LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

GROZĪJUMI CIVILPROCESA LIKUMĀ
Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1998, 23; 2001, 15; 2002, 24; 2003, 15; 2004, 6, 10, 14, 20; 2005, 7, 14; 2006, 1, 13, 20, 24;
2007, 3, 24; 2008, 13; 2009, 2, 6, 14; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205; 2010, 166, 183, 206;
2011, 16, 95, 132, 148; 2012, 50) šādus grozījumus:
1. 341.8pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārdiem «Lēmuma par administratora atcelšanu» ar vārdiem
«pēc tā spēkā stāšanās»;
papildināt septīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:
«Tiesas lēmums par administratora atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās
daļas 1., 2., 3., 4. vai 7.punkta pamata ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību. Šo blakus
sūdzību apgabaltiesa izskata 15 dienu laikā.»;
papildināt pantu ar astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:
«(8) Apgabaltiesai, izskatot šā panta septītajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības.
(9) Šā panta astotajā daļā minētais lēmums stājas spēkā un ir izpildāms nekavējoties.
(10) Šā panta astotās daļas 1.punktā minētā lēmuma norakstu apgabaltiesa nosūta
Maksātnespējas administrācijai jauna administratora amata kandidāta ieteikšanai.»
2. 363.14pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārdiem «lēmumu par administratora atcelšanu» ar vārdiem
«pēc tā spēkā stāšanās»;
papildināt divpadsmito daļu ar tekstu šādā redakcijā:
«Tiesas lēmums par administratora atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās
daļas 1., 2., 3., 4. vai 7.punkta pamata ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību. Šo blakus
sūdzību apgabaltiesa izskata 15 dienu laikā.»;
papildināt pantu ar četrpadsmito, piecpadsmito un sešpadsmito daļu šādā redakcijā:
«(14) Apgabaltiesai, izskatot šā panta divpadsmitajā daļā minēto blakus sūdzību, ir
tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības.
(15) Šā panta četrpadsmitajā daļā minētais lēmums stājas spēkā un ir izpildāms
nekavējoties.
(16) Šā panta četrpadsmitās daļas 1.punktā minētā lēmuma norakstu apgabaltiesa nosūta
Maksātnespējas administrācijai jauna administratora amata kandidāta ieteikšanai.»
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3. 363.28pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārdiem «lēmumu par administratora atcelšanu» ar vārdiem
«pēc tā spēkā stāšanās»;
papildināt devīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:
«Tiesas lēmums par administratora atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās
daļas 1., 2., 3., 4. vai 7.punkta pamata ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību. Šo blakus
sūdzību apgabaltiesa izskata 15 dienu laikā.»;
papildināt pantu ar vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
«(11) Apgabaltiesai, izskatot šā panta devītajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības.
(12) Šā panta vienpadsmitajā daļā minētais lēmums stājas spēkā un ir izpildāms
nekavējoties.
(13) Šā panta vienpadsmitās daļas 1.punktā minētā lēmuma norakstu apgabaltiesa nosūta
Maksātnespējas administrācijai jauna administratora amata kandidāta ieteikšanai.»
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 57.punktu šādā redakcijā:
«57. Administrators, kuru tiesa ar lēmumu ir atcēlusi no viņa pienākumu pildīšanas laika
posmā no 2010.gada 1.novembra līdz 2012.gada 1.jūlijam uz Maksātnespējas likuma
22.panta otrās daļas 7.punkta pamata, šo tiesas lēmumu var pārsūdzēt šā likuma 341.8panta
septītajā daļā, 363.14panta divpadsmitajā daļā vai 363.28panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā
līdz 2012.gada 11.jūlijam. Apgabaltiesas lēmums nav pamats administratora atjaunošanai
maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, no kura viņš tika atcelts.»
Likums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 21.jūnijā.
Valsts prezidents
Rīgā 2012.gada 27.jūnijā
Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2012, №100.
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