
Kad ir strīdus situācija

Rīgas šķīrējtiesa



Kas ir Rīgas šķīrējtiesa?
Rīgas šķīrējtiesa (RŠT) — ir patstāvīga šķīrējtiesa, kura izskata civiltiesiskos strīdus starp
juridiskām un fiziskām personām.
Rīgas šķīrējtiesa tika reģistrēta 1999. gadā, un šobrīd tā ir ne tikai viena no pieredzes
bagātākajām, bet arī viena no lielākajām Latvijas šķīrējtiesām pēc izskatīto lietu un pastāvīgo
šķīrējtiesnešu skaita.

Rīgas šķīrējtiesas spriedumi tiek atzīti visās pasaules valstīs, kas ir parakstījušas Ņujorkas
konvenciju.

Biedrība "Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs" aktīvi attīsta alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus,
nodarbojas ar sabiedrības juridisko izglītošanu un sniedz uzņēmējiem bezmaksas juridisko
atbalstu: konsultācijas, seminārus, gatavos dokumentus, instrukcijas u.c.  

Rīgas šķīrējtiesas korporatīvās vērtības un darbības pamatprincipi:
Objektivitāte Konfidencialitāte Profesionalitāte



Rīgas šķīrējtiesas
misija

"Izšķirot strīdus ātri un kvalificēti, mēs
padarām biznesa pasauli godīgāku un
sapratīgāku"



Rīgas šķīrējtiesas
prezidijs

Rīgas šķīrējtiesas štatā ir 58 augsti
kvalificēti tiesneši, kuri ir plaši pazīstami
tiesību pasaulē Latvijā un ārzemēs.

Tiesas priekšsēdētājs

JURIJS ŅIKUĻCOVS

Prezidija loceklis

ALVIS MARGA

Prezidija locekle

INESE ĻAHOVIČA
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Rīgas šķīrējtiesas štatā ir augsti kvalificēti speciālisti gan no Latvijas reģioniem,
gan no ārzemēm. Reglaments ļauj pusēm pašām strīda izšķiršanai izvēlēties
šķīrējtiesnesi.

ŠĶĪRĒJTIESNEŠU AUGSTAIS KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

Šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams; nepastāv strīda izskatīšanas
sistēma vairākās instancēs; ja viena no pusēm bez attaisnojošiem iemesliem
neierodas uz sēdi vai nesniedz atsauksmi uz prasību, tad šķīrējtiesa strīdu izskata
bez tās piedalīšanās.

STRĪDA ĀTRA IZSKATĪŠANA 

Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs operatīvi sniedz kvalificētas konsultācijas, piedāvā
dokumentu šablonus un to automātisko ģenerāciju un instrukcijas mājaslapā,
līgumu korekcijas, noderīgus informatīvus rakstus .

TEHNISKAIS ATBALSTS 



Vairumā gadījumu tiesvedības kopējais procesa ilgums šķīrējtiesā ir ievērojami
īsāks un lietā iesaistīto pušu summārās izrmaksas arī ir krietni zemākas.

ZEMĀKAS TIESVEDĪBAS IZMAKSAS

Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas. Personas, kas nav procesa dalībnieki, var būt klāt
šķīrējtiesas sēdē vienīgi ar abu pušu piekrišanu. Rīgas šķīrējtiesa nepublicē
informāciju par izskatāmām lietām un nesniedz to trešajām personām.

PROCESA KONFIDENCIALITĀTE

lespēja pašām noteikt sev ērtāko strīda izskatīšanas kārtību, tai skaitā, kurā vietā
notiks strīda izšķiršana, kādā valodā, kādā veidā (mutisks vai rakstveida process,
vai izmantojot videokonferenci), pēc kādas likumdošanas.

PUSĒM IR IESPĒJA NOTEIKT PIEMĒROTĀKO STRĪDA IZŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBU



Izskatīt strīdu šķīrējtiesā var tikai ar šķīrējtiesas klauzulas esamību dokumentā!

Rīgas šķīrējtiesa piedāvā 3 šķīrējtiesas klauzulu veidus:

1.Ierakstot šo klauzulu, strīds tiks izšķirts mutvārdu procesā, pusēm klātesot
šķīrējtiesas sēdē: 
«Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (Reģ.
№40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā.»

ŠĶĪRĒJTIESAS ATRUNA



2. Ierakstot šo klauzulu, strīds tiks izskatīts uz iesniegto dokumentu pamata, bez pušu
klātbūtnes:
«Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (Reģ. №
40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā,
rakstveida procesā, uz iesniegto dokumentu pamata.»

3. Ierakstot šo klauzulu, prasītājam ir izvēles tiesības, kurā tiesā sniegt prasību – Rīgas
šķīrējtiesā vai Latvijas Republikas tiesā:
«Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (Reģ. №
40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai
Latvijas Republikas tiesā pēc prasītāja izvēles.»



VALSTS TIESA VAI ŠĶĪRĒJTIESA. KĀDAS ATŠĶIRĪBAS?

Valsts tiesā lietas izskatīšanas laiks sākot no 3 mēnešiem. Šķīrējtiesā 5-6 nedēļas.

STRĪDA IZSKATĪŠANAS LAIKS

Valsts tiesā visus nolēmumus var apstrīdēt. Šķīrējtiesā nolēmumi stājās spēkā to
pieņemšanas dienā un tos nevar apstrīdēt.

NOLĒMUMA APSTRĪDĒŠANA

Valsts tiesā nevar izvēlēties tiesnesi. Šķīrējtiesā reglaments ļauj procesa pusēm
pašām izvēlēties šķīrējtiesnesi. 

TIESNEŠA IZVĒLE



Bezmaksas
tehniskais
atbalsts



Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs
sniedz bezmaksas juridisku
un tehnisku atbalstu
uzņēmējiem, lai atvieglotu
darbu un padarītu to
ērtāku. Vairāk informācijas
par minēto pakalpojumu
var atrast mājaslapā
www.court.lv sadaļā
Atbalsts.

Konsultācijas

Dokumentu šabloni

Dokumentu ģenerācija

Personiskais kabinets

Komunikācija

http://www.court.lv/
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