikumu 
kodificēšanas laikā agrākās Baltijas guberņās vēl nebij kodificēta procesuālā 
kodeka, un tādu pantu ievešana materiālā kodekā tādēļ izrādījās pilnīgi dabīga. Tā 
kā materiālo kodeku vienmēr un visur sastāda un kodificē pirms procesuālā, – tad 
procesuālo normu izdalīšana no materiālām tiesībām notiek pakāpeniski [sal. 
piem. X. sēj. I. d., no kuŗas lielāko daļu procesuālo pantu izdalīja tikai pakāpeniski, 
bet attiecībā uz testamentu (1060.–1066.13 p.), tie atstāti arī vēl tagad materiālās 
tiesībās. Bez tam vēl jāņem vērā, ka Vietējo civīllikumu III. d. kodifikātori atsevišķu 
pantu saturu un redakciju bieži patapināja no toreizējām tiesību mācību 
grāmatām, kuŗās pilnīgi dabīgi, blakus materiālai normai bij norādīts arī, uz ko 
gulstas onus probandi.
Bet no otras puses jāņem vērā, ka bieži materiālo un procesuālo tiesību normas tik 
cieši saplūdušas kopā, kā arī no tīri praktiska viedokļa ir gŗūti un pat nevēlami atdalīt 
vienu normu no otras, un jautājuma par onus probandi iepīšana materiālās tiesībās 
sastopama arī jaunākos Rietumeiropas valstu kodekos (Sal. piem. Šveices saistību 
tiesības 54.–56., 63., 64., 103., 106., 222., 420. un citus p., Vācu BGB. 345., 358., 363., 442., 
542., 636., 2336., un citus pantus). 
14 Saskaņā ar X. sēj. I. d. 683. p. 2. punktu dzelzceļu un tvaikoņu uzņēmumu vadītāji 
atsvabināti no pienākuma atlīdzināt cietušiem nodarītos kaitējumus vai zaudējumus 
tikai tad, kad viņi pierāda, ka nelaime cēlusies: a) ne aiz uzņēmuma pārvaldes un 
tās aģentu vainas, vai arī B) nepārvaramas varas iespaida dēļ. Tā tad onus probandi 
tādās lietās, pretēji C. pr. n. 454. (366.) p., guļ ne uz prasītāju, bet uz atbildētāju, kas 
izskaidrojams ar: 
a) lielo peļņu, ko šādu riska uzņēmumu īpašnieki gūst no saviem uzņēmuma, 
b) ievērojamām briesmām, kas no šādiem uzņēmumiem draud iedzīvotājam, kam bez 
tam jau gŗūti pierādīt dzelzceļa vai tvaikoņa vainu.
1932. g. 20. apr. (Lik. kr. 1932. g. 106) Latvijas Republikas Satversmes 81. p. kārtībā 
izdoti pārgrozījumi un papildinājumi dzelzceļa likumā un saskaņā ar dzelzc. 
likuma 97. p., dzelzceļš atlīdzina katras personas zaudējumus nāves gadījumā, kā 
arī veselības vai mantas bojājumu gadījumos, ja tie cēlušies sakarā ar dzelzceļa 
ekspluatāciju un ja cietušais pierāda, ka nelaime notikusi dzelzceļa vai viņa 
darbinieku vainas dēļ.
Tā tad saskaņā ar šo pēdējo likumu onus probandi atkal uzlikts prasītājam, un šis 
likums ir pretrunā ar augšminēto X. sēj. 1. d. 683. p. noteikumu.
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[22] Vietējo civillikumu kopojuma 2979. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1461. pantā.
[23] Vietējo civillikumu kopojuma 354. panta normai („visiem šādiem darījumiem, kurus 
nepilngadīgie noslēguši bez aizbildņa piedalības, nav priekš viņiem saistoša tiesiska spēka, ja 
vien aizbildnis vēlāk nav šos darījumus apstiprinājis ar savu piekrišanu, ciktāl likums (380. un 
turpm. p., 401. p.) viņu uz to pilnvaro”) analoģiska norma Civillikumā nav pārņemta; tajā pašā 
laikā Civillikuma 261. panta pirmajā daļā noteikts, ka, „izņemot gadījumus, kas paredzēti 221. 
un 260. pantā, nepilngadīgajam nav rīcības spējas, tādēļ viņu visos tiesiskos darījumos pārstāv 
aizbildnis”. Vietējo civillikumu kopojuma 502. panta norma ir tikusi pārņemta Civillikuma 
361. pantā, kas šobrīd izteikta jaunā, 2012. gada 29. novembra likuma „Grozījumi Civillikumā” 
redakcijā (spēkā no 2013. gada 1. janvāra). Savukārt Vietējo civillikumu kopojuma 509. panta 
norma principiāli grozītā veidā ir tikusi pārņemta Civillikumā 367. pantā.
[24] Vietējo civillikumu kopojuma 3618. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1893. pantā.
[25] Vietējo civillikumu kopojuma 3560. un 3561. panta normas ir pārņemtas attiecīgi Civillikuma 
1853. un 1854. pantā.
[26]  Vietējo civillikumu kopojuma 3579. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1869. pantā.
[27] Vietējo civillikumu kopojuma 2983. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1465. pantā.
[28] Vietējo civillikumu kopojuma 2982. panta norma (izņemot paskaidrojošo piebildi – „t.i., kad tos 
[spaidus] izdarījusi persona, kurai nav uz to tiesības, kā, piemēram, priekšniecībai tam nolūkam 
noteiktā kārtībā”) ir pārņemta Civillikuma 1464. pantā.
[29] Vietējo civillikumu kopojuma 2985. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1466. pantā.
[30] Vietējo civillikumu kopojuma 2977. un 2978. panta normas ir pārņemtas attiecīgi Civillikuma 
1459. un 1460. pantā.
[31] Vietējo civillikumu kopojuma 356. panta norma ir pārņemta Civillikuma 261. panta trešajā daļā.
[32] Vietējo civillikumu kopojuma 3631. un 3633. panta normas ir pārņemtas attiecīgi Civillikuma 
1904. un 1905. pantā.
[33] Vietējo civillikumu kopojuma 3552. panta norma („ieskaitam uzstādītam prasījumam jābūt 
skaidram un neapstrīdamam, vai vismaz viņa noteikšana nedrīkst būt saistīta ar sarežģītu 
darbību, kura varētu sagādāt prasītājam netaisnu novilcinājumu”) Civillikumā nav pārņemta.
[34] Vietējo civillikumu kopojuma 3557. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1851. panta pirmajā 
daļā.
[35] Vietējo civillikumu kopojuma 3587. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1875. pantā.
[36]  Civilprocesa nolikuma 454. panta normai saturiski atbilst Civilprocesa likuma 93. panta pirmās 
daļas 2. un 3. teikums.
[37] Civilprocesa nolikuma 557. panta normai („iepriekšējā (556) pantā norādītos gadījumos 
[tirdzniecības] grāmatas, zaudējot pierādījuma spēku tirgotājam par labu, nezaudē šo spēku pret 
viņu”) un 566. panta normai („akti, kurus tiesai iesniedz viena puse, var noderēt par pierādījumu 
arī otrai pusei par labu, kaut arī tā puse, kas aktu iesniegusi, vēlāk no tā atteiktos vai lūgtu to 
uzskatīt par spēkā neesošu, ja vien nav celtas šaubas par šā akta īstumu”) analoģiskas normas 
Civilprocesa likumā nav ietvertas.
[38] Vietējo civillikumu kopojuma 13. un 64. panta normas Civillikumā nav pārņemtas.
[39] Vietējo civillikumu kopojuma 504. panta norma ir tikusi pārņemta Civillikuma 363. pantā, 
taču šis pants ir izslēgts ar 2012. gada 29. novembra likumu „Grozījumi Civillikumā” (spēkā no 
2013. gada 1. janvāra).
[40] Vietējo civillikumu kopojuma 685. un 688. panta normas ir pārņemtas attiecīgi Civillikuma 915. 
un 917. pantā.
[41] Vietējo civillikumu kopojuma 862., 863. un 866. panta normas ir pārņemtas attiecīgi Civillikuma 
1030. pantā, 1031. panta pirmajā un otrajā daļā.
[42] Vietējo civillikumu kopojuma 916., 917., 918. un 919. panta normas ir pārņemtas attiecīgi 
Civillikuma 1059. pantā, 1060. panta pirmajā un otrajā daļā un 1061. pantā.
[43] Vietējo civillikumu kopojuma 1038., 1091. un 2233. panta normas Civillikumā nav pārņemtas. 
[44] Vietējo civillikumu kopojuma 2240. panta norma (izņemot pēdējo palīgteikumu – „ja vien viņš 
nevar pierādīt, ka tā [lieta] nozudusi aiz mantinieka vainas”) ir pārņemta Civillikuma 550. pantā.
[45] Vietējo civillikumu kopojuma 2243. panta norma Civillikumā nav pārņemta.
[46] Vietējo civillikumu kopojuma 2582. panta norma ir pārņemta Civillikuma 655. panta otrajā daļā.
[47] Vietējo civillikumu kopojuma 2976. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1458. pantā. 
[48] Vietējo civillikumu kopojuma 2988. panta norma („tam, kas atsaucas uz spaidiem, spaidi 
jāpierāda, un jo vairāk var būt iemesla par tiem šaubīties, jo stiprākiem pierādījumiem tie 
jāapstiprina”) Civillikumā nav pārņemta.
[49] Vietējo civillikumu kopojuma 2991. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1471. pantā.
[50] Vietējo civillikumu kopojuma 3213. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1591. pantā.
[51] Vietējo civillikumu kopojuma 3293. panta norma („kas otru apsūdz par ļaunprātību, tam tā 
jāpierāda”) un 3304. panta norma („pierādījumi par to, ka tiesību aizskārums vispār izdarīts, 
jāsniedz tam, kas kaitējumu cietis; bet pierādīt, ka aizskārums nav pieskaitāms par vainu, piekrīt 
atbildētājam”) Civillikumā nav pārņemta.
[52] Vietējo civillikumu kopojuma 3399. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1748. pantā.
[53] Vietējo civillikumu kopojuma 3443. panta norma („kad pretējā puse zaudējuma nodarīšanu 
apstrīd, cietušam jāpierāda savi apgalvojumi, jo pats par sevi nav pieņemams, ka zaudējumu 
būtu nodarījuši citi”) Civillikumā nav pārņemta.
[54] Vietējo civillikumu kopojuma 3531. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1838. panta pirmajā 
daļā.
[55] Vietējo civillikumu kopojuma 3619. panta norma ir pārņemta Civillikuma 1894. pantā.
[56] Vietējo civillikumu kopojuma 3700. panta norma ir pārņemta Civillikuma 2381. pantā.
[57] Vietējo civillikumu kopojuma 3883. panta norma ir pārņemta Civillikuma 2034. pantā.
[58] Krievijas likumu kopojuma X daļas 1. sējuma 683. panta 2. punkta normai principiāli atbilst 
Civillikuma 2347. panta otrās daļas noteikumi par pierādīšanas pienākuma sadalījumu gadījumā, 
kad zaudējumus vai kaitējumu izraisījis paaugstinātas bīstamības avots. 

Papildinot sacīto, jāpiezīmē, 
ka nevarētu būt saistošas nozīmes 
prāvnieku iepriekšējai norunai, ka 
katrs no viņiem uzņemtos likumā 
neparedzētu onus probandi, tāpat 
kā nebūtu uzskatāma par saistošu 
kādas puses iepriekšēja atteikšanās 
ar līgumu no zināma pierādījuma 
izmantošanas.

Noteikumi par pierādīšanas 
smaguma – onus probandi – 
sadalīšanu ir p r o c e s u ā l a , 
bet ne m a t e r i ā l a  rakstura 
normas;11 tikai procesā tās 
praktiski piemērojamas un procesa 
vajadzībām sastādītas [C. pr. n. 
454. (366.) p.].[36] Tādēļ arī nav 
pielaižama pusu vienošanās par 
pierādīšanas smaguma sadalīšanu, 
jo tā ierobežotu pusu procesuālās 
tiesības.

Tomēr noteikumi par 
pierādīšanas smaguma sadalīšanu 
starp pusēm neatņem vienai 
pusei iespēju un tiesību 
izmantot o t r a s  p u s e s 
i e s n i e g t o s  pierādījums 
pat tad, ja šī pēdējā no tiem 
atteiktos. Testes et documenta per 
productionem fiunt communia 
[Sal. C. pr. n. 557. (469.) un 566. 
(478.) p.]12[37]

Ievērojamu palīdzību 
pierādīšanas smaguma pareizas 
salīdzināšanas gŗūtā darbā sniedz 
mūsu materiālās tiesības, kas 
pagaidām spēkā tikai Latvijas 
rietumdaļā, un kas satur veselu 
rindu pantu, kuŗi nosaka un izšķir 
jautājumu par onus probandi 
sadalīšanu iepriekš norādītā garā. 
Piemēra dēļ var aizrādīt uz šādiem 
Civīllikuma pantiem: 13., 64.,[38] 
504.,[39] 685., 688.,[40] 862., 863., 
866.,[41] 916.–919.,[42] 1038., 1091., 
2233. p. piez.,[43] 2240.,[44] 2243.,[45] 
2582.,[46] 2976.,[47] 2988.,[48] 
2991.,[49] 3213.,[50] 3293., 3304.,[51] 
3399.,[52] 3443.,[53] 3531.,[54] 
3619.,[55] 3700.,[56] 3883. p.,13 [57] kā 
arī uz Latgales civīllikumu 683. p. 
2. pktu, kuŗš ir spēkā arī Latvijas 
rietumdaļā (Civīllik. 3283. p. 
3. piezīme).14[58]

 17. lpp.


