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Spēkā esošs
Satura rādītājs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā
Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.;
2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.;
2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 166., 183.,
206.nr.; 2011, 16.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 28.panta otro daļu pēc vārdiem "uzturlīdzekļu piedziņu" ar vārdiem "bērnam vai vecākam".
2. 43.panta pirmajā daļā:
papildināt 3.punktu ar vārdiem "bērnam vai vecākam, kā arī prasībās par paternitātes noteikšanu, ja prasība
celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam";
papildināt daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
"31) pieteikuma iesniedzēji - par ārvalsts nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam
atzīšanu vai atzīšanu un izpildīšanu;";
papildināt 8.punktu pēc vārda "uzturlīdzekļu samazināšanu" ar vārdiem "bērnam vai vecākam".
3. Aizstāt 88.panta pirmajā daļā vārdu "Likumā" ar vārdiem "Likumā, Latvijas Republikai saistošos
starptautiskajos līgumos vai Eiropas Savienības tiesību aktos".
4. Papildināt 128.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Latvijas centrālā iestāde lietā par uzturlīdzekļu piedziņu vai uzturlīdzekļu piedziņu bērnam un
paternitātes noteikšanu, piemērojot Padomes 2008.gada 18.decembra regulu (EK) Nr. 4/2009 par
jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību
lietās (turpmāk - Padomes regula Nr. 4/2009), ceļ prasību vai pārsūta prasības pieteikumu, iesniedzot tiesā
minētās regulas VII pielikuma veidlapu, kas uzskatāma par prasības pieteikumu, ievērojot šīs regulas
57.pantā noteiktos rekvizītus."
5. Izteikt 205.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
"1) par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam;".
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6. Papildināt 540.pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:
"13) ārvalsts tiesas vai kompetentās iestādes izsniegts nolēmuma izraksts saskaņā ar Padomes regulas Nr.
4/2009 20.panta 1.punkta "b" apakšpunktu;
14) ārvalsts kompetentās iestādes izsniegts publiskā akta izraksts saskaņā ar Padomes regulas Nr. 4/2009
48.pantu."
7. 541.1 pantā:
papildināt pantu ar 4.3 daļu šādā redakcijā:
"(43) Padomes regulas Nr. 4/2009 20.panta 1.punkta "b" apakšpunktā minēto nolēmuma izrakstu tiesa
izraksta pēc lietas dalībnieka lūguma, kad spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, bet gadījumos, kad
spriedums vai lēmums izpildāms nekavējoties, - tūlīt pēc sprieduma pasludināšanas vai lēmuma
pieņemšanas.";
aizstāt piektajā daļā vārdus un skaitli "un 4.1 daļā" ar skaitļiem un vārdiem "4.1 un 4.3 daļā".
8. Aizstāt 551.panta trešajā daļā vārdus "uzturlīdzekļi bērnu uzturēšanai" ar vārdiem "uzturlīdzekļi bērnam
vai vecākam".
9. Papildināt 567.panta otrās daļas 3.punktu ar vārdiem "bērnam vai vecākam".
10. Papildināt 569.panta pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem "bērnam vai vecākam".
11. Papildināt 623.panta pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem "bērnam vai vecākam".
12. Papildināt 638.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
"(21) Latvijas centrālā iestāde lietā par ārvalsts tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu atzīšanu vai
izpildes pasludināšanu, piemērojot Padomes regulu Nr. 4/2009, iesniedz vai pārsūta Padomes regulas Nr.
4/2009 VI pielikuma veidlapu, kas uzskatāma par pieteikumu, ievērojot šīs regulas Nr. 4/2009 57.pantā
noteiktos rekvizītus."
13. Papildināt 641.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
"(21) Padomes regulā Nr. 4/2009 paredzētajos gadījumos lietas dalībnieks, kura dzīvesvieta vai atrašanās
vieta nav Latvijā, šā panta pirmajā daļā minēto blakus sūdzību var iesniegt 45 dienu laikā no lēmuma
noraksta izsniegšanas dienas."
14. Papildināt 642.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
"(21) Piemērojot Padomes regulu Nr. 4/2009, blakus sūdzību izskata Padomes regulas Nr. 4/2009 34.pantā
noteiktajos termiņos."
15. 644.pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitļus "un Padomes regulā Nr. 2201/2003" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes
regulā Nr. 2201/2003 un Padomes regulā Nr. 4/2009";
aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitļus "un Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1896/2006" ar
vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1896/2006 un Padomes regulā Nr.
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vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1896/2006 un Padomes regulā Nr.
4/2009".
16. Aizstāt 644.2 panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus un skaitļus "vai Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 1896/2006 23.pantu" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
1896/2006 23.pantu vai Padomes regulas Nr. 4/2009 21.panta 3.punktu".
17. 644.3 pantā:
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
"(41) Rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā izpildāms ārvalsts tiesas nolēmums, par kuru izsniegts
Padomes regulas Nr. 4/2009 20.panta 1.punkta "b" apakšpunktā minētais izraksts, pēc parādnieka
pieteikuma saņemšanas, pamatojoties uz minētās regulas 21.panta 2.punktu, var atteikt nolēmuma izpildi.";
aizstāt piektajā daļā vārdus "un ceturtajā daļā" ar vārdiem un skaitli "ceturtajā un 4.1 daļā".
18. Aizstāt 644.4 panta otrās daļas 2.punktā vārdus un skaitļus "vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr.861/2007 20.panta 2.punktā minētās apliecības norakstu" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr.861/2007 20.panta 2.punktā minētās apliecības vai Padomes regulas Nr. 4/2009
20.panta 1.punkta "b" apakšpunktā minētā izraksta norakstu".
19. Papildināt pārejas noteikumu 44.punkta 1.apakšpunktu ar vārdiem "bērnam vai vecākam".
Likums stājas spēkā 2011.gada 18.jūnijā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 17.jūnijā
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