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EU Justice Scoreboard (izdots kopš 2013) 

TEMATIKA

2019.gadā jauni akcenti:

 detalizēts tiesu sistēmu finansējuma izlietojums;

 augstāko tiesu spiedumu kvalitātes standarti;

 vadības sviras pār nacionālajām izmeklēšanas iestādēm,

prokuroru iecelšana un atcelšana;

 disciplinārlietu pret tiesnešiem procesā iesaistītās

institūcijas;

 lietu sadales standarti un prakse.



EU Justice Scoreboard (izdots kopš 2013) 

TEMATIKA

2019.gadā –

• ir attīstīti virzieni, kas pēta tiesu varas neatkarības

aspektus, lai novērstu politisko kontroli pār tiesu

lēmumiem.

• Sniegts arī īpašs apskats par pārkāpumu procedūras

norisi pret Poliju, kā arī Ungārijas situāciju.



Tiesu sistēmu EFEKTIVITĀTE

Pirmajā instancē saņemto civillietu, administratīvo un citu lietu skaits Latvijā 

tradicionāli ir salīdzinoši zems: ap 3 - 4 lietām uz 100 iedzīvotājiem (saskaņā ar 

2017. gada rādītājiem 19. vietā aiz Dānijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas u.c.)



Tiesu sistēmu EFEKTIVITĀTE

Vidēji augsts tiesnešu skaits - 25 uz 100 000 iedzīvotājiem. 

Proporcionāli Latvijā ir augstāks tiesnešu skaits nekā 

Vācijā, Igaunijā, Nīderlandē, Dānijā u.c. 



Tiesu sistēmu EFEKTIVITĀTE

Valsts budžeta ieguldījums tiesās % IKP - Latvija ir 7. vietā 



Tiesu sistēmu ĀTRUMS 
Civillietu un komerclietu izskatīšanas ātrums pirmajā instancē. 

Latvija 2017.gadā ierindojās 18.vietā. 



Tiesu sistēmu ĀTRUMS 
Salīdzinošs civillietu un komerclietu izskatīšanas ātrums VISĀS 

instancēs. 



Tiesu sistēmu ĀTRUMS 
Strīdīgu administratīvo lietu izskatīšanas termiņu ziņā Latvija ierindojas 

9.vietā - starp Nīderlandi un Somiju. Tāpat kā 2018. gadā, arī šogad 

Lietuva un Igaunija ir izvirzījušās līderpozīcijās Eiropā. 



Tiesu sistēmu ĀTRUMS 
Latvijas lietu izskatīšanas ilgums pārsvarā visās kategorijās svārstās 

vidējā Eiropas valstu līmenī, izņemot naudas atmazgāšanas lietas. 

2017. gadā šajā kategorijā izskatīto lietu ilgums pirmajā instancē (800 

dienas) vairākkārt pārsniedzis daudzu valstu termiņus (Igaunijā, 

Bulgārijā, Beļģijā, Čehijā, Lietuvā, Nīderlandē u.c.).  



Tiesu sistēmu PIEEJAMĪBA 
Latvijā ir piektā augstākā tiesas nodeva (ap 20% no 

prasības summas) maza apmēra patērētāju tiesību strīda 

izskatīšanai tiesā (aiz Kipras, Somijas, Portugāles un 

Igaunijas).



Tiesu sistēmu KVALITĀTE 

Publicēto spriedumu pieejamības kvalitatīvais saturs. Šajā ziņā līderes 

ir Austrija, Vācija, Spānija, Rumānija un Slovākija



Tiesu sistēmu KVALITĀTE

Alternatīvo strīdu risināšanas metožu ieviešana

Latvija ieguvusi vidēji augstu punktu skaitu - 22 līdzīgi kā 

Bulgārijā. Līdere šajā jomā ir Vācija, kura ieguvusi 

maksimālo 44 punktu novērtējumu. 



Tiesu sistēmas KVALITĀTE

Tiesnešu mācības

Ziņojumā iekļautie apskati par tiesnešu mācību saturu norāda, ka

Latvijas tiesneši ierindojas augstajā trešajā vietā attiecībā uz ES tiesību

apguvi tiesnešu vidū (apmeklējums virs 100%).



Tiesu sistēmas KVALITĀTE

Tiesnešu mācības

Latvijā un Zviedrijā vienīgajās no valstīm tiesneši apgūst zināšanas

tikai tieslietu jomā (salīdzinājumam – visās citās dalībvalstīs nozīmīgu

daļu ieņem arī tiesnešu ētikas, tiesu vadības un IT prasmju apguve).



Tiesu sistēmas NEATKARĪBA 
Latvija un Ungārija 2017. gadā ir līderes Eiropā attiecībā uz

veiktajām tiesas klientu aptaujām (dažādas jautājumu

grupas).



Tiesu sistēmas NEATKARĪBA 

Sabiedrības vērtējums par tiesu varas neatkarību



Tiesu sistēmas NEATKARĪBA 
Iemesli tiesu varas neatkarības trūkumam 

(apdraudējumi) – jo augstāks stabiņš, jo lielāks apdraudējums



Tiesu sistēmas strukturālā

NEATKARĪBA 
Mēreni pozitīvas tendences iezīmējuši apkopojumi par uzņēmēju 

vērtējumu par tiesu neatkarību (pozitīvs priekšstats ir 50% uzņēmējiem 

Latvijā, 61% Lietuvā, turpretī 45% Čehijā un 39% Igaunijā).



Tiesu sistēma

Ģenerālprokurora funkcijas/pilnvaras



Secinājumi

• Latvijas «stiprie punkti»: lietu izskatīšanas 

termiņu stabilitāte; elektroniskā saziņa; e-

spriedumu pieejamība, tiesas klientu aptaujas, 

Latvijas tiesnešu apmācības ES tiesībās 

• Latvijas «vājie punkti»: budžeta ieguldījumi vs

atdeve; tiesu neatkarības uztveres lēni 

uzlabojumi; ilgi lietu izskatīšanas termiņi 

atsevišķās kategorijās; augstas tiesu nodevas


