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Augstākās tiesas Administratīvo 
lietu departaments 

Rīcība ar administratīva 
pārkāpuma lietā izņemtu 
transportlīdzekli 
Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta 2016. gada 13. maija spriedums 

lietā Nr. A420247214 (SKA-789/2016) 

odrošinājuma valsts 

aģentūra pēc lēmuma par 

transportlīdzekļa atdošanu 

īpašniekam ilgstoši (vairāk nekā 1,5 gadus) 

bija glabājusi transportlīdzekli, pirms to 

bija realizējusi. Transportlīdzekļa 

īpašniekam tika pieprasīts segt izdevumus, 

kas saistīti ar glabāšanu.  

AT piekrita apgabaltiesas 

viedoklim, ka tiesību normās ir noteikta 

kārtība, kas ierobežo nelietderīgu valsts 

līdzekļu tērēšanu un atbilstoši kurai 

aģentūrai bija jālemj par transportlīdzekļa 

iznīcināšanu vai realizāciju mēneša laikā 

pēc paziņojuma par tiesībām izņemt 

transportlīdzekli nosūtīšanas īpašniekam. 

Tas jādara neatkarīgi no lēmuma par 

administratīvā soda piemērošanu 

apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas. Ja 

persona aktīvi neizsaka savu viedokli par 

transportlīdzekļa atgūšanu, tad valstij nav 

pienākums ilgstoši glabāt attiecīgo 

transportlīdzekli, un tāpēc konkrētajā lietā 

nav pamata tālākas glabāšanas izmaksas 

uzlikt attiecīgajai personai. 
SKA–789/2016 

[J.K.] 

 

Viena dzimuma personu laulības 
reģistrācija 

airāki viena dzimuma 

personu pāri vērsās 

dzimtsarakstu nodaļās, 

lūdzot reģistrēt laulību. Iestādes, 

konstatējot, ka iesniegumu iesniegušas 

divas viena dzimuma personas, laulības 

reģistrāciju atteica. Personas vērsās 

administratīvajā tiesā ar pieteikumu par 

labvēlīga administratīvā akta izdošanu – 

laulības reģistrāciju. Rajona tiesa vairākās 

lietās atteicās pieņemt pieteikumus, 

pamatojot ar subjektīvo tiesību prasīt šāda 

administratīvā akta izdošanu neesību.  

AT, izskatot blakussūdzības (vienu 

no lietām izskatot kopsēdē, kurā divi no 

tiesnešiem nepiekrita vairākumam un 

lēmumam pievienoja atsevišķās domas), 

atcēla lēmumus un nodeva lietas rajona 

tiesai lemšanai par pieteikuma virzību. AT 

ieskatā šādos gadījumos prasījums ir 

jāinterpretē plašāk, proti, par viena 

dzimuma divu personu ģimenes attiecību 

juridisku reģistrēšanu. Savukārt, vērtējot 

prasījuma plašāko interpretāciju, ir 

noskaidrojams, vai liegums reģistrēt šādas 

partnerattiecības nepārkāpj Latvijas 

Republikas Satversmē un Eiropas Cilvēka 

tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencijā garantētās tiesības uz privātās 

un ģimenes dzīves aizsardzību. Pieteikuma 

pieņemšanas stadijā nav iespējams izvērtēt, 

vai konkrētajā gadījumā nav aizskartas 

pieteicēju tiesības un tiesiskās intereses, 

tāpēc arī nav pamata atzīt, ka personām 

nav subjektīvo tiesību iesniegt pieteikumu. 

[J.K.] 

Uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodokļa 
maksātājs – transportlīdzekļa 
turētājs 
Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta 2016. gada 1. aprīļa spriedums 

lietā Nr. A420568811 (SKA-33/2016) (kopsēde) 

 

ieteicēja vērsusies Valsts 

ieņēmumu dienestā ar 

iesniegumu par uzņēmumu 

vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu. 

AT secināja, ka nodokļa subjekts ir 

tas komersants, kura rīcībā 

transportlīdzeklis faktiski atrodas. 

Transportlīdzekļa turētājs iepretim 

īpašniekam ir tā persona, kuras rīcībā 

transportlīdzeklis atrodas un kura to arī 

izmanto (lieto). Tādējādi, ja vien 

transportlīdzeklim ir turētājs, nodoklis 

jāmaksā turētājam. 

N 

V 

P 
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Tā kā konkrētajā lietā 

transportlīdzeklis iznomāts ārvalstu 

komersantam, kurš nav nodokļa subjekts, 

nodoklis nav jāmaksā nedz pieteicējai, 

nedz arī ārvalstu komersantam. Līdzīgi tas 

ir arī gadījumos, kad komersants 

transportlīdzekli nodod turējumā fiziskai 

personai – nodoklis nav jāmaksā nedz 

fiziskajai personai, jo tā nav nodokļa 

subjekts, nedz arī īpašniekam. No likuma 

mērķa un transportlīdzekļa nodokļa būtības 

izriet, ka nodoklis nav iekasējams par katru 

cenu no jebkuras personas – nodokļa 

maksāšanas pienākums ir tikai 

komersantam, kura rīcībā transportlīdzeklis 

atrodas. 

Komersantam, kas apgalvo, ka 

transportlīdzeklim ir turētājs, bet tas nav 

reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā, jāspēj 

attaisnot faktu, kāpēc šis turējums nav 

reģistrēts. 

Fakts, ka transportlīdzekļa turētāju 

nav iespējams reģistrēt transportlīdzekļu 

reģistrā, „nepārnes” uzņēmumu vieglo 

transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas 

pienākumu atpakaļ uz īpašnieku, jo fakts, 

ka transportlīdzekļu reģistrā turētājs nav 

reģistrēts, vēl nenozīmē, ka 

transportlīdzeklim nav turētāja. Proti, 

turējuma reģistrēšanai transportlīdzekļu 

reģistrā ir deklaratīvs raksturs, jo turējumu 

nodibina tiesiski noslēgti līgumi, nevis 

reģistrācijas fakts.  

 SKA-33/2016  

[J.K.] 

Personvārda oriģinālformas un 
dzimtas uzvārda norādīšana pasē 
vai dzimšanas apliecībā  
Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta 2016. gada 18. februāra 

spriedums lietā Nr.A420643111 (SKA-27/2016) 

Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta 2016. gada 18. februāra spriedums 

lietā Nr.A420356113 (SKA-305/2016)  

Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta 2016. gada 6. aprīļa spriedums 

lietā Nr.A420796710 (SKA-36/2016)  

Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta 2016. gada 30. marta spriedums 

lietā Nr.A420494312 (SKA-495/2016)  

ivās lietās pieteicēji vērsās 

dzimtsarakstu nodaļā ar 

lūgumu viņu bērnu 

dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna vārdu un 

uzvārdu, papildus norādot personvārdu 

latīņalfabētiskajā transliterācijā. 

Trešajā lietā lietuviešu izcelsmes 

persona, lai arī ilgstoši lieto personu 

apliecinošus dokumentus, kuros 

personvārdi norādīti atbilstoši latviešu 

valodas normām, vēlējās atjaunot ierakstus 

atbilstoši lietuviešu valodas normām 

(pievienojot galotnes „–as”). 

Ceturtajā lietā persona vēlējās, lai 

tās pasē tiktu norādīts tās vārds un uzvārds 

latīņalfabētiskajā transliterācijā, jo, lai gan 

no 14 gadu vecuma persona lieto 

dokumentus, kuros vārds un uzvārds 

norādīts atbilstoši latviešu valodas 

noteikumiem, tās dzimšanas apliecībā tas 

norādīts krievu valodā. 

AT, vērtējot kasācijas sūdzības par 

transliterācijas sistēmas izmantošanu, 

pievērsās vispārējai tiesību uz priekšvārda 

transliterāciju pārbaudei. Latvijas 

normatīvajā regulējumā nav paredzēts, ka 

transliterējams būtu personvārds, kas 

attiecīga civilstāvokļa akta reģistra ierakstā 

norādīts latviešu valodā un kura 

oriģinālformu citā valodā (tātad ierakstus 

attiecīgos civilstāvokļa akta reģistros) 

persona dokumentāri nevar apliecināt 

atbilstoši šīs personas tautībai vai ikdienā 

lietotajai valodai. Personvārda 

oriģinālforma ir pirmreizējo civilstāvokļa 

akta reģistrāciju apliecinošā dokumentā 

norādītā personvārda forma. Tādējādi par 

dokumentu, kas apliecina personvārda 

oriģinālformu, kalpo civilstāvokļa akta 

reģistrāciju apliecinošs dokuments, kurā 

personas personvārds minēts pirmo reizi, 

piemēram, dzimšanas apliecība vai laulības 

apliecība, ja persona pieņēmusi laulātā 

uzvārdu. 

Lai respektētu personas piederību 

konkrētai dzimtai, personas pasē vai 

dzimšanas apliecībā papildus personas 

D 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department3/2016/33-ska-2016.doc
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vārdam un uzvārdam norādāma šīs 

personas dzimtas uzvārda vēsturiskā forma 

latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona 

vai nepilngadīgās personas vecāki to vēlas 

un var to apliecināt dokumentāri. Dzimtas 

uzvārda vēsturiskā forma ir uzvārda forma, 

kas ierakstīta kāda no tiešo augšupējo 

radinieku personu apliecinošā dokumentā 

vai civilstāvokļa akta reģistrāciju 

apliecinošā dokumentā. 

Personvārda, kura oriģinālforma ir 

latviešu valodā, lietojums citā valodā nav 

uzskatāms par personvārda citas valodas 

oriģinālformu. 

Lietā ar lietuviešu izcelsmes 

pieteicēju AT norādīja, ka pret ierakstiem 

Latvijas Republikas pasē pieteicējs nebija 

iebildis, un iebildumus par vārda un 

uzvārda atveidi atbilstoši latviešu valodas 

noteikumiem nebija izteicis arī vēlāk, 

mainot pasi. 

Līdzīgi apsvērumi pausti arī 

ceturtajā lietā, kurā persona jau ilgstoši 

lieto dokumentus, kuros tās vārds un 

uzvārds norādīti atbilstoši latviešu valodas 

noteikumiem. 

AT šajās lietās nozīmi piešķīra 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Cilvēktiesību komitejas apsvērumiem lietā 

„Raihman pret Latviju” – par pārkāpumu 

uzskatāms nevis tas, ka personas citvalodu 

izcelsmes personvārds tiek atveidots 

atbilstoši latviešu valodas gramatikas 

prasībām, bet gan tas, ka personas 

citvalodu izcelsmes personvārds tiek 

atveidots atbilstoši latviešu valodas 

gramatikas pamatprasībām un tas noticis 

pēc tam, kad personai ilgstoši ir bijusi 

iespēja izmantot personvārdu konkrētajai 

personai vēlamajā formā un tā varējusi ar 

šādu personvārda formu ilgstoši 

identificēties 
SKA-27/2016 

[J.K.] 

 

Augstākās tiesas Civillietu 
departaments 

Kapitālsabiedrības un tās valdes 
locekļa noslēgta darījuma 
nostiprināšana zemesgrāmatā – 
darījuma neatbilstība formālajām 
prasībām 
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 11. aprīļa lēmums lietā Nr.SKC-

1314/2016 (paplašinātais sastāvs) 

Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 18. aprīļa lēmums lietā Nr.SKC-

1301/16 

Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 21. aprīļa lēmums lietā Nr.SKC-

1167/16 

Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 22. aprīļa lēmums lietā Nr.SKC-

1228/16 

u.c. 

 

emesgrāmatu nodaļas 

tiesnesis pieņēma lēmumu 

atstāt bez ievērības 

hipotēkas nostiprinājuma lūgumu, jo 

darījums, kas pamato nostiprināmo tiesību, 

neatbilst tiesiska darījuma formālajām 

prasībām. Komercsabiedrības prokūrists 

lūdzis nostiprināt hipotēku šīs sabiedrības 

valdes locekļa labā, bet nostiprinājuma 

lūgumam pievienotie dokumenti 

neapliecina, ka sabiedrība atbilstoši 

Komerclikuma prasībām būtu lēmusi par 

nostiprinājuma lūgumam pievienotā 

aizdevuma līguma apstiprināšanu, proti, 

sabiedrības un valdes locekļa noslēgtajam 

darījumam nepieciešams dalībnieku 

sapulces apstiprinājums, savukārt 

sabiedrības un saistītās personas 

darījumam nepieciešama dalībnieku 

sapulces piekrišana.  

Izskatījis komercsabiedrības blakus 

sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu 

tiesas kolēģijas lēmumu, ar kuru noraidīta 

komercsabiedrības sūdzība par 

zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, 

Augstākās tiesas Civillietu departaments 

atstāja Civillietu tiesas kolēģijas lēmumu 

negrozītu.  

Civillietu departaments norādīja, ka 

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim bezstrīdus 

Z 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department3/2016/27-ska-2016.doc
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procesā jāgūst pārliecība par nostiprināmās 

tiesības patiesu pastāvēšanu vai galīgu 

nodibināšanu. Izskatot konkrētu 

nostiprinājuma lūgumu, primārs ir 

tiesiskums, kas nedod pamatu turpināt tādu 

praksi, kas neatbilst likumam. Nostiprinot 

tiesības zemesgrāmatā, zemesgrāmatu 

nodaļas tiesnesim jāpārliecinās ne vien par 

procesuālo, bet arī materiālo tiesību normu 

ievērošanu. Konkrētajā lietā konstatējot, ka 

aizdevuma līgumu, ar kuru pamatots 

hipotēkas nostiprinājums, noslēgusi 

kapitālsabiedrība un tās valdes loceklis, 

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pamatoti 

vērtējis tā atbilstību Komerclikumā 

noteiktajām prasībām. 
SKC-1314/2016 

[R.M.] 

 

Pirms maksātnespējas procesa 
pasludināšanas tiesā pieteikta 
kreditora prasījuma statuss  
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 31. marta spriedums lietā 

Nr. C15244511 (SKC-3/2016) (paplašinātā 9 

tiesnešu sastāvā) 

an pirmās instances tiesa, 

gan apelācijas instances 

tiesa apmierināja 

zaudējumu piedziņas prasību pret 

atbildētāju, neraugoties uz apstākli, ka jau 

pēc prasības pieteikuma iesniegšanas 

datuma atbildētājai bija ierosināts fiziskās 

personas maksātnespējas process, kurā 

prasītājs nebija pieteicis savu kreditora 

prasījumu. Tiesa norādīja, ka fiziskās 

personas maksātnespējas process pats par 

sevi nevar būt pamats ne tiesvedības 

apturēšanai, ne prasības noraidīšanai tāpēc, 

ka kreditors nav pieteicis savu kreditora 

prasījumu maksātnespējas procesa ietvaros 

Maksātnespējas likumā noteiktajā termiņā. 

Izskatījis atbildētājas kasācijas 

sūdzību, AT Civillietu departaments atzina 

iepriekš minēto zemākās instances tiesas 

secinājumu par kļūdainu un šo spriedumu 

atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai 

apelācijas instances tiesā. Spriedumā 

uzsvērts, ka likumdevējs noteicis 

maksimālo termiņu, kādā maksātnespējīgā 

parādnieka kreditoram jāpiesaka savs 

prasījums, personu, kura pieteikto 

prasījumu sākotnēji izvērtē, kā arī 

kreditora prasījuma neiesniegšanas termiņā 

tiesiskās sekas.  

Saskaņā ar Augstākās tiesas 

judikatūru (sk. Civillietu departamenta 

2014. gada 8. aprīļa spriedumu lietā 

Nr. SKC-117/2014), nepiesakot savu 

prasījumu Maksātnespējas likumā 

noteiktajā termiņā, kreditors zaudē 

kreditora statusu un prasījuma tiesības pret 

parādnieku. Strīdos par kreditora 

prasījumiem pret maksātnespējīgu 

parādnieku piemērojamas Maksātnespējas 

likuma speciālās tiesību normas, kas noteic 

speciālu kārtību, kādā piesakāmi kreditoru 

prasījumi, un, kuru neievērojot, kreditoram 

jārēķinās ar nelabvēlīgām sekām – 

noilguma iestāšanos.  

Lieta tika izskatīta paplašinātā AT 

Civillietu departamenta sastāvā, un pēc 

lietu izskatījušo tiesnešu vairākuma ieskata 

kreditora prasījumu pieteikšanas kārtību 

negroza arī apstāklis, ka kreditors pat vēl 

pirms parādnieka maksātnespējas procesa 

pasludināšanas cēlis prasību tiesā. Tiesneši 

I. Bisters un A. Strupišs, kuru atsevišķās 

domas lasāmas sprieduma pielikumā, 

nepiekrīt šim vairākuma viedoklim, jo 

netiek nodrošināta kreditora aizskarto 

tiesību aizsardzība. 
SKC-3/2016 

SKC-117/2014 

[R.M.] 

 

No reģistrētas preču zīmes 
atšķirīga apzīmējuma 
izmantošana – aizsardzības 
neattiecināšana 
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 31. maija spriedums lietā 

Nr. C04340310 (SKC-19/2016) 

krainas konditorejas 

izstrādājumu ražotājs 

„Roshen” vērsās Latvijas 

tiesā ar prasību pret Itālijas ražotāju 

„Ferrero S.P.A.”, lūdzot atcelt preču zīmes 

„ROCHER” starptautiskās reģistrācijas 

attiecinājumu uz Latviju sakarā ar to, ka 

G 

U 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department1/2016/SKC-1314-2016.doc
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2016/
http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department1/2014/SKC-117-2014.doc
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Latvijas tirgū nav izplatīti atbildētāja 

izstrādājumi ar preču zīmi „ROCHER”, bet 

gan ar figurālo preču zīmi „FERRERO 

ROCHER” apzīmēti izstrādājumi. Tāpēc 

pēc pieteicēja domām atbildētājs apstrīdēto 

preču zīmi pēc tās reģistrācijas piecu gadu 

secīgā periodā faktiski nav izmantojis 

saistībā ar precēm, kurām tā reģistrēta. 

Atbildētājs neapstrīdēja faktu, ka Latvijā 

attiecībā uz šokolādes konfektēm nav 

izmantojis zīmi „ROCHER”, bet gan 

faktiski izmantojis preču zīmi „FERRERO 

ROCHER”. 

AT Civillietu departaments atstāja 

negrozītu apelācijas instances tiesas 

spriedumu, kas pieteicēja prasību 

apmierināja. Tiesa atzina, ka preču zīmes 

īpašnieks nedrīkst izvairīties no pienākuma 

izmantot reģistrēto zīmi, atsaucoties uz 

citas līdzīgas atsevišķi reģistrētas zīmes 

lietošanu. Balstoties uz Eiropas Savienības 

Tiesas spriedumu analīzi, secināms, ka 

forma, kādā preču zīme ir izmantota, var 

atšķirties no formas, kādā šī preču zīme 

reģistrēta, vienīgi ar elementiem, kuri 

nemaina šīs reģistrētās preču zīmes 

atšķirtspēju. 

Kā norādīts spriedumā, 

apzīmējuma „FERRERO” pievienošana 

zīmei „ROCHER” maina tās vizuālo un 

fonētisko kopiespaidu, līdz ar to 

tirdzniecībā izmantotais apzīmējums 

būtiski atšķiras no apzīmējuma, kāds ticis 

reģistrēts, un tos nevar uzskatīt par 

ekvivalentiem. Apzīmējuma „FERRERO” 

izmantošana kopā ar apzīmējumu 

„ROCHER” iespaido šīs apstrīdētās preču 

zīmes atšķirīgo raksturu, jo, ietverot 

atšķirtspējīgo vārdisko papildu elementu 

„FERRERO”, konkrētajā gadījumā mainās 

visas zīmes atšķirtspēja un faktiski 

izmantotā forma būtiski atšķiras no 

reģistrētās zīmes „ROCHER”.  
SKC-19/2016 

[R.M.] 

Anglijas tiesas lēmums 
maksātnespējas lietā – 
nepieteiktās prasības 
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 26. februāra spriedums lietā 

Nr. C19056212 (SKC-77/2016) 

aza apmēra prasības lietā 

atbildētājs lūdza noraidīt 

prasību, jo prasība 

Latvijas tiesā celta pēc bankrota 

procedūras pabeigšanas Anglijas Sautendas 

(Southend) tiesā.  

AT Civillietu departaments, atstājot 

spēkā pirmās instances spriedumu, ar kuru 

apmierināts prasījums, atzina, ka 

maksātnespējas procedūras uzsākšana un 

pabeigšana Anglijā nevar ietekmēt 

kreditora, kurš nav ticis informēts par 

maksātnespējas procedūru un kreditora 

prasījuma pieteikšanu, tiesības saņemt 

apmierinājumu no parādnieka. 
SKC-77/2016 

[Z.I.] 

 

„Gultas režīms” – dalība tiesas 
sēdē 
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 22. marta spriedums lietā 

Nr. C29724414 (SKC-1538/2016) 

 

pelācijas instances tiesa lietu 

izskatīja bez prasītāja 

pārstāvja piedalīšanās, jo 

neatzina par pamatotu prasītāja pārstāvja 

lūgumu atlikt lietas izskatīšanu sakarā ar 

viņa darbnespēju. Tiesa uzskatīja, ka „[..] 

no iesniegtajiem dokumentiem nav 

redzams, ka viņam ir noteikts gultas 

režīms”.  

Izskatot kasācijas sūdzību, Augstākā 

tiesa atzina, ka apelācijas instances tiesa 

nepamatoti prasītāja pārstāvja neierašanos 

atzina par neattaisnojošu tāpēc, ka viņam 

nebija noteikts ārstēšanās režīms kā „gultas 

režīms”. Normatīvajā regulējumā ir 

paredzēti trīs ārstēšanās veidi: ārstēšanās 

stacionārā, mājas režīms vai brīvais režīms.  

Kā kļūdains arī tika atzīts apelācijas 

instances tiesas secinājums, ka mājas 

režīma noteikšana pacientam nepamato 

M 

A 

http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2016/
http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department1/2016/SKC-77-2016.doc
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viņa neierašanās uz tiesas sēdi 

attaisnojumu.  
Anonimizētu nolēmumu meklēšana 

[Z.I.] 

 

Valsts nodeva, tiesāšanās izdevumi 
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 22. februāra lēmums lietā 

Nr. C30687713 (SKC-1073/2016) 

 

oraidot prasību, pirmās 

instances tiesa prasīto 

600 euro vietā no pieteicējas 

piedzina ar lietas vešanu saistītos 

izdevumus advokāta palīdzības samaksai 

50 euro apmērā. Atbildētāja pārstāve 

pārsūdzēja šo nolēmumu (iesniedzot 

pretapelācijas sūdzību). Apelācijas 

instances tiesa pretapelācijas sūdzību 

atstāja bez virzības, nosakot termiņu 

dokumenta, kas apliecina valsts nodevas 

samaksu atbilstoši prasības summai, 

iesniegšanai. Par šo lēmumu tika iesniegta 

blakus sūdzība.  

Apkopojis vēsturisko pieredzi un 

doktrīnā izteiktās atziņas, Civillietu 

departaments nolēma, ka, pārsūdzot 

spriedumu apelācijas kārtībā tikai daļā par 

advokāta palīdzības samaksai noteikto 

izdevumu apmēru, valsts nodeva nav 

maksājama. 
SKC-1073/2016 

[Z.I.] 

 

Damnum emergens – esošs 
zaudējums 
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 

2016. gada 7. jūnija spriedums lietā 

Nr. C39072411 (SKC-7/2016) (paplašinātā 15 

tiesnešu sastāvā) 

ivillietu departaments 

izskatīja maksātnespējīgas 

sabiedrības administratora 

iesniegto prasību pret šīs sabiedrības 

valdes priekšsēdētāju par zaudējumu 

atlīdzināšanu.  

Spriedumā sniegts esošo un priekšā 

stāvošo zaudējumu tvēruma skaidrojums. 

Jautājumā par tagadējās mantas 

samazinājuma izpratni gadījumā, kad 

zaudējumi radušies, piemēram, 

ķermeniskas lietas bojājuma dēļ, Senāts 

1930. gada 28. novembra spriedumā 

Nr. 1290 norādījis – slēdzienu (vai ir 

nodarīti zaudējumi) nevar grozīt apstāklis, 

ka prasītājs prasa no atbildētāja tādu 

summu, kādu izmaksās nopostītās krasta 

daļas atjaunošana, jo caur to prasība 

nepārvēršas par prasību par nākotnē 

sagaidāmo zaudējumu atlīdzību. Šī nākotnē 

no prasītāja izmaksājamā naudas summa 

nosaka tikai tā zaudējuma apmēru, kas jau 

ir noticis, jo konkrētajā gadījumā caur 

krasta un ceļa sabojāšanu neapšaubāmi jau 

samazināta cietušā skaidrā manta, kādēļ 

prasītāja zaudējums kvalificējams kā 

zaudējums damnum emergens Civillikuma 

3437. panta nozīmē. 

Senāts 1940. gada 22. februāra 

spriedumā lietā Nr. 156 atzinis, ka 

Civillikuma 1772.pants pēc savas būtības 

neatšķiras no 1864. gada Civillikuma 

3437. panta. 

Šāds iepriekš minētās tiesību normas 

(atbilst Civillikuma 1772.pantam) 

iztulkojums palicis nemainīgs un ir 

nostiprināts kasācijas instances tiesas 

judikatūrā arī pēc atjaunotā Latvijas 

Republikas 1937. gada Civillikuma 

saistību tiesību daļas spēkā stāšanās.  

Apkopojis iepriekš izklāstītos 

argumentus, Augstākās tiesas Civillietu 

departaments paplašinātā 15 tiesnešu 

sastāvā atkāpās no līdzšinējā judikatūrā 

izteiktajām atziņām, ka Valsts ieņēmumu 

dienesta aprēķinātās valsts budžetā 

iemaksājamās naudas summas (nodokļu 

parāds, nokavējuma vai soda nauda), kuru 

samaksa nav veikta kapitālsabiedrības 

maksātnespējas dēļ, neveido sabiedrības 

tagadējās mantas samazinājumu. No 

minētā izriet, ka parāda esība un tā 

pieaugums veido esošās mantas 

samazinājumu, vai kā izskatāmā jautājuma 

kontekstā norādījis profesors V. Bukovskis 

- tagadējās mantas samazinājums iestājas 

ne vien sarūkot mantas vērtībai, bet arī 

gadījumā, kad manta tiek apgrūtināta ar 

parādiem, kas savukārt ir pamats 

maksātnespējīgā uzņēmuma pret valdes 

N 

C 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi
http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department1/2016/SKC-1073-2016.doc
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locekli celtās prasības par zaudējumu 

atlīdzināšanu apmierināšanai. 
SKC-7/2016 

[Z.I.] 

 

Augstākās tiesas Krimināllietu 
departaments 

Kasācijas sūdzības vai protesta 
iesniegšana elektroniski 
Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 

tiesneša 2016. gada 22. janvāra lēmums lietā 

Nr. 11089036913 (SKK-62/2016) 

pelācijas instances tiesas 

tiesnesis bija atteicis 

pieņemt iesniegto kasācijas 

protestu, konstatējot, ka ieskenēts kasācijas 

protests iesniegts elektroniski kasācijas 

protesta iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 

neizmantojot drošu elektronisko parakstu. 

Savukārt pašrocīgi parakstītais kasācijas 

protests apgabaltiesā iesniegts nākamajā 

dienā, nelūdzot atjaunot kasācijas protesta 

iesniegšanas termiņu. Tika atzīts, ka 

kasācijas protests iesniegts pēc likumā 

noteiktā termiņa, un atteikta tā pieņemšana. 

Protestā par šo lēmumu prokurors 

pauda viedokli, ka caur elektronisko pasta 

adresi iesniegtais dokuments nav atzīstams 

par elektronisko dokumentu Elektronisko 

dokumentu likuma izpratnē, bet gan par 

dokumenta atvasinājumu. 

Izskatījis prokurora protestu, 

kasācijas instances tiesas tiesnesis atzina, 

ka apelācijas instances tiesas tiesneša 

argumenti, kādēļ kasācijas protesta 

ieskenētas kopijas nosūtīšana nav 

atzīstama par kasācijas protesta 

iesniegšanu, ir pamatoti. Tiesnesis 

konstatēja, ka kļūdains ir prokurora 

viedoklis, ka caur elektroniskā pasta adresi 

iesniegtais dokuments ir atzīstams par 

dokumenta atvasinājumu Dokumentu 

juridiskā spēka likuma 6.panta pirmās 

daļas izpratnē. Kriminālprocesa likums 

pieļauj kasācijas sūdzību vai protestu 

iesniegt elektroniski, nosūtot to uz tiesas 

elektroniskā pasta adresi, taču tādā 

gadījumā ievērojamas Elektronisko 

dokumentu likuma tiesību normas, jo 

saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka 

likuma 2.panta otro daļu elektronisko 

dokumentu oriģināliem un to 

atvasinājumiem piemērojams arī 

Elektronisko dokumentu likums. 
SKK-62/2016 

[N.M.] 

 

Apstākļi, kas vērtējami, lemjot, vai 
nav notikusi uzkūdīšana izdarīt 
noziedzīgu nodarījumu 
Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 

2016. gada 4. februāra lēmums lietā 

Nr. 11815005612 (SKK-53/2016) 

r pirmās instances tiesas 

spriedumu apsūdzētie atzīti 

par vainīgiem un sodīti par 

vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem 

saistībā ar psihotropo vielu nelikumīgu 

apriti, tostarp par to, ka viņi personu grupā 

neatļauti iegādājās glabāja, pārvadāja 

psihotropo vielu realizācijas nolūkā, kā arī 

to neatļauti realizēja lielā apmērā. 

Apelācijas instances tiesa atzina, ka pirmās 

instances tiesas spriedums ir pamatots un 

atstājams spēkā. 

Kasācijas sūdzībā viena no 

apsūdzētajiem aizstāve norādīja uz 

Kriminālprocesa likuma 12. un 15. pantā 

noteikto kriminālprocesa pamatprincipu 

pārkāpumiem, proti cilvēktiesību 

garantēšanu un tiesībām uz lietas 

izskatīšanu tiesā. Kasācijas sūdzībā bija 

norādīts, ka aizstāvība gan pirmstiesas 

kriminālprocesā, gan iztiesāšanā bija 

norādījusi, ka apsūdzētais tika nelikumīgi 

iesaistīts operatīvajos eksperimentos un 

policijas darbinieku darbības pret viņu bija 

aktīvas, tādējādi viņš tika izprovocēts 

izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Tiesai ar 

īpašu rūpību bija jāizvērtē jautājums par 

operatīvo darbību likumību, jo, ievērojot 

Kriminālprocesa likuma 500. panta 

ceturtās daļas nosacījumus, tikai tiesai bija 

tiesības iepazīties ar operatīvās darbības 

materiāliem. Otrs apsūdzētais, 

pamatojoties uz citiem argumentiem, 

kasācijas sūdzībā bija apstrīdējis 

notiesājoša sprieduma pamatotību. 

A A 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department1/2016/SKC-7-2016.doc
http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department2/2016/SKK-62-2016.doc
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Krimināllietu departaments, atceļot 

apelācijas instances tiesas lēmumu daļā, 

konstatēja, ka tiesa nebija pilnībā 

atspēkojusi pirmā apsūdzētā aizstāves 

apelācijas sūdzības argumentus, proti, tiesa 

nebija izvērtējusi jautājumu par pirmā 

apsūdzētā iespējamu uzkūdīšanu izdarīt 

noziegumu un iespējamu Kriminālprocesa 

pamatprincipu pārkāpumu.  

Krimināllietu departaments 

norādīja, ka kriminālprocesa 

pamatprincipu, to skaitā cilvēktiesību 

garantēšana un tiesību uz taisnīgu tiesu, 

nozīme un nepieciešamība šos principus 

ievērot jau iepriekš akcentēta vairākos 

Augstākās tiesas nolēmumos, kuros 

analizētas Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

atziņas par operatīvās darbības pasākumos 

un speciālajās izmeklēšanas darbībās 

iegūto ziņu izmantošanu kriminālprocesā. 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa norādījusi, ka 

taisnīga procesa princips jāpiemēro 

jebkuras noziedzīgas darbības 

izmeklēšanā. Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 

6. panta prasības ir ievērojamas visos 

kriminālprocesos neatkarīgi no noziedzīgā 

nodarījuma smaguma, tomēr nekādā 

gadījumā nedrīkst sabiedrības interesēs 

attaisnot tādu datu izmantošanu, kuri iegūti 

policijas uzkūdīšanas rezultātā. 

Uzkūdīšanas elements ir neizbēgama 

operatīvo eksperimentu sastāvdaļa, un 

atšķirība starp uzkūdīšanu un tiesisku 

operatīvo darbību ir ļoti neliela. Pie šādiem 

apstākļiem tiesu loma, veicot kontroli par 

to, vai pierādījumi ir tikuši iegūti bez 

uzkūdīšanas, kļūst vēl nozīmīgāka, lai 

varētu dzēst šajā sakarā jebkādas šaubas.  

Krimināllietu departaments atzina, 

ka, vērtējot Eiropas Cilvēktiesību tiesas un 

Augstākās tiesas judikatūru kopumā, 

iespējams izdalīt trīs būtiskus faktorus, kas 

tiesām jāizvērtē un jāņem vērā, lemjot, vai 

nav notikusi uzkūdīšana izdarīt noziedzīgu 

nodarījumu. Pirmkārt, vai pirms operatīvā 

eksperimenta veikšanas policijas 

darbinieku rīcībā bija ziņas par to, ka 

persona izdara konkrētus noziedzīgus 

nodarījumus. Otrkārt, vai policijas 

darbinieku rīcība bijusi aktīva vai pasīva. 

Treškārt, vai persona būtu izdarījusi 

noziedzīgo nodarījumu arī bez policijas 

iejaukšanās.  

Kasācijas instances tiesa arī 

norādīja, ka, ņemot vērā to, ka tiesa 

iepazinās ar operatīvās izstrādes lietu, tai 

bija jāsniedz savs atzinums, vai pirms 

operatīvo eksperimentu uzsākšanas 

policijas rīcībā bija informācija, ka pirmais 

apsūdzētais nodarbojas ar psihotropo vielu 

realizāciju. Tiesai savā lēmumā nav 

jānorāda konkrētas ziņas un fakti, kas 

iegūti, iepazīstoties ar operatīvās izstrādes 

lietas materiāliem, tomēr Kriminālprocesa 

likuma 500.panta ceturtā daļa jāinterpretē 

plašāk, jo norādījumam tiesas lēmumā, ka 

operatīvās darbības materiāli ir izvērtēti, 

bez konkrēta atzinuma, nav būtiskas 

nozīmes. 
SKK-53/2016 

[N.M.] 

 

Tiesas nolēmuma par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību spēkā 
esība  
Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 

2016. gada 23. marta lēmums lietā Nr. 11300015115 

(SKK-112/2016) 

r pirmās instances tiesas 

spriedumu apsūdzētais 

atzīts par vainīgu un sodīts 

par ļaunprātīgu nolēmuma par pagaidu 

aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu. 

Apelācijas instances tiesa, izvērtējusi 

apsūdzētā un viņa aizstāves apelācijas 

sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu 

atcēla un atzina apsūdzēto par nevainīgu 

un attaisnoja. 

Apelācijas instances tiesa atzina, ka 

apsūdzētā darbībās nav Krimināllikuma 

168.
1
pantā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma sastāva, proti, netika pierādīta 

noziedzīga nodarījuma subjektīvā puse, tas 

ir, ka apsūdzētais ļaunprātīgi neievēroja 

viņam noteiktos uzvedības ierobežojumus. 

Krimināllietu departaments, 

izvērtējis kasācijas protestu, atzina, ka 

apelācijas instances tiesas spriedums 

atceļams un lieta nosūtāma jaunai 

A 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department2/2016/SKK-53-2016.doc
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izskatīšanai. Kasācijas instances tiesa 

atzina, ka apelācijas instances tiesas 

atzinumi par attaisnojoša sprieduma 

taisīšanas pamatu ir pretrunīgi un viens 

otru izslēdzoši, proti, tā atzina, ka 

apsūdzētā piedalīšanās noziedzīgā 

nodarījumā nav pierādīta, kā arī vienlaikus 

atzina, ka apsūdzētā izdarītajā nodarījumā 

nav noziedzīga nodarījuma sastāva. 

Krimināllietu departaments 

norādīja, ka gadījumā, ja tiesas noteiktajā 

termiņā nav iesniegta pamatprasība, tiesas 

noteiktie pagaidu aizsardzības līdzekļi pret 

vardarbību turpina darboties, tiesas 

lēmums par pagaidu aizsardzību 

automātiski netiek atcelts. Tiesa pēc savas 

iniciatīvas nevar atcelt piemēroto pagaidu 

aizsardzību, ja nav iesniegts dalībnieka 

motivēts pieteikums lēmuma par pagaidu 

aizsardzību atcelšanai. Konkrētajā 

gadījumā šāds pieteikums no dalībnieka 

nebija saņemts, līdz ar to pagaidu 

aizsardzības līdzekļi pret vardarbību 

turpināja darboties uz nenoteiktu laiku. 

Apelācijas instances tiesa spriedumā nebija 

izvērtējusi to, ka apsūdzētais, būdams 

informēts par tiesas lēmumu un tā saturu, 

zinot, ka viņam piemēroti pagaidu 

aizsardzības līdzekļi pret vardarbību, kas 

uzliek pienākumu veikt noteikto darbību 

vai atturēties no tiesas nolēmumā 

norādītajām darbībām, neievēroja viņam 

noteiktos ierobežojumus un to, vai fakts, 

ka persona, kura bija lūgusi pagaidu 

aizsardzību pret vardarbību, bija ļāvusi 

apsūdzētajam kādu laiku uzturēties 

dzīvokļa istabā, ietekmēja viņa rīcības 

subjektīvo pusi. 
SKK-112/2016 

[N.M.] 

 

Nepamatota krimināllietas 
iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē 
(in absentia) 
Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 

2016. gada 28. aprīļa lēmums lietā 

Nr. 11517023607 (SKK-189/2016) 

an pirmās instances tiesā, 

gan apelācijas instances 

tiesā krimināllieta skatīta 

viena apsūdzētā prombūtnē (in absentia). 

Pēc apsūdzētā izdošanas Latvijai viņš 

iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā norādījis 

uz viņa tiesību pārkāpumu, kas liedzis 

viņam iespēju aizstāvēties konkrētajā 

kriminālprocesā, proti, ka krimināllieta 

nepamatoti iztiesāta viņa prombūtnē. 

Apsūdzētais norādīja, ka citos 

kriminālprocesos, par kuriem bija 

informēts, sniedza ziņas par savu veselības 

stāvokli un norādīja, ka ārstējas ārpus 

Latvijas Republikas robežām. Ja būtu 

informēts par šo tiesas procesu, šādas ziņas 

tiesai būtu sniedzis.  

Krimināllietu departaments atzina, 

ka apelācijas instances tiesas spriedums 

atceļams un lieta nosūtāma jaunai 

iztiesāšanai. Kasācijas instances tiesa 

atzina, ka saskaņā ar Kriminālprocesa 

likuma 584.panta otro daļu šajā lietā 

pārsniedzams kasācijas sūdzībā izteikto 

prasību apjoms un ietvari.  

Kriminālprocesa likuma 465.panta 

pirmajā daļā (likuma redakcijā līdz 

2014. gada 25. jūnijam) bija noteikts, ka 

krimināllietu tiesa var iztiesāt apsūdzētā 

prombūtnē (in absentia), ja apsūdzētais 

atrodas ārvalstī un viņa atrašanās vieta nav 

zināma vai ierašanos tiesā nav iespējams 

nodrošināt. No minētās normas satura 

izriet, ka lietu varēja iztiesāt apsūdzētā 

prombūtnē tikai gadījumā, ja apsūdzētā 

atrašanās vieta ārvalstī nebūtu bijusi 

zināma vai ierašanos tiesā nebūtu 

iespējams nodrošināt. 

Krimināllietu departaments 

konstatēja, ka apelācijas instances tiesai 

pirms lietas iztiesāšanas kļuva zināms, ka 

tiek risināts jautājums par apsūdzētā 

izdošanu Latvijas Republikai no 

Kostarikas Republikas. Tādēļ apelācijas 

instances tiesai sakarā ar saņemto 

informāciju vajadzēja izlemt jautājumu par 

iespēju nodrošināt apsūdzētā ierašanos 

apelācijas instances tiesā, jo, ja nepastāv 

Kriminālprocesa likuma 464., 465.pantā 

minētie apstākļi krimināllietas iztiesāšanai 

apsūdzētā prombūtnē vai bez apsūdzētā 

piedalīšanās, tad apsūdzētā piedalīšanās 

krimināllietas iztiesāšanā ir obligāta.  
SKK-189/2016 

G 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department2/2016/SKK-112-2016.doc
http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department2/2016/SKK-189-2016.doc
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[N.M.] 

Eiropas Savienības Tiesas 
spriedumi 

Atbalsts atjaunojamo resursu 
elektroenerģijai (ARE) – 
Piemaksas samazinājums 
energoietilpīgiem lietotājiem – 
Priekšrocība – Valsts līdzekļi 
Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedums 

lietā T-47/15 Vācija pret Komisiju 

ajā lietā Vācija apstrīdēja 

Eiropas Komisijas lēmumā 

ietverto atzinumu, ka Vācijas 

2012. gada likums par atjaunojamo resursu 

elektroenerģiju (ARE) satur valsts atbalstu. 

Apstrīdētais lēmums tapa, Eiropas 

Komisijai izskatot Vācijas Elektroenerģijas 

patērētāju biedrības iesniegtu sūdzību, kurā 

tā apgalvoja, ka atsevišķi likumā 

paredzētie pasākumi ir uzskatāmi par 

atbalstu, kas nav saderīgs ar iekšējo tirgu 

Šis likums paredz, ka visu 

sprieguma līmeņu sistēmu operatoriem ir 

pienākums, pirmkārt, pieslēgt savam 

tīklam iekārtas, ar kurām to darbības 

teritorijā tiek ražota ARE elektroenerģija, 

otrkārt, šīs elektroenerģijas ievadi savā 

tīklā, kā arī pārvadi un sadali veikt 

prioritārā kārtībā un, treškārt, samaksāt šo 

iekārtu ekspluatētājiem atlīdzību, kas tiek 

aprēķināta atbilstoši likumā noteiktiem 

tarifiem, ņemot vērā attiecīgās 

elektroenerģijas veidu un attiecīgo iekārtu 

aprēķināto vai uzstādīto jaudu (pilnu 

likuma normu aprakstu skat. sprieduma 2.–

12. punktos) 

Savā 2014. gada 25. novembra 

lēmumā Komisija konstatēja, ka, lai gan šī 

likuma shēmas ietvaros sniegtais atbalsts 

elektroenerģijas no atjaunojamajiem 

resursiem ražotājiem ir klasificējams kā 

valsts atbalsts, tomēr tas ir atbilstošs ES 

tiesībām. Tiesa atzina šo vērtējumu par 

pamatotu. Tāpat tiesa atzina, ka arī tas, ka 

energoietilpīgajiem lietotājiem ar ARE 

iedibinātās īpašās kompensāciju shēmas 

starpniecību tiek samazināts finansiālais 

slogs, ko rada šī paša likuma uzliktais 

pienākums segt paaugstinātās atjaunojamo 

resursu elektroenerģijas izmaksas, ir 

atzīstams par valsts atbalstu jau šiem 

energoietilpīgajiem lietotājiem (skat. 

sprieduma 46.–56. punktus). 

Tiesa norāda, ka lietas ietvaros 

analizētā Vācijas likuma par 

atjaunojamiem energoresursiem 

2012. gada redakcija būtiski atšķiras no 

normatīvā regulējuma, uz kura bāzes tika 

taisīts 2001. gada 13. marta spriedums 

PreussenElektra (C‑379/98, 

EU:C:2001:160), kurā konstatēja, ka tur 

aplūkotos finanšu līdzekļus nevarēja 

uzskatīt par valsts līdzekļiem, jo tie 

nevienā brīdī nebija valsts kontrolē un 

neeksistēja dalībvalsts izveidots un 

reglamentēts mehānisms – kā tas ir šajā 

lietā – lai kompensētu no elektroenerģijas 

iepirkšanas pienākuma izrietošās papildu 

izmaksas un ar kuru valsts šiem 

privātajiem operatoriem garantētu pilnīgu 

minēto izmaksu segšanu (skat. sprieduma 

98.–104.punktus). 
T-47/15 

[S.H.] 

 

Valsts tiesību normas, ar kurām 
regulē maksātnespējas procesu – 
No patēriņa kredītlīguma izrietoši 
parādi – Tiesības efektīvi vērsties 
tiesā – Pārbaude pēc pašas tiesas 
ierosmes 
Eiropas Savienības Tiesas 2016. gada 21. aprīļa 

spriedums lietā C-377/14 Radlinger un 

Radlingerová pret Finway 

011. gada augustā laulātais 

pāris Radlingeri noslēdza 

patēriņa kredītlīgumu ar 

Smart Hypo par summu čehu kronās, kas 

atbilda apmēram 43300 EUR. Viņi 

apņēmās aizdevējam atmaksāt apmēram 

109500 EUR, sadalītus 120 mēneša 

maksājumos. Šo summu veidoja 

pamatparāds, procenti ar likmi 10 % gadā 

no pamatparāda kredītlīguma darbības 

laikā, maksājumi aizdevējam 21 600 EUR 

apmērā un izmaksas 1200 EUR apmērā. Šī 

patēriņa kredīta gada procentu likme bija 

Š 

2 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd612233089c794ff98e3d80cb47464dfb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTbx50?text=&docid=177881&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443524
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28,9 %. Papildus likumā noteiktajiem 

kavējuma procentiem laulātie apņēmās 

samaksāt aizdevējam līgumsodu 0,2 % 

apmērā no pamatparāda summas par katru 

kavējuma dienu, vienotu līgumsodu 

aptuveni 4300 EUR apmērā, ja saistību 

izpilde tiktu aizkavēta ilgāk par vienu 

mēnesi, un vienreizēju maksājumu 

aptuveni 1850 EUR par izmaksām parāda 

summas atgūšanai. Visbeidzot, aizdevējam 

bija tiesības pieprasīt tūlīt atmaksāt visu 

parāda summu, ja kāds no ikmēneša 

maksājumiem netiktu samaksāts pilnībā 

vai savlaicīgi, vai ja aizdevēja piekrišana 

nebūtu spēkā tādēļ, ka laulātie Radlingeri ir 

tīši noklusējuši informāciju (skat. 

sprieduma 27. – 29.  punktus). 

2011. gada 27. septembrī Finway, 

kuram Smart Hypo bija cedējis prasījumus, 

kuri tam bija attiecībā uz laulātajiem 

Radlingeriem, informēja viņus par 

pieprasījumu tūlītēji samaksāt visu parādu 

aptuveni 106 300 EUR apmērā, jo 

pamatlietā apspriestā līguma noslēgšanas 

brīdī bija noklusēta būtiska informācija. 

Finway uzskata, ka laulātie Radlingeri bija 

noklusējuši informāciju ar norādi, ka viņu 

īpašumam iepriekš bijis piemērots izpildes 

rīkojums 160 EUR apmērā. 

2013. gada 5. februārī laulātie 

Radlingeri vērsās tiesā, lai tā viņus atzīst 

par maksātnespējīgiem un apmierina viņu 

lūgumu dzēst parādus ar maksājumu 

grafiku, jo viņi nevarēja atmaksāt savas 

saistības un atzina atmaksas kavēšanos 

vairāk nekā trīs mēnešus. 2013. gada 

23. maijā saistībā ar maksātnespējas 

procesu Finway reģistrēja divus izpildāmus 

prasījumus – pirmais bija ar hipotēku 

nodrošinātais prasījums par aptuveni 

112 700 EUR un otrais bija 

nenodrošinātais prasījums aptuveni 

50 300 EUR apmērā, kas bija pamatlietā 

apspriestajā līgumā paredzētais līgumsods. 

Laulātie Radlingeri šajā tiesā iesniedza 

pieteikumu ar lūgumu, kurā viņi kā 

parādnieki lūdza atzīt, ka Finway 

reģistrētie prasījumi pilnībā vai daļēji nav 

likumīgi. Saistībā ar šo pieteikumu minētā 

tiesa konstatēja, ka atbilstoši 

Maksātnespējas likumam parādniekam ir 

vienīgi tiesības apstrīdēt nenodrošinātos 

prasījumus un darīt to tikai ar atsevišķu 

lūgumu un tikai tad, ja parādam ir iestājies 

noilgums vai tas ir zaudējis spēku. 

Ņemot vērā, ka pamatlietā 

apspriestais līgums, kas ir Finway paziņoto 

prasījumu izcelsme, ir gan patēriņa 

kredītlīgums Direktīvas 2008/48 izpratnē, 

gan starp pārdevēju vai piegādātāju un 

patērētāju noslēgts līgums Direktīvas 93/13 

izpratnē, un, uzskatot, ka pamatlietas 

risinājums ir atkarīgs no iepriekš minēto 

Savienības tiesību normu interpretācijas, 

Prāgas apgabaltiesa vērsās EST ar 

prejudiciāliem jautājumiem. 

EST cita starpā lēma, ka – lai 

nodrošinātu direktīvā 93/13 paredzēto 

aizsardzību, pastāvošā nevienlīdzība starp 

patērētāju un pārdevēju vai piegādātāju var 

tikt izlīdzināta tikai ar valsts tiesas, kura 

izskata šādus strīdus, aktīvu iejaukšanos, 

proti, no to personu puses, kas pašas nav 

līguma slēdzējas. Tādējādi Direktīvas 

93/13 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tā, 

ka tam pretrunā ir tāds valsts tiesiskais 

regulējums kā pamatlietā, ar kuru 

maksātnespējas procesā tiesa, kura izskata 

šo procesu, pēc savas ierosmes nevar 

pārbaudīt to līguma noteikumu iespējamo 

negodīgumu, kuri ir pamatā minētajā 

procesā paziņotajiem prasījumiem, lai arī 

šīs tiesas rīcībā ir vajadzīgais juridiskais un 

faktiskais pamatojums (skat. sprieduma 53. 

un 54. punktu). Tāpat EST atzina, ka 

Direktīvas 2008/48 10. panta 2. punkts ir 

jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesai, kura 

izskata strīdu par prasījumiem, kuri izriet 

no kredītlīguma šīs direktīvas izpratnē, pēc 

savas ierosmes ir jāpārbauda, vai ir 

izpildīts šajā tiesību normā paredzētais 

pienākums sniegt informāciju, un ir 

jāizdara visi secinājumi, kuri saskaņā ar 

valsts tiesībām izriet no šī pienākuma 

neizpildes, ar nosacījumu, ka ar sankcijām 

tiek izpildītas minētās direktīvas 23. panta 

prasības (skat. sprieduma 74. punktu). 

Savukārt Direktīvas 2008/48 

3. panta „l” apakšpunkts un 10. panta 

2. punkts, kā arī šīs direktīvas I pielikuma I 
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daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka kredīta 

kopsumma un izņemtā kredīta vērtība 

nozīmē visas patērētāja rīcībā nodotās 

summas, izslēdzot tās summas, kuras 

aizdevējs piešķīris, lai apmaksātu ar 

attiecīgo kredītu saistītās izmaksas, un 

kuras faktiski šim patērētājam nav 

samaksātas (skat. sprieduma 91. punktu). 

Visbeidzot, lai izvērtētu, vai 

patērētājam, kurš neizpilda savas saistības, 

noteiktā kompensācija ir neproporcionāli 

liela šīs direktīvas I pielikuma 1. punkta 

„e” apakšpunkta izpratnē, ir jāizvērtē visu 

attiecīgajā līgumā iekļauto noteikumu par 

kompensāciju kumulatīvā iedarbība 

neatkarīgi no tā, vai kreditors faktiski 

uzstāj, lai katrs no tiem tiek pilnībā 

izpildīts. Valsts tiesām atbilstoši minētās 

direktīvas 6. panta 1. punktam ir jāizdara 

visi secinājumi, kuri izriet no atsevišķu 

noteikumu atzīšanas par negodīgiem, 

izslēdzot katru no tiem, kuri atzīti par 

negodīgiem, lai nodrošinātu, ka 

patērētājam tie nav saistoši (skat. 

sprieduma 101. punktu). 
C-377/14 

[S.H.] 

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumi 

Tiesības uz taisnīgu tiesu; 
liecinieku liecības 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015. gada 

15. decembra spriedums lietā Schatschaschwili 

pret Vāciju, iesnieguma Nr. 9154/10.  

ūdzības iesniedzējs 

Schatschaschwili Vācijā tika 

apsūdzēts laupīšanā un 

izspiešanā, par ko viņam tika piespriests 9 

gadu cietumsods. Apsūdzība bija pamatota 

galvenokārt ar divu liecinieku liecībām 

pirmstiesas procesā – ziņojumu policijai. 

Minētie liecinieki bija devušies prom no 

Vācijas un atteicās ierasties uz tiesas sēdi 

liecināt.  

Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, 

ka lietās, kurās liecinieks ir iepriekš 

sniedzis liecību, taču vēlāk atteicies 

ierasties uz tiesas sēdi, ir piemērojams       

Al-Khawaja tests, kurš tika attīstīts Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 

2011. gada 15. decembra spriedumā lietā 

Al–Khawaja un Tahery pret Apvienoto 

Karalisti. Saskaņā ar šo testu tiesa 

jāpārbauda, vai: 

1) liecinieka neierašanās uz tiesu ir 

attaisnota; 

2) liecinieka liecība ir izšķiroša 

personas saukšanā pie atbildības; 

3) lietas izskatīšanā ir pietiekami 

daudz līdzsvarojošu faktoru, tostarp 

procesuālās garantijas, kas atsver 

aizstāvībai radītos apgrūtinājumus īstenot 

savu pozīciju.  

Izvērtējot lietu pēc minētajiem 

kritērijiem, Eiropas Cilvēktiesību tiesa 

konstatēja, ka nacionālā tiesa nav 

nodrošinājusi taisnīgu tiesas procesu 

(Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 

konvencijas 6. panta pārkāpums). 
Schatschaschwili pret Vāciju 

 

[A.P.] 

Ārvalstu tiesu nolēmumi 

Autortiesību un blakustiesību 
aizsardzība un mākslinieciskās 
jaunrades brīvība  
Vācijas Konstitucionālās tiesas 2016. gada 

31. maija spriedums lietā 1 BvR 1585/13 

ācijas Konstitucionālā tiesa 

pieņēmusi spriedumu lietā, 

kas attiecas uz 

konstitucionālo sūdzību saistībā ar mūziķu 

mākslinieciskās izteiksmes brīvību, ja 

fonogrammu producentu tiesību 

aizsardzība ierobežo iespējas izmantot 

fonogrammu daļu (muzikālās tēmas 

fragmentu jeb t.s. semplu) jaunu muzikālo 

darbu radīšanā.  

Izskatāmā lieta balstījās uz vācu 

elektroniskās mūzikas grupas Kraftwerk 

izpildītā muzikālā darba tiesību īpašnieku 

prasību pret vācu mūzikas producentu 

Moses Pelham, kurš savā 1997. gada 

ierakstā izmantojis divu sekunžu ritma 

sekvenci no Kraftwerk 1977. gada ieraksta. 

S 
V 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176802&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443975
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159566
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Vācijas Federālā Augstākā tiesa šajā lietā 

iepriekš bija atzinusi, ka pat visīsāko 

ieraksta fragmentu (kleinste Tonfetzen) 

izmantošana ir uzskatāma par producenta 

tiesību aizskārumu. 

Vācijas Konstitucionālā tiesa atzina, 

ka gan producenta tiesību aizsardzība, gan 

Vācijas Autortiesību likuma norma, kas 

noteiktos apstākļos ļauj izmantot citas 

personas radītu darbu jaunu darbu 

radīšanā, ir saskanīga ar mākslinieciskās 

jaunrades brīvību un īpašuma 

konstitucionālo aizsardzību. Turpretim 

pārsūdzētais Vācijas Federālās Augstākās 

tiesas spriedums aizskar mākslinieciskās 

jaunrades brīvību. Piemērojot autortiesību 

normas, tiesām jānodrošina Konstitūcijas 

aizsargāto tiesību un brīvību līdzsvars. Ja 

jaunradītais darbs tikai nedaudz ierobežo 

izmantotā darba tiesību īpašnieku intereses 

un būtiski neapdraud to ekonomiskās 

intereses, tiesību īpašniekiem būtu 

jāpiekāpjas jaunradītā darba radītāja 

interesēm. Piemēram, tādā mūzikas žanrā 

kā hiphops, kur semplu izmantošana ir ļoti 

raksturīga, nepieciešamība par ikkatra 

muzikālā darba fragmenta izmantošanu 

saņemt tiesību īpašnieku atļauju var būt 

pārmērīgi sarežģīta. Konstitūcija neparedz 

šādu nelielu skaņas elementu aizsardzību.  

Ņemot vērā šāda autortiesību un 

blakustiesību iztulkojuma iespējamo 

neatbilstību ar regulējumu, ko Eiropas 

Savienības dalībvalstīs paredz ieviest 

Direktīva 2001/29/EK par dažu 

autortiesību un blakustiesību aspektu 

saskaņošanu informācijas sabiedrībā, 

Vācijas Konstitucionālā tiesa vērsa 

uzmanību uz to, ka tiesai, kas izskata strīdu 

par autortiesībām vai blakustiesībām, 

jāinterpretē direktīvas noteikumi 

pamattiesību kontekstā un šaubu gadījumā 

jālūdz skaidrojums par direktīvas 

piemērošanu Eiropas Savienības Tiesai. 
1 BvR 1585/13  

[R.M.] 

 

Nolēmumus apkopojumam sagatavoja: 
Aleksandrs Potaičuks, Juris Kalniņš, Nora 

Magone, Reinis Markvarts, Solvita 

Harbaceviča, Zinaida Indrūna. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/05/rs20160531_1bvr158513.html;jsessionid=2FACE8F5A25647C096FF8D2D7380B860.2_cid370
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/05/rs20160531_1bvr158513.html;jsessionid=2FACE8F5A25647C096FF8D2D7380B860.2_cid370

