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Ievads 
 

Dažādos laikos un dažādās valstīs pastāvēja un sabiedrībā izskanēja 

neviennozīmīgi uzskati par ģimeni un tās  formu. Šo jautājumu 19. gadsimtā sāka 

pētīt sociologs Ogists Konts (Auguste Comte), kurš uzskata, ka sabiedrības 

pamatelements ir ģimene. Ģimene ir cilvēka socialitātes dabisks stāvoklis, un 

tajā valdošās attiecības var uzskatīt par visu sabiedrībā pastāvošo attiecību 

pamatu. No ģimenes sabiedrība attīstās, pateicoties vispārējam likumam, kas 

nosaka, ka attīstības gaitā rodas arvien sarežģītākas un harmoniskākas sistēmas.1 

Jau vēsturiski sabiedrībā pastāv viedoklis, ka laulība ir ģimenes veidošanas 

pamats, un valstij ir jārūpējas un jāaizsargā jebkura ģimene. Laulības tiesiskais 

institūts ir attīstījies vairāku gadsimtu laikā, un ir izveidojies stabils laulības 

noslēgšanas un šķiršanas tiesiskais regulējums, savukārt ģimenes, kas dibinātas 

bez laulības noslēgšanas, joprojām nav tiesiski aizsargātas vairākās pasaules 

valstīs, arī Latvijas Republikā. Līdz ar to realitātē laulības vai kopdzīves esamība 

nav obligāts priekšnoteikums, lai veidotu ģimeni. Nereģistrējot laulību, rodas 

riski ikdienas dzīvē, un no tiem ir izrietoši tiesiskā regulējuma problēmjautājumi, 

kas ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Laulības tiesiskais regulējums pastāvīgi mainījies laika gaitā atbilstoši 

sabiedrības interesēm. Neraugoties uz to, ka Latvijas valdība vēlas saglabāt 

laulību kā ģimenes centrālo elementu, aizvien lielākai sabiedrības daļai pastāv 

viedoklis par vēl viena elementa – partnerattiecību – ieviešanas nepieciešamību.2 

  

                                                           
1  Wallerstein, I. 1990. Social development, or development of the world-system? / 

Albrow, Martin and Elizabeth King (eds) // Globalisation, Knowledge and Society. 

London, 157–172. 
2  Autoru kolektīvs. 2015. Pētījuma ziņojums “Reģistrētas un nereģistrētas kopdzīves 

faktoru salīdzinoša analīze”. Rīga: Latvijas Universitāte, Publiskās antropoloģijas 

centrs, 4. 
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Arī liela Latvijas sabiedrības daļa dažādu apsvērumu un iemeslu dēļ veido 

partnerattiecības, radot tādas ģimenes, kas nav veidotas uz laulības institūta 

pamata. Laulība starp vīrieti un sievieti, kā jau minēts, ir vienīgā un juridiski 

atzītā kopdzīves forma Latvijas Republikā. Tomēr daudzi ir izveidojuši ģimenes, 

bet juridiski šīs attiecības nav reģistrējuši tā, kā to nosaka Civillikuma Ģimenes 

tiesību daļa. Tāpēc šāda personu savienība tiek uzskatīta par kontroversiālu 

savienību attiecībā pret juridiski noteikto ģimenes institūtu. Tas nozīmē, ka 

juridiski nenostiprinātas partnerattiecības prevalē arvien lielākā sabiedrības daļā, 

kas rada nesakārtotību vairākās tiesību jomās, piemēram, mantojuma tiesībās, 

pacientu tiesībās, sociālajās tiesībās, tiesībās uz informāciju, procesuālo tiesību 

normās u. c. Būtisks aspekts ir situācijās, kad šīs oficiāli neapstiprinātās faktiskās 

ģimeniskās saites sairst, rodas domstarpības par kopīgas mantas sadali, uzņemto 

saistību izpildi, kā arī kopīgo bērnu turpmāko aprūpi.  

Latvijas Republikas Satversmes “Ievada” daļā vārds “ģimene” ir minēts 

kā viena no sabiedrības pamatvērtībām. “[..] Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā 

vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, 

darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats.” Šīs vērtības ir 

nepieciešamas, lai funkcionētu demokrātiska un tiesiska valsts un tai atbilstošas 

tiesības, jo jebkuras tiesības vienmēr balstās uz aksiomātiskām pamatvērtībām. 

Šīs pamatvērtības izpaužas arī valsts struktūrā.  

Apkopojot Latvijas Republikas Satversmes tiesas nostāju īpaši 

aizsargājamo personu grupas kontekstā,3 secināms, ka Latvijas Republikas 

Satversmē nav noteikts apjoms un veids, kā tieši tiek īstenota valsts aizsardzība. 

Tādēļ ir pamats uzskatīt, ka arī partnerattiecības, kas tiek veidotas starp vīrieti un 

                                                           
3  Satversmes tiesas 2004. gada 11. oktobra spriedums lietā Nr. 2004-02-0106 “Par 

Civillikuma 155. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes  

110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, 

kuri nav dzimuši laulībā, 4. pantam”. Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=94831 

[sk. aplūkots 26.09.2013.]. 

http://likumi.lv/doc.php?id=94831
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sievieti, iekļaujas Latvijas Republikas Satversmes 110. panta tvērumā, un pašreiz 

šī institūta tiesiskā regulējuma ieviešanai ir īpaša nozīme. 

Lai gan Latvijas Republikas Satversmē ir iekļauts tikai laulības institūts 

tā tradicionālā izpratnē, Latvijā šāda savienība ir vēlamākais ģimenes modelis, 

tomēr partnerattiecību tiesiskā regulējuma nepieciešamību apliecina ne tikai 

sabiedrībā esošie partnerattiecību modeļi, bet arī tiesu prakse, jo arvien vairāk 

tiesā nonāk strīdi, kas saistīti ar partnerattiecību tiesisko seku risināšanu, t. i., 

personu personisko nemantisko un mantisko problēmu risināšanu. Piemēram, 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 

1. februāra sprieduma pirmā tēze noteic, ka partnerattiecību tiesiskā regulējuma 

neesamības gadījumā tiesa nav kompetenta tiesību tālāk veidošanas ceļā divu 

personu faktisko kopdzīvi pielīdzināt laulībai un kopdzīves partnerim noteikt 

tādas pašas tiesības kā laulātajam. Šis tiesas lēmums izriet no varas dalīšanas 

principa, kas nošķir likumdevēju no tiesu varas un leģitimē tiesu veikt tiesību 

jaunradi tikai gadījumos, kad tā nav saistāma ar iejaukšanos likumdevēja 

pilnvarās.4 Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedumā lietā  

Nr. 2019‑33‑01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas 

Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam” norādīts, ka Latvijas 

Republikas Satversmes 110. panta pirmais teikums ietver valsts pienākumu 

aizsargāt un atbalstīt ikvienu ģimeni, tostarp arī viendzimuma partneru ģimeni.5 

Tomēr Satversmes tiesa ir atzinusi, ka likumdevējam piemīt zināma rīcības 

brīvība, nosakot ģimenes attiecību tiesiskā regulējuma formu un saturu un 

izvēloties metodes, mehānismus un pasākumus, ar kuru palīdzību tiks 

nodrošināta ģimenes sociālā un ekonomiskā aizsardzība un atbalsts. Šī rīcības 

brīvība nav neierobežota. Likumdevējam ir tiesības noteikt tādu ģimenes 

                                                           
4  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 

1. februāra spriedums lietā Nr. SKC-4/2012, 1. tēze. 
5  Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedums lietā Nr. 2019-33-01,  

12. punkts. 
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aizsardzības un atbalsta tiesisko regulējumu, kas ir balstīts uz objektīviem un 

pamatotiem kritērijiem, ņemot vērā šo attiecību specifiku, tai skaitā arī šo 

attiecību dalībnieku un situāciju atšķirības, kas prasa nodrošināt atbilstošu 

ģimenes attiecību tiesisko regulējumu un ģimenes sociālās un ekonomiskās 

aizsardzības un atbalsta pasākumus.6 Savukārt Satversmes tiesa 2021. gada 

21. aprīļa spriedumā lietā Nr. 2020-34-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 

27. oktobra noteikumu Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma 

tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 13. punkta atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes 91., 105. un 110. pantam” 10.2. punktā secina, 

ka cilvēka cieņa ir jāievēro nevis vienīgi formāli, bet pēc būtības, tādēļ atbilstoši 

cilvēka cieņas principam ikvienas ģimenes aizsardzības un atbalsta tiesiskajam 

regulējumam ir jābūt jēgpilnam. Tiesiskais regulējums, kas paredzētu 

viendzimuma partneru ģimenei vien formālu atzīšanu, bet nenodrošinātu 

aizsardzību un atbalstu, pēc būtības nozīmētu viendzimuma partneru ģimenes 

atzīšanu par nesvarīgu ģimenes formu un tādējādi būtu cilvēka cieņu aizskarošs. 

Tādēļ likumdevējam jārūpējas, lai tiesiskais regulējums nodrošina viendzimuma 

partneru ģimenēm ne vien formālu juridisku atzīšanu, bet arī juridisko 

aizsardzību un sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu.7 Tādējādi Latvijas 

Republikas Satversmes 110. pantā ietvertais laulības saturs izriet no Civillikuma 

normām,8 proti, partnerattiecības nekādas tiesiskas sekas nenodibina,9 līdz ar to 

ir nepieciešama likumdevēja izšķiršanās “par jautājumu, vai tiesiski ir atzīstamas 

partnerattiecības”.10 Tā kā līdz šim Latvijā nav konkrētas nostājas par 

                                                           
6  Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedums lietā Nr. 2019-33-01, 

12.3. punkts. 
7  Satversmes tiesas 2021. gada 8. aprīļa spriedums lietā Nr. 2020-34-03, 10.2. punkts. 
8  Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskajā vadībā. Latvijas Republikas Satversmes 

komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, 586–58. 
9  Strelerts, T. 1939. Bezlaulības kopdzīve no procesuālo likumu viedokļa. Tieslietu 

Ministrijas Vēstnesis. 3, 711–713. 
10  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 

1. februāra spriedums lietā Nr. SKC-4/2012, 10.–12.2. punkts.  
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partnerattiecībām, ievērojot Eiropas Savienības dalībvalstu praksi, promocijas 

darbā tiks pētīti partnerattiecību atzīšanas nosacījumi, partnerattiecību tiesiskais 

regulējums un partnerattiecību reģistrācijas ieviešanas iespējamība Latvijas 

Republikā. 

Darba autore uzskata, ka normatīvajos aktos nepieciešams noteikt un 

definēt partnerattiecību institūtu, nosakot kritērijus un sekas, kas iestājas 

gadījumā, ja persona izvēlas reģistrēt laulību vai partnerattiecības, kā arī noteikt, 

kādas ir konsekvences gadījumā, ja persona dzīvo nereģistrētās / reģistrētās 

partnerattiecībās. Šāda veida savienība var būt ekvivalenta tradicionālajam 

ģimenes institūtam, pastāvot vairāku aspektu kopumam, piemēram, partneri, 

uzsākot kopdzīvi, konstatē kopdzīves sākuma periodu, vienojas par katra 

partnera atsevišķās mantas sastāvu un vienojas par kopdzīves laikā iegūto mantu 

u. c. būtiskiem aspektiem. Ieviešot partnerattiecību regulējumu, kā arī gadījumā, 

ja daļa no laulības institūta regulējuma nākotnē varētu būt daļēji attiecināta uz 

partnerattiecību regulējumu, būs nepieciešams veikt vairākus grozījumus 

normatīvajos aktos, lai panāktu šo tiesisko attiecību taisnīgu regulējumu. Ņemot 

vērā neviennozīmīgo sabiedrības viedokli par nepieciešamību ieviest 

partnerattiecību regulējumu, tiesībsargs 2011. gada 24. maijā saskaņā ar 

Tiesībsarga likuma 14. pantu11 pieņēma lēmumu izveidot konsultatīvo padomi 

par partnerattiecību tiesisko regulējumu (turpmāk – Konsultatīvā padome) ar 

mērķi, piedaloties profesionāliem juristiem un nevalstisko organizāciju 

pārstāvjiem, izvērtēt priekšlikumus par partnerattiecību tiesisko regulējumu, kā 

arī izvērtēt grozījumu nepieciešamību normatīvajos aktos. 12 Partnerattiecību 

tiesiskā regulējuma ieviešanu un attīstību ietekmē valsts iedzīvotāju tradīcijas, 

                                                           
11  Tiesībsarga likums, Latvijas Republikas likums, 14. pants. Latvijas Vēstnesis. 

25.04.2006., 65 (3433); Ziņotājs. 11.05.2006., 9. Iegūts no: http://likumi.lv/ 

doc.php?id=133535 [sk. 08.01.2015.]. 
12  Tiesībsargs. Tiesībsarga konsultatīvās padomes 15.09.2011. protokols. Iegūts  

no: http://www.tiesibsargs.lv/par-mums/konsultativas-padomes/par-partnerattiecibu-

tiesisko-regulejumu [sk. 08.01.2015.]. 

http://www.tiesibsargs.lv/par-mums/konsultativas-padomes/par-partnerattiecibu-tiesisko-regulejumu
http://www.tiesibsargs.lv/par-mums/konsultativas-padomes/par-partnerattiecibu-tiesisko-regulejumu
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vēsture, reliģija un citi faktori. Ikvienā valstī ir pāri, kas dzīvo kopā, un tiem nav 

nekādu šķēršļu laulības noslēgšanai, tomēr laulību viņi nereģistrē. Valsts izvēle 

ir, vai tā vēlas atzīt un regulēt šādas attiecības vai nevēlas.  

 

Promocijas darba mērķis 

Promocijas darba mērķis – partnerattiecību institūta doktrīnas un ārvalstu 

tiesiskā regulējuma analīzes rezultātā konstatēt ģimenes saturiskā tvēruma 

problēmas partnerattiecību kontekstā un izvirzīt priekšlikumus partnerattiecību 

tiesiskā regulējuma pilnveidei Latvijas tiesību sistēmā. 

 

Promocijas darba uzdevumi 

Promocijas darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. Identificēt ģimenes jēdziena saturisko tvērumu tiesībās. 

2. Noskaidrot partnerattiecību būtību, kā arī vēsturisko attīstību un 

partnerattiecību raksturojošos kritērijus. 

3. Analizēt partnerattiecību reglamentējošo normu problemātiku un 

apzināt piemērotākos risinājumus Latvijas tiesību sistēmā 

partnerattiecību regulējuma ieviešanas gadījumā. 

Pētījuma objekts – partnerattiecībās dzīvojošo personu tiesiskās 

attiecības, kas izriet no viņu sociālajām tiesībām un mantiskajām interesēm. 

Pētījuma priekšmets – civiltiesību un civilprocesuālais tiesiskais 

regulējums, kas reglamentē partnerattiecībās esošo personu civiltiesību 

materiālās un procesuālās normas. 

Pētījuma jautājumi 

1. Kāds ir partnerattiecību institūta tiesiskais saturs, tā korelācija ar 

ģimenes jēdziena saturisko tvērumu? 

2. Kādas ir partnerattiecību raksturojošās pazīmes?  
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3. Kāda ir tiesu prakse un tendences tiesiskajā risinājumā 

partnerattiecību atzīšanai? 

 

Darba novitāte 

Latvijas tiesību zinātnē līdz šim ir veikti divi nozīmīgi akadēmiski 

pētījumi par personu dzimumlīdztiesības problemātiku:  

1. Kristīne Dupate 2007. gadā aizstāvēja promocijas darbu “Eiropas 

Kopienas dzimumu līdztiesības tiesības Latvijā. Personu tiesības 

saistībā ar bērna piedzimšanu”, izpētīti ne tikai personu 

dzimumlīdztiesības jautājumi, bet arī diskriminācijas aizliegumu 

principa ieviešanas nepieciešamība, pamatojoties uz personas 

dzimumu;  

2. Olga Beinaroviča 2014. gadā savā promocijas darbā “Ārpus laulības 

kopdzīves ekskluzīvais statuss tiesībās un tās tiesiskais regulējums 

Eiropā” apskatīja tikai un vienīgi nereģistrēto partnerattiecību tiesisko 

attiecību problēmjautājumus Eiropā. O. Beinarovičas darbs koncentrēts 

uz starptautiskajiem tiesību aktiem, lai risinātu kopdzīves partnera vidū 

radušās problēmas.  

Savukārt autores pētījuma novitāti pamato vairāki apstākļi: 

1. Pētījumā uzsvars likts uz partnerattiecību atzīšanas teorētisko 

pamatojumu un institūta nostiprināšanu Latvijas Republikas tiesiskajā 

regulējumā. Partnerattiecības analizētas kontekstā ar jēdzienu 

“ģimene”, kā arī no Latvijas Republikas Satversmes 110. panta 

izrietošām tiesībām veidot ģimeni neatkarīgi no dzimuma.  

2. Darba galvenais pētījuma objekts ir tiesiskās attiecības starp 

partneriem, kas rodas viņu mantiskajās attiecībās atsevišķās 

civiltiesību reglamentējošajās normās (mantojuma tiesībās, īres 

tiesībās, pacientu tiesībās u. c.). Autore izstrādājusi priekšlikumus, kas 
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nodrošinātu partnerattiecībās dzīvojošo personu mantiskās un 

nemantiskās tiesības un intereses. 

3. Līdztekus laulības institūtam autore piedāvā ieviest jauninājumus, kas 

paredz partnerattiecībās dzīvojošo personu tiesiskās aizsardzības 

nodrošināšanu un divu jaunu tiesību institūtu ieviešanu:  

1) reģistrētu partnerattiecību – divu viendzimuma vai divu dažādu 

dzimumu partneru attiecību reģistrācijas brīdī vienlaikus tiek 

izdarīts ieraksts Publisko partnerattiecību mantas reģistrā par 

vienu mantas sadales veidu (atsevišķa manta, atsevišķi iegūta 

manta, kopīga manta); 

2) nereģistrētu partnerattiecību – persona savu interešu aizsardzībai 

vēršas tiesā juridiskā fakta konstatēšanai – par partnerattiecību 

faktu saskaņā ar Civilprocesa likuma 37. nodaļu. Nereģistrēto 

partnerattiecību atzīšanai nepieciešami konstatēt kritērijus 

(attiecību ilgums, laulības neesamība, minimālais vecuma 

slieksnis, kopīgs bērns, kopīgas saimniecības vešana). 

Kopš 2013. gada ir bijuši 9 mēģinājumi ieviest partnerattiecību institūtu, 

iniciatīvu ietvaros iesniegti Latvijas Republikas Saeimai vairāki likumprojekti, 

savukārt autores sagatavotais likumprojekts “Partnerattiecību likums” vērsts uz 

mantisko un nemantisko jautājumu risinājumu ne tikai pēc reģistrācijas fakta 

reģistrēto partnerattiecību gadījumā, bet arī nereģistrēto partnerattiecību 

gadījumā no brīža, kad partnerattiecību institūts tiktu ieviests. 
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1. Ģimenes jēdziena saturiskais tvērums tiesībās 
 

Nodaļas mērķis bija izpētīt un analizēt ģimenes nozīmi tiesību aktos, 

ģimenes attiecību atšķirīgo attīstību, kas palīdzētu izprast tiesiskās un sociālās 

realitātes nesakritību mūsdienās. Līdz ar to promocijas darbā autore vēlējās 

izpētīt ģimenes institūtu de facto, kā arī identificēt ar to saistītos 

problēmjautājumus. 

 

1.1. Jēdziens “ģimene” 
 

Analizējot Latvijas Republikas tiesību aktos minētās “ģimenes” 

definīcijas, autore secina, ka nacionālajos tiesību aktos prevalē pārāk dažādas un 

pat savstarpēji pretrunīgas ģimenes jēdziena definīcijas. Šobrīd nacionālajos 

tiesību aktos nav noteikts, ka nereģistrētu partnerattiecību subjekti varētu veidot 

ģimeni. Kaut gan Satversmes tiesa 2004. gada spriedumā norāda, ka jēdziens 

“ģimene” nav saistīts vienīgi ar attiecībām, kas balstītas uz laulībām.13 Tas var 

ietvert arī citas de facto “ģimenes” saites gadījumos, kad puses dzīvo kopā ārpus 

laulības. Šis jēdziens interpretējams plašāk, uzsverot, ka konkrēto attiecību 

atbilstību “ģimenes dzīvei” var būtiski ietekmēt daudzi faktori, proti, vai pāris 

dzīvo kopā, attiecību ilgums, vai abas puses ir uzticīgas viena otrai, vai ir kopīgi 

bērni utt. Bioloģiskā un sociālā realitāte ir prioritāra salīdzinājumā ar likumisko 

pieņēmumu. 

Partnerattiecībās esošo pāru tiesību aizsardzībai rodas jautājums par 

vājākās puses aizsardzības nepieciešamību. Sabiedrībā izskanējušais arguments, 

ka tā ir personu atbildība slēgt vai tieši pretēji neslēgt laulību veidā, kādā to atzīst 

valsts, jāvērtē kritiski. Šobrīd pasaulē, tajā skaitā Latvijā, ievērojami strauji 

samazinās tādu tradicionālo patriarhālo ģimeņu skaits, kādas bija raksturīgas 

                                                           
13  LR Satversmes tiesas 11.10.2004. spriedums lietā Nr. 2004-02-0106. Iegūts no: 

http://likumi.lv/doc.php?id=94831 [sk. 29.09.2013.]. 
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pirms modernizācijas laikmeta. Mūsdienās izplatītas ir t. s. nukleārās ģimenes. 

Piemēram, pāri, kas nav laulāti, un viņu bērni vai arī vecāki, kas vieni audzina 

bērnus. Ievērojot minēto, valstij ir jānorāda, kādā mērā tiesību akti šādas ģimenes 

atzīst un aizsargā paralēli laulības institūtam. 

Latvijas sabiedrība vislielāko vērtību piešķir “ģimenes drošībai”, 

“veselībai” un “bērniem un ģimenei”. Minētais izriet no veiktā pētījuma 

“Demogrāfija un ģimenes stāvoklis Latvijā”, kura ietvaros, veicot aptaujas, tika 

pētīta personu nemateriālo vērtību skala. Pētījumā tika arī secināts, ka tiem 

respondentiem, kuriem ir lielākas ģimenes un / vai plāno ģimeni ar vairākiem 

bērniem, būtiskas pozīcijas ir šādā secībā: “bērni un ģimene”, “godīgums 

(patiesums)”, “piedotspēja (gatavība piedot citiem)” un “ticība (reliģiska 

pārliecība)”.14 Neskatoties uz sabiedrībā un kristīgajā pasaulē pastāvošām 

tradīcijām, kārtību laulību reģistrēšanai nosaka Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

likums un Civillikums. 

Ja šobrīd var šķist, ka laulības jēdziens it kā ir atrisināts, tad pēc Latvijas 

Republikas Satversmes grozījumiem ir neskaidrs – kas tad ir ģimene? Autore 

pieļauj, ka šobrīd sabiedrībā vēl lielāku neskaidrību rada Satversmes tiesas 

2020. gada 12. novembra spriedums lietā Nr. 2019-33-01, proti, no Satversmes 

110. panta izriet, ka šobrīd laulība ir savienība starp sievieti un vīrieti, bet no 

Satversmes tiesas sprieduma ģimene ir pārdefinēta un saprasta pavisam citā 

veidā, tā, ka tā ietver arī viendzimuma savienības vai kādas citas savienības. 

Viena panta ietvaros nav konsekvences. Kā atbilde uz Satversmes tiesas 

spriedumu tiek piedāvāts atkal mainīt Latvijas Republikas Satversmes 

110. pantu, piedāvājot “ģimenes” jēdzienu definēt, to “sašaurinot”, pretēji tam, 

kā to paplašināja Satversmes tiesa savā spriedumā. Iesniegtajā likumprojektā 

rosināts Satversmes 110. pantu izteikt šādā redakcijā: “Valsts aizsargā un 

                                                           
14  SKDS. Latvijas iedzīvotāju aptauja “Demogrāfija un ģimenes stāvoklis  

Latvijā”. Rīga, 2008. gada jūlijs. Iegūts no: http://www.bm.gov.lv/lat/ 

informacija_jums/petijumi/?doc=11023 [sk. 07.08.2014.]. 
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atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, 

asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt 

ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis).” Vai šis definējums 

ko atrisinās, vai mēs pēc laika nenonāksim pie papildu skaidrojuma – kas ir 

sieviete vai vīrietis, kas domāts ar māti, un kas ir tēvs, ņemot vērā transpersonu 

tiesības un genderisma ideoloģiju? 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa jēdzienu “ģimenes dzīve” interpretē plašāk, 

uzsverot, ka konkrēto attiecību atbilstību “ģimenes dzīvei” var būtiski ietekmēt 

daudzi faktori, piemēram, vai pāris dzīvo kopā, attiecību ilgums, vai abas puses 

ir uzticīgas viena otrai, vai ir kopīgi bērni utt. (sk. ECT spriedumu lietā X, Y and 

Z v. The United Kingdom 15; lietā Kroon and Others v. The Netherlands 30.§16). 

Turklāt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010. gada 24. jūnija sprieduma lietā Schalk 

and Kopf v. Austria17, pieteikums Nr. 30141/04, 87.–95. punkts un Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas 2013. gada 7. novembra sprieduma lietā 

Vallianatos and Others v. Greece18, pieteikumi Nr. 29381/09 un Nr. 32684/09, 

70.–74. punkts uzliek valstij pienākumu aizsargāt arī viendzimuma partneru 

ģimenes neatkarīgi no tā, vai valstī ir mehānisms viendzimuma attiecību 

juridiskai atzīšanai.  

  

                                                           
15  European Court of Human Rights. 1997. Case of X, Y and Z v. UK, no. 21830/93. 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums. Iegūts no: http://www.bailii.org/ 

eu/cases/ECHR/1997/20.html [sk. 05.08.2015.]. 
16  European Court of Human Rights. 1994. Case of Kroon and Others v. the Netherlands, 

no. 18535/91. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums. Iegūts no: 

http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1994/35.html [sk. 05.08.2015.]. 
17  European Court of Human Rights. 2010. Case of Schalk and Kopf v. Austria,  

no 30141/04. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums. Iegūts no: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99605 [sk. 15.05.2021.]. 
18  European Court of Human Rights. 2013. Case of Vallianatos and Others v. Greece, no 

29381/09; no. 32684/09. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums. Iegūts no: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-9224 [sk. 15.05.2021.]. 
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1.2. Jēdziens “ģimene” Latvijas Republikas 

Satversmes un Civillikuma sistēmā  
 

Var izteikt viedokli, ka likumdevējs, īstenojot dzimumu līdztiesību un 

bērna tiesību aizsardzību, aizvien detalizētāk regulē ģimenes tiesiskās attiecības, 

bieži būtiski mainot sabiedrībā ierasto viedokli par ģimeni un ģimenes 

locekļiem. Latvijā, respektējot cilvēktiesības, veidojas pamattiesību kolīzijas, 

piemēram, starp personas pamattiesību garantēšanu, kas jānodrošina valstij, 

iejaucoties personu savstarpējās attiecībās, un personas tiesībām uz privāto 

dzīvi. 

Latvijas Republikā ir spēkā 1922. gada Satversme (konstitūcija). Tās 

sākotnējā redakcijā nebija cilvēka pamattiesību sadaļas, jo politiķi nespēja 

vienoties par tās saturu. Nebija paredzēta arī tiesas kontrole pār likumdevēja 

izdotiem normatīviem aktiem. Atjaunojot Latvijas Republikas neatkarību, tika 

respektētas cilvēka pamattiesības un pieteikta iecere izveidot konstitucionālo 

justīciju. Pamattiesību garantēšanu noteica jau 1990. gada 4. maija deklarācijas 

“Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” 8. punkts, bet to īstenošanai 

1991. gada 10. decembrī tika pieņemts konstitucionālais likums “Cilvēka un 

pilsoņa tiesības un pienākumi”. 1997. gada 4. jūnijā Latvijas Republika ratificēja 

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2., 

4., 7. un 11. protokolu, bet 1998. gada 15. oktobrī Satversme tika papildināta ar 

8. nodaļu “Cilvēka pamattiesības”. Attiecībā uz konstitucionālās justīcijas vietu 

valsts struktūrā LPSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācija “Par 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” noteica, ka “strīdus gadījumos 

jautājumus par likumdošanas aktu piemērošanu izšķir Latvijas Republikas 

Konstitucionālā tiesa”. 1992. gada 15. decembra likums “Par tiesu varu” 

paredzēja konstitucionālās uzraudzības funkciju uzticēšanu Augstākajai 

tiesai. Taču jau 1996. gada 5. jūnijā Saeimā tika pieņemts likums, ar kuru tika 

grozīts Satversmes 85. pants, paredzot valstī izveidot Satversmes tiesu. 
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Vienlaikus tika pieņemts arī Satversmes tiesas likums. Satversmes 110. pants 

1998. gada redakcijā noteica: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību, ģimeni, 

vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas 

palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.” 2005. gada 15. decembrī 

šis pants tika mainīts, izsakot tā pirmo teikumu jaunā redakcijā: “Valsts aizsargā 

un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti…” 

2014. gada 19. jūnijā Satversme tika papildināta ar ievadu, kas ietver 

atsauces uz mūsu valsts vēsturi, galvenajām vērtībām, ar kuru nodrošināšanu ir 

saistīta Latvijas Republikas pastāvēšana. Vērtējot šos grozījumus, var izteikt 

domu, ka tie apliecina Latvijas likumdevēja turēšanos pie konservatīvām un 

kristīgām vērtībām attiecībā uz laulības institūtu un ģimeni. 

Patlaban veidojas situācija, ka, likumdevējam liekot vienādības zīmi starp 

laulību un ģimeni, iznāk, ka Latvijas Republikas Satversme ir paredzēta tikai 

tādu ģimeņu aizsardzībai, kurā laulātie ir vīrs un sieva. Satversmes tiesa jau 

vairākkārt ir spriedusi un atzinusi, ka ģimenes institūts ir vērtējams plašāk, nekā 

tikai savienība starp laulātiem.  

Autore uzskata, ka ģimene ir sociāla institūcija, kas balstās uz sociālajā 

realitātē konstatējamām ciešām personiskām saitēm, kuru pamatā ir sapratne un 

cieņa. Pat nepastāvot bioloģiskai saiknei vai juridiski atzītām bērna un vecāka 

attiecībām, starp bērnu un personu, kas šo bērnu aprūpējusi, atkarībā no tā, vai 

viņi dzīvo kopā, viņu attiecību ilguma un kvalitātes, kā arī pieaugušā lomas 

attiecībās ar bērnu, var pastāvēt faktiskas ģimenes attiecības. Ciešu personisku 

saišu pastāvēšana starp personām izriet no to noslēgtās laulības vai radniecības 

fakta, tomēr sociālajā realitātē ciešas personiskas saites rodas arī citos veidos, 

piemēram, faktiskas kopdzīves rezultātā. Latvijas Republikas Satversmes 

110. panta pirmais teikums nosaka valsts pozitīvo pienākumu aizsargāt un 
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atbalstīt ikvienu ģimeni, tostarp arī faktisku ģimeni.19 Šajā normā definēts 

laulības jēdziens – savienība starp vīrieti un sievieti –, bet šajā pašā normā 

lietotais ģimenes jēdziens nav konkretizēts un neizvirza dzimumu par kritēriju 

tādu personu noteikšanai, kuras atzīstamas par ģimeni.20 

Analizējot Satversmes tiesas lietā Nr. 2005-19-0121 sniegto skaidrojumu 

Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam un Satversmes tiesas 2004. gada 

11. oktobra spriedumu lietā Nr. 2004-02-0106 “Par Civillikuma 155. panta 

sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam 

teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši 

laulībā, 4. pantam”,22 kā arī bērna izcelšanās noteikšanu Civillikumā, 

1993. gadā, atjaunojot spēkā Civillikumu, 154. panta redakcija noteica, ka 

ārlaulībā dzimušu bērnu izcelšanās no tēva pamatojas uz paternitātes noteikšanu 

ar tās brīvprātīgu atzīšanu vai tiesas spriedumu. 2003. gada 15. maijā Saeima ar 

likumu “Par Eiropas Konvenciju par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši 

laulībā” pieņēma un apstiprināja 1975. gada 15. oktobra Eiropas Konvenciju par 

to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā. Latvijas Republikā tā ir spēkā 

kopš 2003. gada 2. oktobra.23 Minētais ļauj izteikt atziņu, ka šādi sabiedrība dod 

apstiprinājumu tam, kas deklarēts Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 1. pantā, 

proti, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Ar cilvēka 

cieņas principu nav savienojams uzskats, ka viena cilvēka cieņai varētu būt 

mazāka vērtība nekā cita cilvēka cieņai. Cilvēka cieņas princips neļauj valstij 

                                                           
19  Satversmes tiesas 2019. gada 5. decembra sprieduma lietā Nr. 2019-01-01 

16. 2.2. punkts. 
20  Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 

12.1. punkts. 
21  Satversmes tiesas 2005. gada 22. decembra spriedums lietā Nr. 2005-19-01. 
22  Satversmes tiesa. Lietas. Iegūts no: https://www.satv.tiesa.gov.lv/en/cases/ 

[sk. 11.03.2021.]. 
23  Latvijas Republikas 2003. gada 15. maija likums “Par Eiropas Konvenciju  

par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā”. Iegūts no: https://likumi.lv/ 

doc.php?id=75359 [sk. 11.03.2021.]. 
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atteikties no pamattiesību nodrošināšanas noteiktai personai vai personu grupai. 

Sabiedrībā pastāvoši stereotipi nevar kalpot par konstitucionāli attaisnojamu 

pamatu noteiktas personas vai personu grupas pamattiesību liegšanai vai 

ierobežošanai demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Republikas Satversme ir 

vienots veselums, un tajā ietvertās tiesību normas ir savstarpēji cieši saistītas.24 

Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmais teikums ir cieši saistīts ar 

personai Latvijas Republikas Satversmes 96. pantā noteiktajām tiesībām uz 

privātās dzīves neaizskaramību. Satversmes tiesa jau iepriekš ir atzinusi, ka 

atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam ikvienai personai ir 

tiesības uz savas fiziskās un garīgās integritātes, goda un cieņas aizsardzību, kā 

arī tiesības dzīvot pēc sava prāta un saskaņā ar savu būtību un vēlmēm attīstīt un 

pilnveidot savu personību, pēc iespējas minimāli ciešot no valsts vai citu personu 

iejaukšanās. Šī Latvijas Republikas Satversmes norma aizsargā ikvienas 

personas tiesības būt atšķirīgai, saglabāt un attīstīt īpašības un spējas, kas to 

atšķir no citiem cilvēkiem un individualizē. Latvijas Republikas Satversmes 

96. pants cita starpā ietver ikvienas personas tiesības uz ģimenes dzīves 

neaizskaramību.25 Viens no personas privātās dzīves elementiem ir tās 

dzimumuzvedība. Personas dzimumuzvedības brīvība ir aizsargājama neatkarīgi 

no tā, kādā formā tā izpaužas vai kāda ir personas seksuālā orientācija. Privātās 

dzīves ietvaros cilvēkam tiek nodrošināta iespēja nodibināt dažāda rakstura 

attiecības, tostarp arī seksuālas. Dzimumuzvedības brīvība nodrošina cilvēka kā 

bioloģiskas būtnes izpausmi, kā arī cilvēka personības dabisku attīstību.26 

Attiecīgi Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmais teikums kopsakarā 

ar cilvēka cieņas principu un personas tiesībām uz privātās dzīves 

                                                           
24  Satversmes tiesas 2017. gada 8. marta spriedums lietā Nr. 2016-07-0116., 3. punkts. 
25  Satversmes tiesas 2009. gada 23. aprīļa spriedums lietā Nr. 2008-42-01, 8. un  

9. punkts. 
26  Danovskis, E., Ruķers, M., Lībiņa-Egnere, I., Balodis, R. (zin. red.). 2011. Latvijas 

Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 255. 
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neaizskaramību nosaka valsts pienākumu aizsargāt un atbalstīt arī viendzimuma 

partneru ģimenes.27 

Autore uzskata, ka jebkura persona ir aizsargājama neatkarīgi no tā, kāda 

ir personas seksuālā orientācija. Neaizskarama ir personas privātā dzīve, kas ļauj 

cilvēkam dibināt dažāda rakstura attiecības, tostarp arī seksuālās.  

Pamatojoties uz minēto, autore piekrīt daļēji, ka likumdevēja pienākums 

gādāt par pamattiesību efektīvu aizsardzību, ievērošanu vai nodrošināšanu nevar 

tikt uzskatīts par pilnībā izpildītu līdz ar attiecīgā tiesiskā regulējuma 

(Partnerattiecību likuma) pieņemšanu vai spēkā stāšanos. Likumdevējam ex 

officio arī pēc tiesību normu spēkā stāšanās ir iespēju robežās jāseko līdzi tam, 

vai tiesību piemērošana praksē šīs normas patiešām efektīvi pilda savu 

uzdevumu. Respektīvi, būtiski ir rast risinājumu personu pamattiesību 

aizsardzībai. Autore uzskata par absurdu situāciju, ja personas statusa dēļ tiek 

liegtas tiesības uz sociālo vai ekonomisko atbalstu.  

Nosakot ģimenes attiecību tiesisko regulējumu un sociālās un 

ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākumus, likumdevējam jāņem vērā 

vispārējie tiesību principi un citas Latvijas Republikas Satversmes normas, 

starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, kā arī saskaņā ar Latvijas 

Republikas Satversmes ievada piektās rindkopas otro teikumu jānodrošina, ka 

attiecīgais tiesiskais regulējums ir vērsts uz saliedētas sabiedrības veidošanu 

(sal. sk. Satversmes tiesas 2019. gada 5. decembra sprieduma lietā 

Nr. 2019- 01- 01 16.2.1. punktu). Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 

91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam likumdevējs nav tiesīgs 

pieņemt tādu tiesisko regulējumu, kas bez saprātīga pamata pieļautu atšķirīgu 

attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem 

salīdzināmos apstākļos, vai vienādu attieksmi pret personām, kuras atrodas 

atšķirīgos apstākļos.  

                                                           
27  Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedums lietā Nr. 2019-33-01. 
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Likumdevējam ir jāievēro arī Latvijas Republikas Satversmes 91. panta 

otrajā teikumā ietvertais diskriminācijas aizlieguma princips, kura mērķis ir 

novērst iespēju, ka demokrātiskā tiesiskā valstī, pamatojoties uz kādu 

nepieļaujamu kritēriju, tiktu ierobežotas personas pamattiesības (sal. sk., 

piemēram, Satversmes tiesas 2020. gada 10. jūlija sprieduma lietā 

Nr. 2019- 36- 01 9. punktu). Latvijas Republikas Satversmes 91. pantā ir ietverts 

vispārējs diskriminācijas aizliegums, bet nav uzskaitīti kritēriji, uz kuru pamata 

diskriminācija ir aizliegta. Šie kritēriji pantā ir “jāielasa”, izmantojot tiesību 

normu interpretācijas metodes, kā arī pamatojoties uz tādu Latvijas tiesību 

sistēmu raksturojošu principu, ka tā ir atvērta starptautiskajām tiesībām. Līdz ar 

to uzmanība jāpievērš arī cilvēktiesību attīstības tendencēm pasaulē 

(sk. Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 

21. punktu).28  

Pētījuma autore uzsver, ka personas dzimumuzvedības brīvība ir 

aizsargājama neatkarīgi no tā, kādā formā tā izpaužas vai kāda ir personas 

seksuālā orientācija, tomēr šo brīvību ierobežo tas fakts, ka daudzi ar ģimeni 

saistīti jautājumi Latvijā ir aktuāli, nav atrisināti, piemēram, jautājums par 

homoseksuālu pāru attiecību reģistrāciju partnerattiecību formā.  

  

                                                           
28  Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedums lietā Nr. 2019-33-01. 
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1.3. Laulības un ģimenes mijiedarbība tiesībās 
 

No padomju laikiem pārņemts, bet aplams apzīmējums nereģistrētai 

kopdzīvei ir civillaulība. Nereģistrēta kopdzīve Latvijā netiek īpaši regulēta. 

Attiecības starp šīm personām tiek vērtētas, nepiemērojot ģimenes tiesību 

regulējumu, jo tiesības personai stāties laulībā ir starptautiski atzīta cilvēku 

pamattiesība.29 Laulības noslēgšanai nepieciešama fakta fiksācija akta veidā. 

Civilstāvokļa akts ir fakts vai notikums personas dzīvē, kas rada, maina vai 

izbeidz ar personas radniecību saistītās ģimenes un citas mantiskās un 

nemantiskās tiesības un pienākumus (Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 

2. pants).30  

Mūsdienu pasaulē pirms lēmuma par laulības noslēgšanu liela daļa 

personu (pāris) jau kādu laiku ir nodzīvojis kopā (nereģistrētā kopdzīvē). Lai arī 

kopumā pāra attiecības pēc laulības noslēgšanas nemainās (kopīga dzīvesvieta, 

bērni, budžeta plānošana u. c.), jāuzsver, ka juridiskais regulējums nereģistrētai 

kopdzīvei un laulībai (reģistrētai kopdzīvei) ir ļoti atšķirīgs. Mūsdienu sabiedrībā 

pierasts, ka pāris dzīvo pastāvīgi kopā, bet attiecības nav oficiāli reģistrētas. Tā 

ir nereģistrēta kopdzīve, kurai nav viennozīmīga un visaptveroša nosaukuma. 

Sabiedrībā to parasti sauc par kopdzīvi, partnerattiecībām u.tml. Būtībā jebkurš 

no šiem nereģistrētas kopdzīves apzīmējumiem ir uzskatāms par pareizu, jo 

nereģistrētai kopdzīvei Latvijā nav speciāla tiesiskā regulējuma, tādēļ nav arī 

skaidrs likumdevēja piedāvājums nereģistrētas kopdzīves apzīmēšanai 

Kopdzīves likuma projektā. Savulaik līdz 2016. gada 1. janvārim spēkā bija 

2008. gada 2. jūnija MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par 2011. gada tautas 

                                                           
29  ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarācija. Iegūts no: https://www.tiesibsargs.lv/ 

lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija  

[sk. 12.03.2021.]. 
30  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. Iegūts no: https://likumi.lv/ta/id/253442-

civilstavokla-aktu-registracijas-likums [sk. 12.03.2021.]. 
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skaitīšanas programmu”, kuros Ministru kabinets nereģistrētu kopdzīvi tika 

nosaucis par kopdzīves partnerību.31 

Laulībai Latvijas tiesību sistēmā ir piešķirta īpaša vieta, pirmām kārtām 

laulība tiek īpaši regulēta Civillikuma Ģimenes tiesību daļā. Arī vesela virkne 

citu normatīvo aktu laulātajam piešķir īpašu statusu32 salīdzinājumā ar partneri. 

Likumdevējs ir paredzējis iespējamos reģistrētas kopdzīves (laulības) 

problēmjautājumus un tos jau ietvēris normatīvajos aktos, lai aizsargātu abu 

laulāto tiesības. Tādējādi, lai arī sadzīviski nereģistrēta kopdzīve un laulība 

neatšķiras, tās būtiski atšķiras juridiskā ziņā – laulāto tiesības un pienākumus 

regulē likumdevējs, kamēr partneru tiesības un pienākumi īpaši netiek regulēti, 

jeb laulība tiek īpaši aizsargāta, bet nereģistrēta kopdzīve ne.  

Latvijas nacionālo tiesību aktos likumdevējs atsevišķos likumos ir 

norādījis ģimenes vai to locekļu pazīmes, kā arī ģimenes tiesībās izveidojusies 

prakse, ka valsts aizsargā atsevišķu personu loku. Tieši šī iemesla dēļ ir 

nepieciešams sīkāk izpētīt jēdzienu “ģimene” un jēdzienu “partnerattiecības”, 

kas tiks aplūkots nākamajā apakšnodaļā. 

Ņemot par pamatu vienlīdzības principu, ģimene var būt, gan noslēdzot 

laulību, gan veidojot partnerattiecības. Vienota jēdziena “ģimene” izpratnes 

trūkums dažādu nozaru speciālistu vidū apgrūtina vienotu normatīvo aktu 

pieņemšanu un piemērošanu, kas pakļaujas dažādai interpretācijai. “Ģimenes 

valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017. gadam”33 ietvertas atziņas, kas 

netiek piemērotas tieši. Tiek secināts, ka Latvijas tiesību sistēmā ģimenes 

jēdziens, tā attiecināmība, skaidrojumi un interpretācija ir atkarīgi no tiesību 

                                                           
31  Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par 2011. gada 

tautas skaitīšanas programmu”. Iegūts no: https://likumi.lv/ta/id/176331-noteikumi-

par-2011gada-tautas-skaitisanas-programmu [sk. 12.03.2021.]. 
32  Sk., piemēram, likumu “Par dzīvojamo telpu īri”, Krimināllikumu, Ministru kabineta 

2009. gada 27. oktobra noteikumus Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par 

īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” u. c. 
33  Ministru kabinets. “Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam”. 

Iegūts no: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3583 [sk. 30.10.2013.]. 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3583
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nozares, kuras ietvaros šis jēdziens tiek piemērots. Piemēram, Civillikums ir 

normatīvais akts, kas regulē tiesiskās attiecības privāto tiesību jomā un nav 

attiecināms uz tiesiskajām attiecībām publisko tiesību jomā, jo īpaši uz sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumus sniegšanu. Civillikuma 214. pants noteic, ka 

pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas 

nedalītā saimniecībā. Tomēr šis definējums nav attiecināms uz publisko tiesību 

jomu, jo to reglamentē speciālie normatīvie akti, tostarp Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likums. Tieši tajā ietvertās normas ir jāpiemēro, izvērtējot, 

vai personai atsevišķi vai ģimenei, kā to sociāliem mērķiem definē šis likums, ir 

tiesības uz konkrēta veida palīdzības vai pakalpojumu saņemšanu. 

Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca skaidro, ka “ģimene” vārda 

plašākā nozīmē ir kopā dzīvojošu radinieku grupa.34 Tomēr ne laulātie, ne arī 

partneri interpretējot nav nosakāmi kā radinieki. No Civillikuma izriet, ka 

radniecība izriet starp divām vai vairākām personām ar dzimšanas faktu radušos 

saistību. Šobrīd ģimenes jēdziens ir pārāk šaurs – laulātie un viņu bērni, bet 

realitātē netiek aptvertas kopā dzīvojošās personas (viena vai pretēja dzimuma). 

Personas, kurām ir stabila kopdzīve, manta, bērni utt., t. i., viss tās pašas pazīmes, 

kas “ģimenei”, kuru veido laulātie, bet tikai tāpēc, ka nav noslēgta laulība 

(formāls pamats), šādus kopā dzīvojošos pārus neietver ģimenes jēdzienā.  

Autores ieskatā, šāds ģimenes jēdziens nav juridiski pilnīgs un to ir 

nepieciešams konkretizēt. Autore norāda uz vienu no iespējamiem risinājumiem, 

t. i., noteikt vairākas pazīmes, kurām jāīstenojas, lai varētu konstatēt ģimenes 

pastāvēšanu, piemēram, attiecību ilgums un stabilitāte. Savukārt Civillikumā 

ietvertā ģimenes definīcija vērtējama kā pārāk šaura. 

  

                                                           
34  Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca. 1999. Sast. V. Jakubaņecs. Rīga: 

P&K, 65. 
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2. Partnerattiecību būtība 
 

Jēdziena “ģimene” un “partnerattiecības” izpratne attiecas uz visām 

valstīm, neraugoties uz to, ir vai nav ieviests tiesiskais regulējums attiecībā uz 

ārpuslaulības savienību, proti, partnerattiecībām. Lai pilnībā izprastu 

partnerattiecību koncepta būtību, autore vēlējās izpētīt atsevišķi ne tikai sociālos 

faktorus, kas veicina kopdzīves veidošanos, bet arī vēsturisko partnerattiecību 

jēdziena attīstību. 

 

2.1. Partnerattiecību jēdziens un vēsturiskā attīstība 
 

Latvija daudzus gadsimtus dažādās dzīves jomās bija saistīta ar Krieviju. 

Tāpēc ir likumsakarīgi, ka viss, kas notika Krievijā pēc Lielās Oktobra 

sociālistiskās revolūcijas uzvaras, skāra arī Latviju, tai skaitā arī būtiski tika 

ietekmēta ģimenes attiecībās pastāvošā nevienlīdzība laulātajiem, laulībā un 

ārlaulībā dzimušajiem bērniem, kā arī tika likvidēta baznīcas ietekme laulības un 

ģimenes attiecību regulēšanā. Reformu mērķis Krievijā bija atcelt spēkā esošos 

pirmsrevolūcijas ģimenes normatīvos aktus. 

Pirmais pasaules karš (1914–1918) stipri ietekmēja gan Krievijas, gan 

Latvijas kā Krievijas impērijas sastāvdaļas ekonomisko un politisko dzīvi. 

Krievijas impērija nespēja izrādīt pietiekamu pretsparu vācu armijai un mazināt 

kara seku ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem, kas vairoja neapmierinātību ar 

Krievijas valsts iekārtu kopumā un veicināja mazo tautu centienus uz lielāku 

patstāvību.35 Norisinājās aktīvas diskusijas un sanāksmes par iespējām atdalīties 

no Krievijas. Latvijas Republika tika dibināta 1918. gada 18. novembrī, un juristi 

vairākās apspriedēs izstrādāja noteikumus par tiesību pārņemšanu no okupācijas 

varas. 1918. gada 6. decembrī pagaidu valdība apstiprināja “Pagaidu nolikumu 

                                                           
35  Švarcs, F. 2011. Latvijas 1937. gada 28. janvāra Civillikums un tā rašanās vēsture. 

Rīga: TNA, 28. 
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par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību”,36 kas paredzēja, ka tiesām un ar tām 

saistītajām institūcijām jāpiemēro iepriekš spēkā esošie Krievijas likumi. Latvijai 

pārejas periodā bija nepieciešami pagaidu likumi un kārtība.  

1919. gada 7. martā tika publicēts “Likumu kodekss par civilstāvokļa 

aktiem, laulības, ģimenes un aizbildniecības tiesībām”. Šī tiesību kodifikācija 

bija pārtulkota un atbilstoši Latvijas apstākļiem pārstrādāts KPFSR kodekss, kur 

kodekss sastāvēja no 246 pantiem, kas bija izvietoti četrās daļās: I – Civilstāvokļa 

akti; II – Laulības tiesības; III – Ģimenes tiesības; IV – Aizbildniecības tiesības. 

Tika noteikts, ka Latvijā civilstāvokļus reģistrē vienīgi civilstāvokļu reģistrācijas 

nodaļas, bet baznīcas laulībām likumīgs spēks tika atzīts tad, ja tās bija noslēgtas 

līdz 1919. gada 1. janvārim atbilstoši Vietējo civillikumu kopojumam. Vēlāk 

baznīcas laulības neradīja nekādas tiesiskās sekas, ja tās netika reģistrētas 

civilstāvokļu reģistrācijas nodaļās. Tika noteikta laulības brīvprātība, laulības 

vecums sievietēm bija 16 gadi un vīriešiem 18 gadi. Tāpat tika noteikta laulības 

šķiršanas brīvība. Laulībā tika noteikts dalīts sievas un vīra īpašums, respektīvi, 

mantas šķirtība.37 Par nozīmīgāko veikumu civiltiesību unifikācijas jomā šajā 

periodā ir jāatzīst Latvijas Republikas 1921. gada 1. februārī pieņemtais likums 

“Par laulību”, kura izstrādāšanā tika izmantots Šveices likums 1907. gada 

civilkodeksa sastāvā. Likums sastāvēja no 9 daļām un 89 pantiem. Tajā tika 

noteikts laulības vecums vīriešiem 18 gadi, bet sievietēm 16 gadi. Nepilngadīgie, 

personas, kas nebija sasniegušas 21 gadu, nedrīkstēja stāties laulībā bez vecāku 

vai aizbildņu atļaujas. Sieviete pēc iepriekšējās laulības izbeigšanās nedrīkstēja 

stāties jaunā laulībā, pirms būtu pagājušas 300 dienas. Šī norma tika saistīta ar 

                                                           
36  Latvijas Tautas Padomes stenogrammu satura rādītājs. 1925. Rīga: Latvijas 

Republikas Saeimas izdevums, 104. Iegūts no: http://periodika.lv/periodika2-

viewer/view/indexdev.html#panel:pp|issue:/p_001_sast1920n1|article:DIVL5|page:1

06|query:likumiem pagaidu rīkojumus valdības rīkojumu|issueType:P 

[sk. 21.02.2017.]. 
37  Grigore-Bāra, E. 2008. Latvijas valsts un tiesību vēsture II. SIA “Biznesa vadības 

koledža”, 51. 
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nepieciešamību pareizi noteikt šajā laikā piedzimušo bērnu paternitāti un līdz ar 

to arī viņu mantošanas tiesības. Zaudēja spēku bijušo garīgo tiesu spriedumi 

attiecībā uz aizliegumu slēgt laulību, kā rezultātā Latvijā tika noteikta laulības 

brīvība. Laulību varēja noslēgt valsts dzimtsarakstu nodaļā vai jebkuras 

konfesijas garīdznieks. Kopumā likums vērtējams kā progresīvs un laikmeta 

garam atbilstošs, kurš likvidēja konfesionālas dabas ierobežojumus laulībai, 

noteica laulības šķiršanas brīvību valsts tiesu iestādēs, paredzot agrāko laulāto 

savstarpējus pienākumus arī pēc laulības izbeigšanās.38 Civiltiesībās spēkā tika 

atstāts iepriekšējais tiesiskais regulējums, kuru veidoja atsevišķās Latvijas valsts 

daļās – Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē.  

1921. gada 1. februāra likums “Par laulību” sākotnēji paredzēja obligātu 

laulības slēgšanu valsts iestādē, tika atcelti konfesionāla rakstura ierobežojumi 

laulības noslēgšanai, proti, laulības varēja slēgt arī dažādu konfesiju baznīcās. 

Tāpat tika mainīti laulības šķiršanas nosacījumi, proti, vairs nebija nepieciešams 

pierādīt vainu laulības iziršanā, to varēja šķirt arī bez vainas gadījumā bezstrīdus 

gadījumā.39 Jaunizveidotās valsts tiesiskais regulējums civiltiesībās bija 

sadrumstalots un grūti piemērojams jaunās demokrātiskās Latvijas apstākļiem, 

kas rosināja ideju par reformu īstenošanu civiltiesībās. Bija nepieciešami divi 

gadi no valsts dibināšanas, lai Latviju atzītu de jure arī citas valstis, 1922. gada 

7. novembrī stājās spēkā Konstitūcija (Latvijas Republikas Satversme40). Tā kā 

primāri bija izveidot ekonomiski un sociāli labvēlīgus apstākļus valsts 

pastāvēšanai, norisinājās diskusijas, kas vainagojās ar tiesību normu 

grozījumiem un civiltiesību kodifikāciju vairāku gadu garumā. Autore vēlas 

                                                           
38  Lēbers, D. A. 2000. Latvijas tiesību vēsture (1914–2000). Mācību grāmata 

juridiskajām augstskolām un fakultātēm prof. Dr. iur. Dītriha Andreja Lēbera 

redakcijā. Fonds “Latvijas Vēsture”. Rīga, 200–202. 
39  Turpat, 83–84. 
40  Latvijas Republikas likums: Latvijas Republikas Satversme. Latvijas Vēstnesis. 

01.07.1993., 43; Ziņotājs. 31.03.1994., 6; Valdības Vēstnesis. 30.06.1922., 141; 

Diena. 29.04.1993., 81. Iegūts no: https://likumi.lv/doc.php?id=57980 [sk. 

21.02.2017.]. 
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uzsvērt, ka tiesību normu attīstība ir ietekmējusi Latvijas sabiedrības ģimenes 

vērtības. 

Autore vēlas minēt ģimenes institūta tiesisko aizsardzību, kā arī pašreiz 

plašu rezonansi ieguvušo jautājumu attiecībā uz ģimenes zinību pamatiem, kas 

ļautu veicināt konstruktīvu pieeju izglītības saturam un radītu ģimenes institūta 

stabilitāti pašā fundamentā, t. i., tiktu mācīta saskarsmes kultūra un arī ģimenes 

vērtības. Pēc autores domām, ģimenes dzīves organizācijā ietilpst arī ģimenes 

modeļa izvēles iespējas, nesagraujot ģimenes vērtību tās tradicionālā izpratnē. 

Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017. gadam tiek pausta 

konservatīva pieeja, proti, veicināts atbalsts tam, ka laulībā balstīta ģimene ir 

vērtība, kur tiek uzsvērts kā galvenais instruments jauniešu, nereģistrētu partneru 

apmācības ar mērķi palielināt noslēgto laulību skaitu un samazināt ārpuslaulības 

dzimušo bērnu skaitu.41 

Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam tiek 

uzsvērts, ka pamatnostādņu virsmērķis ir nabadzības risku un sociālās 

atstumtības mazināšana ģimenēm ar bērniem. Savukārt izvirzītā virsmērķa 

pakārtotie apakšmērķi ir vērsti uz ģimenēm ar bērniem draudzīgas sabiedrības 

izveidi, kas veicina bērnu un jaunatnes labklājību, veselīgu attīstību un 

vienlīdzīgas iespējas, kā arī nodrošina, lai valsts politika būtu izsvērta, pēctecīga 

un visaptveroša bērnu un ģimenes labklājības, jaunatnes, veselības un tiesību 

aizsardzības jomā.42 Minētais norāda, ka valsts ilgtermiņā izstrādā politikas 

dokumentus, kas ļautu veidot kopējo nostāju gan ģimenes finansiālu atbalstu 

sniegšanā, gan to aizsardzībā. 

  

                                                           
41  Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam. 2012. Iegūts no: 

http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/gvp_pamat.pdf [sk. 03.03.2014.]. 
42  Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021.–2027. gadam. Iegūts  

no: https://likumi.lv/ta/id/313037-par-nozaru-politiku-pamatnostadnem-2021-2027-

gada-planosanas-periodam [sk. 08.04.2021.]. 
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Līdz šim partnerattiecību drošība tiek aplūkota duāli, respektīvi, 

primārais aspekts prevalē pār subjektīvo paļaušanos uz partneri un partnera 

atbalstu, kur laulības reģistrēšanas faktam nav būtiskas nozīmes. Sekundārais 

aspekts prevalē pār valsts sniegto aizsardzības formu, proti, automātiskas 

paternitātes noteikšana, aizbildniecības tiesības un pienākums apgādāt bērnu, 

mantošanas tiesības, mantisko konfliktu risināšana u. c.  

 

2.2. Partnerattiecību raksturojošie kritēriji 
 

Vairāku valstu (piemēram, Nīderlandes, Ungārijas u. c.) normatīvajos 

aktos nav partnerattiecību definīcijas, bet ir vairāki kritēriji, kas ļauj noteikt 

partnerattiecību pastāvēšanas faktu, kā arī, pastāvot noteiktam kritēriju 

kopumam, šāda savienība tiek atzīta par partnerattiecībām: partneri ir atšķirīga 

dzimuma, kas apliecina, ka prevalē tāda veida partnerattiecības, kas nepastāv 

starp viena dzimuma personām: 

1) attiecības ilgušas kādu noteiktu (ilgstošu) laika posmu, tām ir 

pastāvīgs raksturs. “Par ilgstošu laiku uzskatāms tāds laiks, kas ildzis 

tik ilgi, kas ļauj saskatīt līdzību ar laulāto attiecībām.”43 Pēc darba 

autores domām, nav viennozīmīgi interpretējams minimālais 

partnerattiecību ilgums; 

2) partneriem ir kopīgs bērns; 

3) neviens no partneriem nesastāv laulībā;  

4) partneri ir sasnieguši minimālo vecumu, kas nepieciešams laulības 

noslēgšanai; 

5) nepastāv citi šķēršļi, kas liegtu partneriem eventuāli noslēgt laulību. 

                                                           
43  Geč-Korošec, M., Kraljič, S. The influence of validity established ohabition on legal 

relations between cohabitants in Slovene law, The international survey of family 

law, [b.i.], United Kingdom, 385. 
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Darba autore uzskata, ka primārais iemesls faktiskās kopdzīves tiesiskā 

regulējuma ieviešanai ir balstīts uz personu vēlmi pēc stabilitātes. Attiecību 

stabilitātes pamatā ir attiecību noturīgums jeb attiecību ilgums. 

Kritērijs par partnerattiecību ilgumu ir viens no izplatītākajiem 

kritērijiem, lai noteiktu un atzītu partnerattiecības. Vairākumā valstu ir noteikts 

konkrēts šādu attiecību minimālais ilgums, kas parasti svārstās no viena līdz pat 

pieciem gadiem. Piemēram, Norvēģijas likumdevējs ir noteicis, ka nereģistrēto 

partnerattiecību tiesisko regulējumu piemēro attiecībā uz personām, kuras dzīvo 

kopā vismaz divus gadus. 

Slovēnijas nacionālās tiesību normas reglamentē, ka ārpuslaulības 

savienībai ir “jāpastāv ilgāku laiku”, tādējādi atstājot tiesas kompetencē brīvi 

izvērtēt katru gadījumu individuāli, neaprobežojoties ar konkrētu attiecību 

ilguma periodu. Savukārt Francijas nacionālās tiesību normas noteic, ka par 

nereģistrētajām partnerattiecībām atzīstamas tikai tās de facto savienības 

attiecības, kurām ir stabils un ilgstošs raksturs, nenosakot konkrētu 

partnerattiecību pastāvēšanas periodu. 

Pētījums “Latvijas ģimenes paaudzēs 2018” norāda, ka Latvijā 

nereģistrētas kopdzīves ilgums variē no dažiem mēnešiem līdz vairākiem 

desmitiem gadu, taču visbiežāk tas paliek viena gada robežās (65 %). Vēl 

piektdaļai respondentu attiecību formālais statuss mainījies 2–3 gadu periodā, 

pārējiem 15 % respondentu bijusi vidēji astoņu gadu kopdzīves pieredze pirms 

oficiālas attiecību reģistrācijas. Vidējais kopdzīves ilgums pirms attiecību 

reģistrācijas laika gaitā ir palielinājies, sākot ar laika posmu no četriem mēnešiem 

pirms laulības pirms 1980. gada līdz gandrīz četriem gadiem pirms laulībām, kas 

reģistrētas laikā no 2010. līdz 2018. gadam.  

Respektīvi, nereģistrētu partnerattiecību statusa noteikšana, pamatojoties 

uz pastāvēšanas ilguma kritēriju, ir konkrētās valsts tiesas ziņā. Izlemjot 

jautājumu par partnerattiecību ilgumu, tiesai jāizvērtē arī attiecību līdzība ar 
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laulāto attiecībām. Šajā gadījumā būtu jāvadās pēc laulāto attiecību tiesiskajiem 

kritērijiem. “Tiesu praksē ir ticis uzsvērts, ka partnerattiecībām ir jābūt 

nepārtrauktām un stabilām.”44  

Pēc darba autores domām, ir nepieciešams noteikt attiecību minimālo 

laika posmu, turklāt svarīgi ir konstatēt, ka attiecībām ir pastāvīgs raksturs. 

Bērna esamībai attiecībās ir būtiska nozīme, jo primārā problēma 

partnerattiecību statusa noteikšanā ir partnerattiecību pastāvēšanas fakta 

konstatēšana. Piemēram, “Atsevišķos gadījumos laiks, kas nepieciešams, lai 

konstatētu ārpuslaulības savienības ilgumu, var tikt samazināts, ja personām ir 

kopīgs bērns. Prasība konstatēt vēl papildu kritērijus šķiet tikai pašsaprotama, jo 

ir iespējami gadījumi, kad vīrietis ar sievieti var dzīvot kopā, nepastāvot vēlmei 

veidot laulībai līdzīgas attiecības, vai arī attiecībām ir periodiskuma raksturs.”45 

Pēc darba autores domām, partnerattiecībām nevar izvirzīt tikai noteiktu laika 

periodu vai arī tikai bērna esamību, lai partnerattiecības tiktu atzītas. Bērns var 

rasties arī gadījuma sakarā. Autore uzskata, ka bērna esamība var būt kā kritērijs, 

ar kuru varētu samazināt laiku nereģistrēto partnerattiecību konstatēšanai. 

Piemēram, Norvēģijā tiesību normas reglamentē iespēju atzīt vīrieša un sievietes 

attiecības par nereģistrētajām partnerattiecībām, ja tiem ir kopīgs bērns vai viņi 

gaida bērnu. Primārais ir bērna esamības fakts, savukārt sekundāri nozīmīga ir 

partneru attiecību nepārtrauktība un stabilitāte. Personas, kam ir kopīgs bērns, 

var kādu laiku dzīvot šķirti. Tomēr bērns uzliek papildu atbildību ne tikai 

vecākiem, bet arī valstij, nosakot bērnam papildu aizsardzību. Kā jau darba 

autore minēja, nav mazsvarīgs arī kritērijs par nereģistrētajās partnerattiecībās 

esošu personu “brīvības” statusu. “Praksē valda vienprātība, ka ārpuslaulības 

                                                           
44  Zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Bitāns”. 2008. Juridiskais pētījums. Par vīrieša 

un sievietes nereģistrētu partnerattiecību tiesisko regulējumu Eiropā un  

Latvijā. Tieslietu ministrija, 8. Iegūts no: https://www.tm.gov.lv/lv/petijumi. [sk. 

06.01.2022.]. 
45  Turpat. 
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savienībai ir jābūt pakļautai ekskluzivitātes noteikumam, lai varētu iestāties 

partnerattiecībām piemērojamās juridiskās sekas. Proti, ārpuslaulības savienības 

regulējumam var pakļaut tikai personas, kuras neatrodas laulībā vai citā 

ārpuslaulības savienībā.”46  

Pēc darba autores domām, šī kritērija piemērošana būtiski ierobežo 

personas, kas faktiski atrodas partnerattiecībās. Pirmkārt, ja partnerattiecību 

institūts nav pielīdzināms laulībām, tas nerada ekvivalentas sekas, t. i., tiesības 

un pienākumus. Otrkārt, laulības šķiršanas process var prasīt samērā ilgu laika 

periodu, bet persona faktiski sastāv kopdzīvē ar citu personu. Attiecībā uz 

nereģistrēto partnerattiecību interpretēšanu šim kritērijam vairāk ir formāls 

raksturs, jo personai, kuras laulība nav šķirta, neaizliedz faktiski sastāvēt 

partnerattiecībās ar visām no tām izrietošajām sekām. Kā piemēru darba autore 

vēlas minēt Franciju, kur iespējams konstatēt ārpuslaulības savienības 

pastāvēšanu arī gadījumos, kad viens no partneriem vai abi ir laulāti ar trešajām 

personām. 

Darba autore uzskata, ja pastāv minēto apstākļu kopums, partnerattiecību 

pastāvēšanas ilgums jānosaka kā sekundārs kritērijs. Piemēram, ja personas, 

uzsākot kopdzīvi, jau gaida pēcnācēju, būtu nepieciešams atzīt partnerattiecības 

jau ar bērna piedzimšanas brīdi, neiestājoties minimālajam attiecību ilgumam. 

Arī vecuma kritērijam ir būtiska nozīme partnerattiecībās. Attiecībā uz 

vecuma kritērijiem, pēc kuriem tiek konstatētas nereģistrētas partnerattiecības, 

tajās valstīs, kur partnerattiecības ir ieguvušas tiesisko statusu, reglamentē 

minimālo vecumu, ar kuru persona var šīs attiecības uzsākt. Piemēram, 

“Horvātijā, Norvēģijā personai jābūt sasniegušai 18 gadu”, bet “Portugālē kā 

minimālais vecums ir noteikti 16 gadi”. 1994. gada 12. oktobra Igaunijas 

                                                           
46  Zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Bitāns”. 2008. Juridiskais pētījums. Par vīrieša 

un sievietes nereģistrētu partnerattiecību tiesisko regulējumu Eiropā un  

Latvijā. Tieslietu ministrija, 10. Iegūts no: https://www.tm.gov.lv/lv/petijumi. [sk. 

06.01.2022.]. 
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Republikas Ģimenes likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka nepilngadīgajam jābūt 

vismaz 15 gadu vecam un vecākam vai aizbildnim jādod piekrišana, lai noslēgtu 

laulību. Savukārt, ja piekrišana netiek dota, tad tiesa var dot atļauju salaulāties 

nepilngadīgajam, ja laulības noslēgšana atbilst nepilngadīgā interesēm. 

1995. gada 8. decembra Krievijas Federācijas Ģimenes kodeksa 13. panta otrajā 

daļā norādīts, ka pamatotu iemeslu dēļ var atļaut laulāties jaunākiem par 

16 gadiem. 

Darba autore secina, ka partnerattiecības ir līdzvērtīgas tradicionālam 

ģimenes nodibināšanas veidam, t. i., laulībai, un savienība var veidoties 

finansiālu vai drošības apsvērumu dēļ. Savukārt no psiholoģijas aspekta 

partnerattiecības tiek raksturotas kā pirmslaulības izmēģinājuma fāze un 

nereģistrētas partnerattiecības var iedalīt četros veidos: 

• “Iepazīšanās partnerattiecības” (dating cohabitation) – pastāv tad, kad 

partneri pavada daudz laika kopā un galu galā nolemj kopā arī dzīvot. 

Piemēram, profesore Donna Vandergrifta (Donna Vandregrift) 

uzskata, ka partneri var arī nedzīvot kopā, bet partnerattiecības kā 

tādas pastāv un var izveidoties arī mantiskās attiecības. Tādējādi var 

secināt, ka šajā gadījumā nereģistrētas partnerattiecības pastāv un tām 

var būt pastāvīgs raksturs, bet par kopdzīvi to nosaukt nevar. Arī darba 

autore uzskata, ka, pastāvot šāda veida partnerattiecībām, tās nevar 

pielīdzināt laulāto tiesībām un pienākumiem. Šāda veida 

partnerattiecībām piemīt neformāls kopdzīves veids, kurā partneri 

pavada kopīgi laiku, dalot dzīvojamo telpu. Šie partneri parasti pasīvi 

“ienāk” nereģistrētajās partnerattiecībās, īpaši neapspriežot situāciju 

iepriekš.47  

                                                           
47 Vandergrift, D. Lecture materials Psy 203, 1–16. Available: 

http://www.donnavandergrift.com/powerpoints.html [sk. 11.03.2021.]. 
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• “Pirmslaulības partnerattiecības” (premarital cohabitation) – 

raksturojamas ar to, ka partneri pārbauda attiecības, pirms uzņemties 

laulības saistības. Primārais mērķis – uzsākt kopdzīvi ar nodomu pēc 

noteikta laika perioda reģistrēt laulību. Psiholoģijas profesori A. Ratus 

Spencers un S. Navids Jefreijs (A. Rathus Spencer un S. Nevid Jeffrey) 

pirmslaulības partnerattiecības raksturo kā “vienošanos, kurai abi 

partneri skaidri piekrīt un ko var uzskatīt vai kā “izmēģinājuma 

laulību”, vai kā vienošanos, kurai ir cita veida praktiskie iemesli, 

pirms pāris spēj kļūt par oficiāli precētiem”.  

• “Izmēģinājuma laulība” – ir tad, kad partneri vēlas redzēt, kāda laulība 

varētu būt, tiek uzskatīts, ka partneri ir mazāk pārliecināti par savām 

attiecībām, nekā tie, kas atrodas pirmslaulības partnerattiecībās. Pēc 

darba autores domām, šāda veida attiecības izveidojas tādēļ, ka 

partneri nespēj būt pārliecināti par savu attiecību noturīgumu. 

• “Aizstājējlaulība” – ir ilgstošas attiecības starp diviem cilvēkiem, kuri 

nav reģistrējuši laulību. Piemēram, partneri var būt šķirti (dzīvo 

atsevišķi), bet juridiski atrodas laulībā ar trešajām personām. Vai arī 

personas bija šķīrušās un turpmāk nevēlas precēties. Vēl viens iemesls 

aizstājējlaulības partnerattiecībām tiek minēts, ka laulības ceremonijai 

nav nozīmes. Piemēram, psiholoģijas profesori A. Ratus Spencers un 

S. Navids Jefreijs (A. Rathus Spancer un S. Nevid Jeffrey) pauž 

viedokli, ka “aizstājējlaulība ir partneru vienošanās par pastāvīgu 

kopdzīvi, kuri nolemj, ka nekad nereģistrēs laulību. Cilvēki, kuri 

šķīrušies, ir visvairāk piemēroti šādam nereģistrēto partnerattiecību 

veidam salīdzinājumā ar citiem partneriem”.48 

                                                           
48 Rathus, S. A., Nevid, J. S. & Fichner-Rathus, L. 2005. Human sexuality in a world of 

diversity (6th ed.). Pearson Education New Zealand, 390. 
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Ievērojot minēto, darba autore secina, ka partnerattiecību klasifikācijas 

galvenā būtība palīdz noskaidrot tā leģitīmo mērķi, vai šāda veida attiecības ir 

pielīdzināmas laulāto attiecībām vai ne.  

Autore vēlas izdalīt atsevišķi sociālos faktorus, kas veicina kopdzīves 

veidošanos: mājokļa jautājumu risināšana, ekonomiskā racionalitāte, emocijas. 

Pētījumā “Reģistrētas un nereģistrētas kopdzīves ietekmējošo faktoru salīdzinoša 

analīze” tiek norādīts: “[..] ģimenes veidošana no norunas nosacījuma ir 

pārtapusi individuālu attiecību dinamikas nosacījumā – attiecību intensifikācija, 

kopdzīves uzsākšana, bērna radīšana, kur galveno lomu spēlē attiecību kvalitāte. 

Laulība var kļūt un arī nekļūt par šo attiecību dinamikas sastāvdaļu, bet tā netiek 

skatīta kā ietekmējošs faktors pašai attiecību kvalitātei. Ir grūti izdalīt vienotu 

faktoru kopumu, kas ved uz attiecību reģistrāciju, bet atrodamas kopīgas nianses 

pētījuma dalībnieku pieredzē, kas rāda, ka ir ietekmes, kas var veicināt attiecību 

pāraugšanu laulībā.”49 

Lēmums par attiecību uzsākšanu un kopdzīves veidošanu saistīts ar 

emocionāliem faktoriem un subjektīvu attiecību kvalitātes vērtējumu. Attiecību 

kvalitāti veido garīgā un seksuālā tuvība, kā arī tā saskaņotība. Nereti par 

attiecību sākumu tiek uzskatīta dzimumattiecību uzsākšana. Vēlme pēc cilvēka 

klātesamības ikdienā, bez kuras ciešas attiecības nav iespējams dibināt. 

Mīlestība, kas balstās uz uzticēšanos un vēlmi otram dot. 

Emocionāli laulības noslēgšana ir partneru mīlestības apliecinājums 

vienam pret otru, bet juridiski – civiltiesisks akts. Partneriem, kuri ir izlēmuši 

noslēgt laulību, vismaz uz brīdi par šo savu lēmumu ir jāpadomā racionāli, 

apsverot, kādas juridiskas saistības uzliks šis solis, un izrunājot to ar otru 

                                                           
49  LU, Publiskās antropoloģijas centrs. 2015. Reģistrētas un nereģistrētas kopdzīves 

ietekmējošo faktoru salīdzinoša analīze. Rīga, 8. Iegūts no: 

http://www.antropologija.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/antropologij

a/zinas/Petijums_kopdzive-2015.pdf [sk. 29.07.2015.]. 
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partneri, vai viņi tam ir gatavi. Tiesību zinātņu studentiem jau pirmajā kursā tiek 

mācīts, ka “likumam nav emociju”.50  

Ir jāsaprot, lai arī cik stipri personas viena otru mīlētu, likums ir ar 

augstāku juridisko spēku, nekā savstarpējās jūtas un vēlmes. Jebkuras šaubas vai 

bailes no kādām konkrētām saistībām pusēm jāizrunā un, ja nepieciešams, jāveic 

attiecīgi juridiski soļi, lai laulības uzliktās saistības apmierinātu abas puses.  

 

2.3. Reģistrētas un nereģistrētas partnerattiecības 
 

Kā jau autore minēja darba pirmajā nodaļā, tad partnerattiecību 

konstatēšanai ir būtiska vairāku partnerattiecību raksturojošo pazīmju 

konstatēšanas iespējamība, tādēļ autore uzskata, ka būtiski ir sniegt juridiski 

korektu partnerattiecību definīciju, kā arī nacionālajās tiesību normās iniciēt 

kritērijus, kas atvieglotu nereģistrētu partnerattiecību esamības konstatēšanu 

strīdu gadījumos. 

Autore uzskata, ka reģistrētas partnerattiecības ir pietuvinātas laulības 

institūtam, ko iespējams arī pierādīt, piemēram, uzrādot partnerattiecību 

reģistrācijas apliecību (dokumentu). Autore secina, ka laulība vai civiltiesiskas 

partnerattiecības ir īpašas attiecības, kurās stājas brīvi un apzināti, lai izveidotu 

līgumattiecībām līdzīgas tiesības un pienākumus.  

Savukārt uz personām, kuru partnerattiecības nav reģistrētas, gulstas 

pierādīšanas pienākums, t. i., strīdu gadījumā vai partneriem nozīmīgās 

situācijās ir jāpierāda partnerattiecību faktiskie apstākļi. Par tādu, piemēram, 

uzskatāms partnerattiecību ilgums, fakti par kopdzīves esību utt. Tādējādi autore 

aplūkos reģistrētu un nereģistrētu partnerattiecību tiesiskos aspektus. 

Pētot zinātnisko literatūru par ģimenes institūta izveidi, secināms, ka 

laulība ir fundaments ģimenes institūta veidošanā. To ir veicinājusi gan 

                                                           
50  Maulis, J. 2016. Laulības tiesiskie, psiholoģiskie, ētiskie un sadzīves aspekti. Iegūts 

no: https://www.tm.gov.lv/lv/media/2935/download [sk. 12.03.2021.]. 
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sabiedrībā pastāvošā vairākuma pieņemtās un īstenotās tradīcijas, gan 

likumdevēja rīcība, primāri situācijās, kad personām ir kopīgi bērni. Tomēr laika 

gaitā ir vērojama tendence, ka laulības institūts un kopdzīve, proti, 

partnerattiecības, ir kļuvušas par ekvivalenti uzskatāmām ģimenes dzīves 

fundamentālām formām.51 Partnerattiecību institūta attīstība novērojama gandrīz 

visās ES valstu jurisdikcijās. 

Pēc autores domām, partnerattiecību nodibināšanas veidu, t. i., ar 

reģistrāciju vai bez tās, ir katras valsts, kas vēlas partnerattiecību institūtu ieviest 

vai atzīt, nosakot to juridisko statusu nacionālajos tiesību aktos, likumdevēju 

kompetence. Galvenais uzdevums ir reģistrācijas procedūru padarīt pēc iespējas 

vienkāršāku un personām pieejamāku. Piemēram, divas personas, kas vēlas vai 

jau uzsākušas partnerattiecības, tajā skaitā kopdzīvi, būtu tiesīgas iesniegt 

dzimtsarakstu nodaļā pieteikumu par partnerattiecību statusa iegūšanu. Savukārt 

dzimtsarakstu nodaļa pēc noteikta termiņa pieteikuma pārbaudes un 

partnerattiecību kritēriju izvērtēšanas reģistrē personu partnerattiecības. 

 

Nereģistrēto partnerattiecību modelis 

Analizējot nereģistrēto partnerattiecību būtību, ir viennozīmīgi 

noprotama šo partnerattiecību brīvā izveidošanas forma, kas neprasa papildu 

formalitātes. Līdz ar to ir nepieciešams noteikt šāda institūta juridisko atzīšanu 

tiesību aktos, lai būtu balanss starp personu tiesību un interešu aizsardzību. 

Tiesību aktos ir jāparedz formālie kritēriji, kuriem izpildoties personu savienības 

pastāvēšanā tiek atzīta par juridisku faktu un paredz sekas personu savstarpējās 

attiecībās. Šajā gadījumā atšķirība ir procedūrā, vai kopdzīve tiek juridiski atzīta 

pašā tās sākumā, pastāvēšanas laikā vai pēc beigām, ja tās saturs atbilst 

noteiktiem kritērijiem. 

                                                           
51  The Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Volume I. 2012. Oxford: 

University Press, 230. 
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Nereģistrētajās partnerattiecībās dzīvojošām personām ir minimāls 

tiesību aizsardzības līmenis. Būtiskas sekas rodas gadījumos, ja partneri 

nereģistrētajās attiecībās slēdz civiltiesiskus darījumus, piemēram, testaments, 

vienošanās par mantas sadali u.tml. Likumdevējs ir radījis kārtību, kā šādi strīdi 

tiek risināti gadījumos, kad personas ir noslēgušas laulību, bet šo kārtību nevar 

attiecināt uz partnerattiecībām. 

Pēc autores domām, laulības institūts nezaudēs savu nozīmi arī pēc 

partnerattiecību institūta ieviešanas, jo laulības institūts ietver ne tikai juridiskās 

formalitātes, tiesiskas sekas, bet arī jau senas paražu tiesības, kas “izdzīvojušas” 

vērienīgu laika posmu. Autore secina, ka partnerattiecību institūta primārais 

mērķis ir nevis nivelēt laulības institūtu, bet gan nodrošināt pēc iespējas 

vienlīdzīgāku personu tiesību un interešu aizsardzību neatkarīgi no ģimenes 

izveidošanas formas un ar to saistītajām formalitātēm. 
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3. Partnerattiecībās esošu personu tiesību un pienākumu 

reglamentējošo normu problemātika un risinājumi 
 

Līdz šim partnerattiecībās esošo pāru tiesības aizsargā starptautiskie 

tiesību akti, savukārt Latvijā likumdevējs attiecībā uz partnerattiecībās esošajiem 

personām to tiesiskā statusa konstatēšanu iekļāvis dažos speciālajos tiesību 

aktos. Autores ieskatā, ievērojot sabiedrībā pastāvošo sociālo ģimenes modeli, 

būtiski ir iedzīvināt normatīvajā regulējumā partnerattiecību tiesiskās drošības 

principu kopsakarā ar vienlīdzības principu un tiesībām uz privāto un ģimenes 

dzīvi. Tādējādi primārais likumdevēja uzdevums ir noteikt tādu tiesisko 

regulējumu, kas spētu nodrošināt tiesisko aizsardzību partnerattiecībās esošām 

personām, bet nepārsniegtu tās tiesiskā regulējuma robežas, kādas šobrīd ir 

nodrošinātas laulātajiem. 

 

3.1. Partnerattiecību problēmjautājumi atsevišķās 

tiesību nozarēs un tiesu praksē 
 

Nacionālie tiesību akti regulē plašu jautājumu kopumu, līdz ar to šajā 

nodaļā īpaša uzmanība tika pievērsta atsevišķu tiesību nozaru problēmjautājumu 

izpratnei, kā, piemēram, pacientu tiesībām, sociālajām tiesībām un partneru 

tiesībām īres jautājumos. 

Attiecībā uz mantiskajām attiecībām ģimenē likumdevējs ir pieņēmis 

speciālu tiesisko regulējumu, ņemot vērā ģimenes institūta īpatnības – sociālo 

un bioloģisko saikni, personu psiholoģisko stāvokli. Ja divu partneru kopdzīvi 

traktē kā sava veida līgumu, kurā abas puses apņemas piedalīties kopīgā 

saimniecībā ar saviem ieguldījumiem neatkarīgi no partnerattiecību modeļa 

esamības, tad likumsakarīgi būtu arī šādām “līgumattiecībām” piemērot 

atbilstošu tiesisko regulējumu. Tomēr nereģistrētiem partneriem, kuri dzīvo  

de facto savienībā un līdz ar to salīdzinoši līdzīgos apstākļos, kā personas 

reģistrētā laulībā, šobrīd ir piemērojamas vispārējās tiesību normas. 
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Partnerattiecībās dzīvojošo personu mantisko attiecību regulēšanā 

psiholoģiskajai, sociālajai un bioloģiskajai saiknei nozīme netiek piešķirta. 

Likumdevēja pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību prasa 

noteikt sociālajā realitātē pastāvošo ģimenes attiecību tiesisko regulējumu, proti, 

regulēt šo attiecību dalībnieku personiskās un mantiskās attiecības. Savukārt 

pienākumu nodrošināt ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu 

likumdevējs var izpildīt, konkretizējot likumā ģimenes tiesības uz īpašu 

aizsardzību un atbalstu, proti, paredzot likumā dažādus ģimenes aizsardzības un 

atbalsta pasākumus. Abi no Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmā 

teikuma izrietošie likumdevēja pienākumi ir savstarpēji cieši saistīti. Ja valsts 

nenodrošina ģimenes juridisko aizsardzību, proti, nenosaka ģimenes attiecību 

tiesisko regulējumu, tad nav iespējams šo attiecību dalībniekiem nodrošināt arī 

Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajā teikumā ietvertās sociālās un 

ekonomiskās tiesības (sk. Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma 

lietā Nr. 2019-33-01 12.3. punktu, sal. sk. Satversmes tiesas 2019. gada 

5. decembra sprieduma lietā Nr. 2019-01-01 16.2.1. un 16.2.2. punktu). 

Likumdevējam no Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmā teikuma 

izrietošais pienākums aizsargāt ikvienu ģimeni nozīmē, ka likumdevējam nav 

rīcības brīvības izvēlēties, vai viendzimuma partneru ģimenēm vispār ir 

jānodrošina juridiskā aizsardzība, kā arī ekonomiskā un sociālā aizsardzība un 

atbalsts. Tomēr Satversmes tiesa ir atzinusi, ka likumdevējam piemīt zināma 

rīcības brīvība, nosakot ģimenes attiecību tiesiskā regulējuma formu un saturu 

un izvēloties metodes, mehānismus un pasākumus, ar kuru palīdzību tiks 

nodrošināta ģimenes sociālā un ekonomiskā aizsardzība un atbalsts.52 

                                                           
52  Satversmes tiesa. 2021. gada 8. aprīļa spriedums lietā Nr. 2020-34-03. Iegūts 

no:https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv

/wp-content/uploads/2020/07/2020-34-03_spriedums.pdf#search=2020-34-03 

[sk. 09.08.2021.]. 
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Ņemot vērā, ka arī partnerattiecībās esošās personas gan iegādājas mantu, 

gan kopīgi veic ieguldījumus savas ģimenes attīstībā, autore aplūkoja personu 

mantas veidus. Sociālais stāvoklis var ietekmēt personu mantas piederību. 

Tādēļ svarīga loma ir arī partnerattiecībās dzīvojošo personu sociālajām 

tiesībām. Sociālo tiesību jomā partnerattiecību tiesiskais regulējums ir 

fragmentārs. Pēc autores domām, lai gan partnerattiecību institūts netiek atzīts 

un joprojām netiek pielīdzināts laulības institūtam, Latvijas Republikā tomēr 

zināma virzība uz to notiek. Turklāt Latvijai ir saistoši dažādi starptautiskie 

normatīvie akti un judikatūra, kas attiecas uz partnerattiecībās dzīvojošo sociālo 

jomu un nosaka, ka ģimenes izpratne sociālajās tiesībās ir plašāka, kas jau 

aplūkots iepriekšējās nodaļās. 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa norāda, ka katru konkrēto attiecību atbilstību 

“ģimenes dzīvei” var būtiski ietekmēt daudzi faktori, proti, vai pāris dzīvo kopā, 

pastāvošo attiecību ilgums, vai abas puses ir uzticīgas viena otrai, vai ir kopīgi 

bērni utt. 

Personām, neskatoties uz to materiālo stāvokli, ir jānodrošina sevi ar 

mitekli. Arī partnerattiecībās īres tiesības nav viennozīmīgas. Tā kā 

partnerattiecību tiesiskā regulējuma nav, tad primārais tiesību akts, kas nosaka 

kārtību, kādā risināmi strīdi starp izīrētāju un īrnieku, kā arī kārtību, kādā tiek 

noslēgti un pārtraukti dzīvojamās telpas īres līgumi, ir Dzīvojamo telpas īres 

likums.53 Likums stājās spēkā 2021. gada 1. maijā, aizstājot likumu “Par 

dzīvojamo telpu īri”54, kas savukārt tika pieņemts 1993. gadā. Līdz ar to likums 

tika radīts apstākļos, kad notika ekonomikas pāreja no valsts regulētas 

ekonomikas uz ekonomiku, kas ir balstīta uz tirgus attiecību principiem. Tādēļ 

nolūkā izvairīties no iespējamās sociālās spriedzes likums jau sākotnēji ietvēra 

                                                           
53  Dzīvojamo telpu īres likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 17.03.2021. 

Iegūts no: https://likumi.lv/ta/id/322216 [sk. 05.05.2021.]. 
54  Likums “Par dzīvojamo telpu īri”. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 16.02.1993. 

ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 26.07.2010.// Latvijas Vēstnesis. 18.02.1993., 19. 



 

42 

ļoti izteiktu īrnieku tiesību aizsardzību, vienlaikus ievērojami ierobežojot 

izīrētāja kā izīrētā objekta īpašnieka tiesības.55 Ne likums “Par dzīvojamo telpu 

īri”, ne Dzīvojamo telpas īres likums nav pilnībā atrisinājis partnerattiecībās 

esošo personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. 

Tiesām, bet jo īpaši konstitucionālajai tiesai, ir īpaša nozīme sabiedrības 

izpratnes par brīvību un pamattiesību standartiem veidošanā. Valsts, kas garantē 

dzimumu līdztiesību pilsoniskajās un ģimenes tiesībās, nekad uzreiz neīstenojas 

tiesiskajā realitātē. Sabiedrība ilgus gadus turpina dzīvot saskaņā ar paaudzēs 

iesakņotajām tradīcijām, uzskatiem un paražām. Kāda ir tiesas vieta ģimenes 

tiesību regulācijā, precīzāk, konstitucionālās tiesas vieta, kad valsts cenšas 

detalizēti regulēt ģimenes locekļu tiesības, pienākumus un attiecības kopumā? 

Parasti mērķis ir kādas personas pamattiesības. Šajos gadījumos, realizējot 

dzimumu līdztiesības un bērna tiesību aizsardzības prasības, sīkāk tiek regulētas 

ģimenes tiesiskās attiecības, kas būtiski maina arī ierastās ģimenes locekļu 

attiecības. Tajā pašā laikā Latvijā respektē cilvēktiesības. Veidojas situācijas, ka, 

piemēram, garantējot atbilstošas personas pamattiesības, valsts iejaucas personu 

savstarpējās attiecībās, personas tiesībās uz privāto dzīvi, tāpēc dažas šādas lietas 

nonāk konstitucionālajā tiesā. Autore uzskata, ka pēdējo piecu gadu laikā 

Satversmes tiesas nolēmumi atstājuši ietekmi ne tikai uz ģimenes tiesībām un 

mantojuma tiesībām, bet arī uz sabiedrības izpratni par ģimeni. 

Viena no jomām, kas palīdz realizēt personas aizsardzību mūsdienu 

pasaulē, ir partneru attiecību regulējums veselības aprūpes nozarē. Ne tikai 

ārvalstu, bet arī Latvijas juridiskajā praksē parādās tendence īpašu uzmanību 

pievērst pacientu tiesību ievērošanai ārstniecības procesā.56 Neskatoties uz 

                                                           
55  Likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojums (anotācija). Iegūts no: http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/ 

0/47bb5fed6be3d7abc225835b005293f3/$FILE/144.PDF [sk. 05.05.2021.]. 
56  Putniņa, A., Brants, M. 2018. Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības 

aprūpes pakalpojumu kvalitāti. Nacionālais veselības dienests, ISBN - 978-9984-837-

46-8. Iegūts no: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/media/272/download [sk. 05.05.2021.] 
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pārmaiņām veselības aprūpē un pēdējā gada notikumiem visā pasaulē saistībā ar 

Covid-19 pandēmijas izraisītajām sekām, autore vēlas pievērst uzmanību 

partnerattiecību jautājumiem, lai pārmaiņas veselības aprūpē būtu veiksmīgākas. 

Pašreiz spēkā esošajā regulējumā – Pacientu tiesību likumā – noteiktās tiesības 

ir laulātajam, nevis faktiskās kopdzīves partnerim. Pēc autores domām, lai 

nediskriminētu partnerattiecībās esošo personu tiesības attiecībā uz veselības 

aprūpi, būtiski ir veikt grozījumus minētajās tiesību normās. 

 

3.2. Likumprojekts “Partnerattiecību likums” un tā pamatojums 
 

Latvijā sabiedriski un politiski neviennozīmīgi vērtēts un aktuāls ir 

jautājums par homoseksuālu pāru attiecību reģistrāciju partnerattiecību formā. 

Šis jautājums skar līdz šim Latvijā vēl neatrisināto. Tiesībsargs uz tā risināšanu 

mudināja jau 2011. gadā, kad bija arī izstrādāts likumprojekts par 

partnerattiecību legalizāciju.57 Šis likumprojekts tika noraidīts, jo daži politiskie 

spēki uzstāja, ka partnerattiecību likumam ir jāaptver ne tikai homoseksuāli, bet 

arī heteroseksuāli pāri, savukārt citi politiskie spēki tajā saskatīja tradicionālās 

laulības institūta apdraudējumu.  

Šo politisko cīņu lieliski ilustrē Ministru kabineta atbilde Tiesībsargam, 

kas tika sniegta 2012. gada 3. maijā: “[..] ņemot vērā tradicionālo uzskatu par 

laulību un ģimeni, kas Latvijā izveidojies kultūrvēsturiskās attīstības gaitā, kā 

arī pastāvīgos apdraudējumus šai tradicionālajai vērtībai, ir bijis nepieciešams 

Latvijas likumos iekļaut laulības definīciju. Ņemot vērā minēto, būtu 

                                                           
57  Tiesībsarga konsultatīvās padomes par partnerattiecību tiesisko regulējumu 

sagatavošanas sanāksme. Protokols. 15.09.2011. Iegūts no: http://www.tiesibsargs.lv/ 

lv/pages/par-mums/konsultativas-padomes/par-partnerattiecibu-tiesisko-regulejumu 

[sk. 23.03.2021.].  
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izvērtējams, vai nepieciešams uzsākt aktīvu darbu pie nepieciešamo 

likumprojektu izstrādes partnerattiecību tiesiskā regulējuma jomā.”58 

2005. gada 15. decembrī Latvijas Republikas Satversmes 110. panta 

redakcija tikai mainīta, nosakot, ka “valsts aizsargā un atbalsta laulību – 

savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši 

palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši 

no varmācības”. Šī likuma redakcija stājās spēkā 2006. gada 17. janvārī. Pirms 

likumdevējs ir izvērtējis to, vai Latvijā nepieciešams veikt konkrētus pasākumus 

izglītības sistēmas pārveidošanai, un attiecīgi veicis šādus pasākumus, nav 

iespējams pārbaudīt to, vai šie pasākumi atbilst Latvijas sabiedrības vajadzībām, 

proti, vai izglītības saturs atbilst no Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā 

ietvertajām tiesībām uz izglītību izrietošajai prasībai par izglītības pielāgošanās 

spēju. Turklāt tikmēr, kamēr nav konkrēta pētījuma par nepieciešamību veikt 

Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 

ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas) 14. pantā59 minētos 

pasākumus Latvijas izglītības sistēmā un ieviest konkrētus uzlabojumus 

izglītības programmās, nav iespējams izvērtēt, vai un kā tie skar vecāku tiesības 

audzināt bērnus atbilstoši savai reliģiskajai vai filozofiskajai pārliecībai. Tas 

nozīmē, ka Stambulas konvencijas 14. pants pats par sevi nevienai personu 

grupai neierobežo Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā ietvertās tiesības 

uz izglītību.60 

                                                           
58  Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2012. atbilde tiesībsargam. Iegūts no: 

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/par-mums/konsultativas-padomes/par-

partnerattiecibu-tiesisko-regulejumu [sk. 23.03.2021.].  
59  Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women 

and domestic violence. Council of Europe Treaty Series. 11.05.2011. Istanbul, 210. 

Iegūts no: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail& 

treatynum=210 [sk. 06.11.2021.]. 
60  Satversmes tiesas 2021. gada 4. jūnija spriedums lietā Nr. 2020-39-02. Iegūts no: 

https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/?search[number]=2020-39-02 [sk. 06.10.2021.]. 
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Tādējādi šīm personām ir liegta iespēja oficiāli paziņot par vēlmi dzīvot 

kopā un juridiski regulēt savas personiskās un mantiskās attiecības, kā arī 

attiecības ar trešajām personām un valsti. LGB, kā arī pretēja dzimuma pāru 

tiesiskā stāvokļa uzlabošanu un diskriminācijas mazināšanu varētu nodrošināt 

Partnerattiecību likums, tādēļ autore izstrādājusi likumprojektu un darbā sniedz 

skaidrojumus. Likuma mērķis ir partnerattiecību tiesiskā atzīšana. Likums 

noteic, ka divas viena vai pretēja dzimuma personas var oficiāli reģistrēt savas 

partnerattiecības, kā arī paredz nereģistrētu partnerattiecību atzīšanas kārtību. 

Partnerattiecību likums regulē personu savstarpējās attiecības, šo personu 

mantiskās attiecības ar trešajām personām un sabiedrību un valsti kopumā. 
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Nobeigums 
 

Promocijas darba “Partnerattiecību institūts – problēmjautājumi un 

tiesiskā regulējuma pilnveide Latvijas Republikā” mērķis ir sasniegts – tiesiskā 

regulējuma analīzes rezultātā konstatētas ģimenes saturiskā tvēruma problēmas 

partnerattiecību kontekstā un izvirzīti priekšlikumi partnerattiecību tiesiskā 

regulējuma pilnveidei Latvijas tiesību sistēmā. Lai sasniegtu mērķi, autore 

izpildīja uzdevumus, proti, atklāja ģimenes jēdziena saturisko tvērumu tiesībās, 

noskaidroja partnerattiecību būtību, kā arī vēsturisko attīstību un partnerattiecību 

raksturojošos kritērijus. Arī uz izvirzītajiem pētījuma jautājumiem promocijas 

darba izstrādes gaitā ir rastas atbildes. Latvijas nacionālo tiesību aktos 

fragmentāri noteikti pienākumi un tiesības partnerattiecībās esošiem pāriem, bet 

nav noteikta partnerattiecību reģistrācijas kārtība un partnerattiecības nav 

juridiski atzītas. Autores ieskatā, nozīmīgākie problēmjautājumi personām, kas 

dzīvo kopā, ir partnerattiecību likuma neesamība, mantas sadale partneru 

šķiršanās gadījumos, partneru ierobežotas tiesības pieņemt pacienta labā 

svarīgus jautājumus, partnera iemitināšana īrētajā dzīvojamā telpā bez izīrētāja 

piekrišanas u. c. Šie problēmjautājumi partnerattiecībās dzīvojošām personām 

rada negatīvas tiesiskās sekas. 

Viens no Latvijas nacionālo tiesību būtiskākajiem trūkumiem ir tas, ka 

nav partnerattiecību institūtu nostiprinoša likuma, līdz ar to piemērotākais 

tiesiskais risinājums partnerattiecību atzīšanai un to regulējumam Latvijas 

Republikā būtu atsevišķs likums – Partnerattiecību likums. Jauns likums 

nepieciešams, lai nediskriminētu partnerattiecībās dzīvojošās personas un 

nodrošinātu līdzvērtīgas tiesiskās sekas līdzīgās faktiskās situācijās kā laulībā 

esošām personām. 

Partnerattiecībās dzīvojošo partneru tiesisko attiecību problemātika un 

nesakārtotais raksturs rada nepilnības pušu tiesību ievērošanā un pienākumu 

realizēšanā, tiek tērēti resursi tiesvedības procesos, lai panāktu partnerattiecībās 
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esošo personu tiesību ievērošanu, kā arī vairums partnerattiecībās esošo personu 

izvēlas pamest valsti, lai varētu baudīt savu attiecību atzīšanu, tādēļ valsts zaudē 

nodokļu maksātājus. Turklāt valsts jau šobrīd nacionālajos tiesību aktos ir 

noteikusi virkni pienākumu partnerattiecībās dzīvojošiem pāriem, tomēr 

partnerattiecības juridiski nevēlas atzīt. 

Laulības institūts un ar to saistītais tiesiskais regulējums ir attīstījies 

vairākus gadsimtus. Laulību noslēgšanas kārtību ir ietekmējušas valsts 

vēsturiskās tradīcijas, kā arī sabiedrības vajadzības un viedokļi. Latvijā laulības 

starp sievieti un vīrieti aizsardzība ir nostiprināta Latvijas Republikas Satversmē, 

tāpat laulības institūts tiek regulēts Civillikuma Ģimenes tiesību daļā. Gan no 

Latvijas Republikas Satversmes, gan no Civillikuma normu satura izriet, ka 

ģimenes jēdziens cieši saistīts ar laulības institūtu, proti, attiecībām starp sievieti 

un vīrieti. Tā kā ģimenes tiesības izriet ne tikai no attiecību statusa, bet arī no 

bērna esamības, par “ģimeni” tiesību aktos tiek uzskatītas arī tādas savienības, 

kas dzīvo vienā saimniecībā un kam ir kopīgi bērni, bet laulība starp šīm 

personām nav noslēgta. Šādas savienības, kurās ir vai nav bērnu, Latvijas 

nacionālajos tiesību aktos nav nostiprinātas. Lai gan partnerattiecību modelis 

sabiedrībā nav nekas jauns un sabiedrības attieksme pret ārpuslaulībā dzimušiem 

bērniem pārsvarā vairs nav noraidoša, tomēr, no juridiskā aspekta, ir situācijas, 

kurās tiesiskā regulējuma neesamības dēļ personu tiesības tiek ierobežotas. 

Šobrīd Eiropā nav vienotas pieejas ārpuslaulības savienības juridiskai 

atzīšanai, jo trūkst vienotas izpratnes par nodrošināmo pamattiesību būtību. 

Vairumā valstu, kur ir legalizēts partnerattiecību institūts un ieviests tā tiesiskais 

regulējums, pēc būtības tas radikāli neatšķiras no laulāto mantisko attiecību 

tiesiskā regulējuma. Šajā aspektā situācija Latvijā īpaši neatšķiras, proti, Latvijā 

līdz šim nav ieviesta partnerattiecību reģistrācija, tādēļ tiesību akti šobrīd 

nepiešķir īpašu aizsardzību un noteiktas tiesības personām, kas savas 

partnerattiecības nav reģistrējušas kā laulību. Par tādām uzskatāmas mantošanas 
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tiesības, īres tiesības, nodokļu tiesības, pacientu tiesības, sociālās tiesības, 

tiesības kriminālprocesā utt. Būtiskākā atšķirība laulības institūtam no 

partnerattiecību institūta būtu tā, ka, reģistrējot partnerattiecības, tiek vienlaikus 

noteikts obligāts pienākums izvēlēties mantisko attiecību veidu. 

Viena no galvenajām problēmām, kāpēc pastāv dažādi viedokļi par 

partnerattiecību reģistrēšanas nepieciešamību, ieviešanu un tās iespējamo 

kārtību, ir grūtības konstatēt partnerattiecību pastāvēšanas faktu. Vairākās valstīs 

normatīvajos aktos nav partnerattiecību definīcijas, bet ir noteikti vairāki 

kritēriji, kas ļauj noteikt partnerattiecību pastāvēšanas faktu. 

Promocijas darbā veiktā izpēte uzskatāmi pierāda, ka ir nepieciešams 

ieviest partnerattiecību tiesisko regulējumu Latvijā, kā arī nepieciešams veikt 

virkni grozījumu normatīvajos aktos. Neatkarīgi no attiecību statusa (laulība, 

partnerattiecības), kā arī neatkarīgi no dzimuma (pretēja, viendzimuma) valstij 

ir pienākums nodrošināt vienlīdzīgu sociālo un ekonomisko aizsardzību 

ģimenēm. 
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Galvenie secinājumi un priekšlikumi 
 

Pirmajā nodaļā ietilpst secinājumi un priekšlikumi, kas saistīti ar 

ģimenes jēdziena analīzi. Promocijas darbā izvirzīti šādi secinājumi: 

1.1. Latvijā Civillikums šauri regulē ģimenes saturisko izpratni un esošās 

tiesību normas neatspoguļo sociālo realitāti attiecībā uz ģimenes 

juridisko aizsardzību.  

1.2. Tiesu nolēmumos tiek lietots atšķirīgi “kopā dzīvošanas fakts” 

partnerattiecību gadījumos. Tiesu nolēmumos tiek minēti šādi 

formulējumi – “indivīdu faktiskā kopdzīve”, “nereģistrētas 

partnerattiecības”, “civillaulība”.  

Lai veicinātu ģimenes jēdziena vienotu izpratni, tiek izvirzīti šādi 

priekšlikumi: 

1.3. Autore ierosina ģimenes definīciju iekļaut Civillikuma Pirmās  

daļas – Ģimenes tiesības – Trešajā nodaļā, to papildinot ar 214.1. 

pantu. 

1.3.1. Izteikt 214.1. pantu šādā redakcijā:  

“Pie ģimenes plašākā nozīmē pieder vīrieša un sievietes 

savienība vai partnerattiecības. Partnerattiecību tiesiskās 

attiecības regulē atsevišķs likums.” 

Otrajā nodaļā ietilpst secinājumi un priekšlikumi, kas virzīti uz 

partnerattiecību jēdziena attīstību. Promocijas darbā izdarīti šādi secinājumi: 

2.1. Dažādu valstu tiesību aktos, kas regulē ģimenes tiesiskās attiecības, 

tai skaitā arī nereģistrētās attiecībās, tiek lietoti šādi jēdzieni:  

de facto savienība, partnerattiecības, kopdzīve, civilsavienība, 

civilpartnerattiecības, reģistrētas partnerattiecības, nereģistrētas 

partnerattiecības. 
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2.2. Valstīs, kur ir pieņemts speciālais likums, ir reglamentēti atšķirīgi 

ārpuslaulības partnerattiecību veidi, līdz ar to ir izšķirami divi 

kopdzīves partnerattiecību veidi: 

1) reģistrētas partnerattiecības; 

2) nereģistrētas partnerattiecības. 

2.3. Sabiedrībā pastāv nereģistrētas un reģistrētas partnerattiecības, to 

primārā atšķirība ir partnerattiecību reģistrācijas fakts un tā 

fiksēšana attiecīgajā reģistrā. Nereģistrētu partnerattiecību juridiskā 

fakta konstatācija iespējama, izvērtējot faktiskos apstākļus tiesas 

ceļā. 

2.4. Pētot dažādu valstu tiesiskos regulējumus, visbiežāk sastopamie 

partnerattiecību raksturojošie kritēriji: 

1) atšķirīgi noteikts minimālais partnerattiecību ilgums; 

2) partneriem ir kopīgs bērns; 

3) neviens no partneriem nesastāv laulībā;  

4) partneri ir sasnieguši minimālo vecumu, kas nepieciešams 

laulības noslēgšanai; 

5) nepastāv citi šķēršļi, kas liegtu partneriem eventuāli noslēgt 

laulību. 

2.5. Valstu prakse ir dažāda attiecībā uz partnerattiecību reģistrāciju un 

to atzīšanu. Ir sastopami trīs modeļi: 

1) pretēja dzimuma un viendzimuma pāru reģistrācija; 

2) tikai pretēja dzimuma reģistrācija; 

3) tikai viendzimuma pāru reģistrācija. 

2.6. Latvijā nav noteikta partnerattiecību reģistrācija, tādēļ tiesību akti 

šobrīd nepiešķir tiesisko aizsardzību mantojuma tiesībās, īres 

tiesībās, nodokļu tiesībās, pacientu tiesībās, sociālajās tiesībās. 
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Lai nostiprinātu partnerattiecību institūtu normatīvajos aktos, tiek izvirzīti 

šādi priekšlikumi: 

2.7. Partnerattiecību pastāvēšanas noteikšanai skaidri jāparedz 

nosacījumi atsevišķā likumā – Partnerattiecību likumā. Kritēriju 

iekļaušana partnerattiecību noteikšanai nedrīkst diskriminēt 

viendzimuma pārus, kā arī veicināt neiecietību pret homoseksuālām 

personām. 

2.8. Nepieciešams atsevišķs Partnerattiecību likums. Mērķis ir 

partnerattiecību tiesiskā atzīšana. Autores izstrādātais 

likumprojekts, kas pievienots pielikumā, noteic, ka divas viena vai 

divas pretēja dzimuma personas var reģistrēt savas partnerattiecības, 

kā arī paredz nereģistrētu partnerattiecību atzīšanas kārtību. 

Partnerattiecību likums regulēs personu savstarpējās attiecības, šo 

personu attiecības ar trešajām personām un sabiedrību un valsti 

kopumā. 

2.9. Partnerattiecību reģistrācijas pamats ir kopdzīves uzsākšana. 

Partnerattiecību veids tiek izvēlēts apzināti, ko ietekmē sociālie 

faktori. Viens no mehānismiem, kas ļauj juridiski konstatēt 

attiecības, ir juridiskā fakta konstatēšana. Juridiskā fakta 

konstatēšanu veic rajonu (pilsētu) tiesā atbilstoši Civilprocesa 

likuma normām. Līdz ar to nepieciešams veikt papildinājumus 

Civilprocesa likuma 288. panta otrajā daļā, papildinot ar 7. punktu.  

2.9.1. Izteikt Civilprocesa likuma 288. panta otrās daļas 7. punktu 

šādā redakcijā: 

(1) Tiesa konstatē faktus par:  

“7) attiecību statusa atbilstību partnerattiecībām, izvērtējot 

kritērijus, kas ietverti atsevišķā likumā – Partnerattiecību 

likumā.” 
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Trešajā nodaļā ietilpst secinājumi un priekšlikumi, kas saistīti ar 

problēmjautājumiem partnerattiecībās dzīvojošo pāru tiesību īstenošanā. 

Promocijas trešajā nodaļā ir šādi secinājumi: 

3.1. Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieeja apsvērumiem par homoseksuālu 

personu tiesībām ir mainījusies, t. i., neskatoties uz to, ka katrai 

dalībvalstij ir pašnoteikšanās robežas, kas pašreiz vairs netiek 

interpretētas tik plaši, kā tas bija pieļaujams agrāk. Dalībvalstij 

attieksmes atšķirība pret homoseksuālo personu attiecībām ir ne 

tikai jāpamato ar leģitīmu mērķi, bet arī jāpierāda, ka ar citiem 

līdzekļiem šo mērķi sasniegt nav iespējams. Partneru kopīgās 

mantas sadalījums reģistrētajās partnerattiecībās jāparedz atsevišķā 

likumā, piemēram, Partnerattiecību likumā. Kopīgās mantas 

sadalījuma noteikšanā jāņem vērā gan abu partneru ieguldījums 

kopīgās mantas iegādes brīdī, gan ieguldījums kopīgajā mantā pēc 

tā iegādes. 

3.2. Valsts sociālo pabalstu likuma 17. pants noteic valsts sociālo 

pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, proti, 17. panta piektā 

daļa paredz, ka izmaksai aprēķinātās valsts sociālā pabalsta summas, 

kas nav izmaksātas līdz pabalsta saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt 

pabalsta saņēmēja laulātajam un visiem pirmās un otrās pakāpes 

radiniekiem, ja viņi minētās summas pieprasījuši gada laikā pēc 

pabalsta saņēmēja nāves. Ja neizmaksāto pabalsta summu pieprasa 

vairākas personas, to izmaksā vienādās daļās visām pieprasījumu 

iesniegušajām personām, kurām uz to ir tiesības. Savukārt, ja 

pabalsta saņēmējs ir bijis partnerattiecībās, tad partnerim pieprasīt 

pabalstu nav tiesiska pamata. 
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3.3. Partnerattiecībās esošās persona Dzīvojamo telpas īres likuma 

izpratnē nav uzskatāmas ne par laulāto, ne par īrnieka ģimenes 

locekli. Minētais ierobežo tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, 

proti, otra partnera iemitināšana īrētajā dzīvojamā telpā bez izīrētāja 

piekrišanas var būt pamats īres līguma beigšanai. 

3.4. Saskaņā ar Darba likuma 74. panta pirmās daļas 4. punktu darba 

devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu 

attaisnojošu iemeslu dēļ, īpaši gadījumos, kad darbinieks ne ilgāk kā 

divas darba dienas neveic darbu sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai 

cita tuva ģimenes locekļa nāvi. Autore secina, ka jēdziens “par tuvu 

ģimenes locekli” ietver arī partnerattiecībās esošas personas. 

Lai nostiprinātu partnerattiecībās dzīvojošo pāru tiesības, ir izvirzīti šādi 

priekšlikumi: 

3.5. Lai risinātu mantiskos jautājumus attiecību iziršanas gadījumā, 

jāparedz partnerattiecībās mantu veidi. Partnerattiecību tiesiskā 

regulējuma – Partnerattiecības likuma – ieviešanās gadījumā 

reģistrēto un nereģistrēto partnerattiecību tiesiskais statuss atšķirtos 

ar to, ka reģistrēto attiecību iziršanas gadījumā tiek ņemti vērā: 

1) kopīgās mantas iegūšanas priekšnoteikumi iegādes brīdī; 

2) ieguldījumi kopīgajā mantā pēc tās iegādes; 

3) partnera darbības palīdzība visu attiecību laiku no reģistrācijas 

brīža.  

3.6. Partnerattiecību ieviešanas gadījumā partnerattiecību reģistrēšanas 

brīdī nepieciešams paredzēt obligātu partneru mantisko attiecību 

līguma noslēgšanu, un tas kļūtu par publiski pieejamu dokumentu 

lietu turētāju reģistriem.  
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3.6.1. Grozīt likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 

8.2 nodaļu “Laulāto mantisko attiecību reģistra vešana”, 

izsakot to jaunā redakcijā “Laulāto mantisko attiecību un 

partnerības līguma reģistra vešana”. 

3.7. Partnerattiecību ieviešanas gadījumā, lai tiktu maksimāli precīzi un 

taisnīgi aprēķināts katra partnera ieguvums partnerattiecību laikā, 

autore piedāvā Partnerattiecību likuma 4. panta ceturtajā daļā un 

5. panta ceturtajā daļā šādu partneru kopīgās mantas sadales 

risinājumu – mantas pieauguma starpības noteikšana.  

3.7.1. Partnerattiecību ieviešanas gadījumā normatīvajā  

regulējumā – Partnerattiecību likuma 4. panta ceturtā daļa 

šādā redakcijā: 

“(4) Mantas pieauguma starpības noteikšana – pirms 

stāšanās partnerattiecībās noteikt katram partnerim 

piederošās mantas sarakstu un to masas vērtību.” 

3.7.2. Partnerattiecību ieviešanas gadījumā normatīvajā  

regulējumā – Partnerattiecību likuma 5. panta ceturtā daļa 

šādā redakcijā: 

“(5) Mantas sadales brīdī vērtēt katra partnera darbības 

ieguldījumus kopīgajā mantā. Rezultātā atņemt no iegūtās 

beigu mantas masas sākuma mantas masu, tādējādi iegūstot 

katra partnera mantas pieaugumu partnerattiecību laikā.” 

3.8. Partnerattiecību tiesiskajā regulējumā – Partnerattiecību likumā – 

par mantiskajām attiecībām autore piedāvā izdalīt trīs 

partnerattiecībās esošo personu mantas veidus: 

1) katra partnera atsevišķā manta; 

2) katra partnera atsevišķi iegūtā manta; 

3) abu partneru kopīgā manta. 
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Ar mantas piederību ir cieši saistīti noteikumi ar mantas sadalījumu 

partneru starpā, mantisko attiecību beigšanos un tiesiskajām sekām.  

3.9. Partnerattiecību ieviešanas gadījumā normatīvajā regulējumā – 

Partnerattiecību likumā – autore piedāvā šādu partneru kopīgās 

mantas sadalījumu reģistrētajās partnerattiecībās.  

3.9.1. Izteikt Partnerattiecību likuma 8. pantu šādā redakcijā: 

“Kopīgās mantas sadalījuma noteikšanā ņem vērā gan abu 

partneru ieguldījumu kopīgās mantas iegādes brīdī, gan 

ieguldījumu kopīgajā mantā pēc tā iegādes. Manta, kas 

piederējusi partnerim pirms partnerattiecību reģistrācijas 

vai – nereģistrēto partnerattiecību gadījumā – pirms 

juridiskā fakta (partnerattiecību) konstatēšanas, netiek 

pakļauta mantas sadalei starp partneriem arī tad, ja 

partnerattiecības beidzas.” 

3.10. Civillikuma normas, kas tiek piemērotas laulāto mantošanas 

gadījumos, autore ierosina attiecināt tikai uz partneriem, kas 

nodzīvojuši kopā vairāk nekā trīs gadus, tādējādi pēc iespējas mazāk 

diskriminētu pārdzīvojošā pāra tiesības uz mantojumu. Reģistrēto 

partnerattiecību esošajam pārim pēc partnera nāves ir tiesības 

mantot kā neatraidāmajam mantiniekam, mantojot pēc likuma, 

tādējādi Civillikuma 391. pantā un 423. pantā autore ierosina veikt 

grozījumus un paplašināt neatraidāmo mantinieku loku, iekļaujot 

tajā reģistrēto partnerattiecību partneri, paredzot neatņemamās 

daļas.  

3.11. Partnerattiecībās esošām personām nav tiesības uz informāciju par 

partnera veselības stāvokli. Tādēļ autore ierosina papildināt Pacientu 

tiesību likuma 5. panta astoto daļu. 
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3.11.1. Izteikt Pacientu tiesību likuma 5. panta astoto daļu šādā 

redakcijā:  

“Ja pacients ir pārtraucis ārstniecību un atstājis ārstniecības 

iestādi, par savu rīcību neinformējot ārstējošo ārstu vai 

ārstniecības iestādi, to norāda viņa medicīniskajos 

dokumentos. Ja pacients ir nepilngadīga persona vai persona, 

kura sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ nav spējīga pati 

par sevi parūpēties, ārstniecības iestāde nekavējoties informē 

pacienta likumisko pārstāvi, bet, ja tāda nav, – laulāto, 

partneri, ar kuru ir kopīga (nedalīta) saimniecība, vai tuvāko 

radinieku, bet, ja arī tādu nav, – bāriņtiesu. [..]” 

3.12. Partnerattiecībās dzīvojošām personām nav tiesības izlemt par 

partnera veselības stāvokli. Autore ierosina papildināt Pacientu 

tiesību likuma 7. panta pirmo daļu, septīto daļu. 

3.12.1. Izteikt Pacientu tiesību likuma 7. panta pirmo daļu šādā 

redakcijā:  

“Ja pacients sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pats 

nespēj pieņemt lēmumu par ārstniecību, tiesības pieņemt 

lēmumu par piekrišanu ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā 

izmantojamai metodei vai atteikšanos no ārstniecības 

kopumā vai ārstniecībā izmantojamās metodes ir pacienta 

laulātajam, partnerim, ar kuru ir kopīga (nedalīta) 

saimniecība, bet, ja tāda nav, – pilngadīgam un rīcībspējīgam 

tuvākajam radiniekam šādā secībā: pacienta bērniem, 

pacienta vecākiem, pacienta brālim vai māsai, pacienta 

vecvecākiem, pacienta mazbērniem.” 

3.12.2. Izteikt Pacientu tiesību likuma 7. panta septīto daļu un izteikt 

to šādā redakcijā:  
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“Ja pacients nav norādījis personu, kura ir tiesīga viņa vietā 

piekrist ārstniecībai vai atteikties no tās, un pacientam nav 

laulātā, partnera, ar kuru ir kopīga (nedalīta) saimniecība, 

tuvāko radinieku vai likumiskā pārstāvja vai pacients 

rakstveidā aizliedzis laulātajam, partnerim, ar kuru ir kopīga 

(nedalīta) saimniecība, vai tuvākajiem radiniekiem viņa 

vietā pieņemt lēmumu, tad lēmumu par ārstniecību, kas 

vislabvēlīgāk ietekmētu pacienta veselības stāvokli, pieņem 

ārstu konsilijs.” 

3.13. Valsts sociālo pabalstu likuma 17. pantā noteiktais nenodrošina 

tiesības partnerattiecībās dzīvojošajam pārim pabalstu saņemšanu 

partnera nāves gadījumā. Tādēļ autore ierosina papildināt Valsts 

sociālo pabalstu likuma 17. panta piekto daļu. 

3.19.1. Izteikt “17. pants. Valsts sociālo pabalstu piešķiršanas un 

izmaksas kārtība 

(5) izmaksai aprēķinātās valsts sociālā pabalsta summas, kas 

nav izmaksātas līdz pabalsta saņēmēja nāvei, ir tiesības 

saņemt pabalsta saņēmēja laulātajam vai partnerim, ar kuru 

ir kopīga (nedalīta) saimniecība, un visiem pirmās un otrās 

pakāpes radiniekiem, ja viņi minētās summas pieprasījuši 

gada laikā pēc pabalsta saņēmēja nāves. Ja neizmaksāto 

pabalsta summu pieprasa vairākas personas, to izmaksā 

vienādās daļās visām pieprasījumu iesniegušajām personām, 

kurām uz to ir tiesības.” 

3.13.1. Nepieciešams veikt grozījumus Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, lai 

partnerattiecībās esošā persona partnera nāves gadījumā 

saņemtu pabalstu. 
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3.13.2. Izteikt 19. pantu. Amatpersonu (darbinieku), izņemot 

karavīrus, ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības 

bojājuma gadījumā vai nāves gadījumā izmaksājamais 

pabalsts 

“(4) ja amatpersonu (darbinieku), izņemot karavīrus, amata 

(dienesta, darba) pienākumi ir saistīti ar dzīvības vai 

veselības apdraudējumu (risku) un tās gājušas bojā vai 

mirušas gada laikā pēc nelaimes gadījuma tajā gūto veselības 

bojājumu dēļ, šīs amatpersonas (darbinieki) tiek apbedītas 

par valsts budžeta līdzekļiem un to laulātajiem, partnerim, ar 

kuru ir kopīga (nedalīta) saimniecība, vai tuvākajiem 

radiniekiem un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās 

pakāpes augšupējiem radiniekiem izmaksā vienreizēju 

pabalstu 100 000 euro apmērā. Šā pabalsta piešķiršanas un 

izmaksas kārtību, kā arī apbedīšanas izdevumu apmēru un 

segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.” 

Promocijas darbā identificēti problēmjautājumi, kā arī atspoguļota tiesību 

praksē pastāvošā viedokļu dažādība. Pētījuma izstrādes laikā autore secināja, ka 

steidzīgi nepieciešams izstrādāt un pieņemt partnerattiecību tiesisko regulējumu, 

lai izskaustu diskriminējošo un nevienlīdzīgo attieksmi partnerattiecībās 

dzīvojošajiem pāriem attiecībā pret laulību institūtu. 
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