
Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas bija jāatjauno vai jāveido  
no jauna visa valsts struktūra, tostarp tiesu sistēma. 1992.gada 15. decembrī 
Augstākā Padome pieņēma jaunās tiesu sistēmas pamatlikumu „Par tiesu 
varu”. Spēkā tas stājās 1993.gada 1.janvārī. 

Likums paredzēja pārveidot Latvijas tiesu sistēmu (par pamatu ņemot 
Latvijas brīvvalsts pirmā laika struktūru): no jauna izveidojot piecas 
apgabaltiesas un Augstāko tiesu sadalot kasācijas un apelācijas instancē.  

1993.gadā tika izveidota komisija tiesu reformas realizēšanai Augstākajā 
tiesā: Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo, priekšsēdētāja vietnieki 
Mārtiņš Dudelis un Pāvels Gruziņš, tiesneši Zaiga Raupa, Gunārs Aigars,  
Rita Saulīte, priekšsēdētāja palīdze Inta Ķirse un konsultante Sandra Sleja. 

1994.gada 28.februārī  
Plēnums apstiprināja Augstākās tiesas 

struktūras reorganizācijas shēmu.  
Kā sava laika liecība tā tagad glabājas 

Augstākās tiesas muzejā.  

ATJAUNOTĀS AUGSTĀKĀS TIESAS STRUKTŪRAS SHĒMA

Varēja būt,  
bet ne viss bija...
Likums „Par tiesu varu” paredzēja, ka kasācijas 
instance būs Augstākās tiesas Senāta pieci 
departamenti: Civillietu, Krimināllietu, 
Saimniecisko lietu, Administratīvo lietu 
un Konstitucionālās uzraudzības, bet 
apelācijas instance – četras tiesu palātas: 
Civillietu, Krimināllietu, Saimniecisko lietu un 
Konstitucionālās uzraudzības. 

•  Jau 1994.gadā no likuma izslēdza 
pantu par Konstitucionālās uzraudzības 
departamentu un tiesu palātu, jo 
likumdevējs izšķīrās par jaunas tiesas – 
Satversmes tiesas – veidošanu. 

•  1995.gadā likumā no Augstākās tiesas 
sastāva izslēdza arī Saimniecisko lietu 
departamentu un tiesu palātu, jo nolēma 
šīs kategorijas lietu izskatīšanai veidot 
atsevišķu Saimniecisko tiesu. 

•  1995.gada 3.oktobrī Augstākās tiesas 
plēnums izveidoja Senātu ar diviem 
departamentiem – Civillietu un 
Krimināllietu, kā arī divas tiesu palātas – 
Civillietu un Krimināllietu.

•  Administratīvo lietu departaments, kaut 
likumā paredzēts, netika veidots, jo vēl 
nebija pieņemts Administratīvā procesa 
likums un šīs kategorijas lietas neizdalīja 
atsevišķi. Departaments izveidots tikai 
2004.gadā.  

•  2013.gada 13.jūnija grozījumi likumā 
paredzēja pāreju uz tīro trīspakāpju tiesu 
sistēmu, nosakot, ka visās lietās pirmā 
instance ir rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas 
instance – apgabaltiesa, bet Augstākā tiesa 
ir tikai kasācijas instance. Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesu palāta tika likvidēta 
2014.gada 31.decembrī, Civillietu tiesu 
palāta 2016.gada 31.decembrī.

•  Šobrīd Augstākā tiesa jeb Senāts ir tikai 
kasācijas instance ar trīs departamentiem – 
Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo 
lietu. 


