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SAĪSINĀJUMU UN SKAIDROJUMU SARAKSTS 

 

1. Novēršanas likums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanas likums; 

2. Likuma subjekts – Novēršanas likuma 3.panta izpratnē personas, kuras veic 

saimniecisko vai profesionālo darbību un kurām saistošas Novēršanas likuma prasības 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas 

novēršanai (kredītiestādes, finanšu iestādes, ārpakalpojuma grāmatveži, u.c.). 

3. Likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta civiltiesiskā atbildība – Personas 

tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ko radījusi likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas 

dienesta nepamatota un nelikumīga rīcība; 

4. Grozījumi Novēršanas likumā – 2012.gada 7.jūnija grozījumu Novēršanas likumā; 

5. Zaudējumu atlīdzināšanas likums – Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanas likuma; 

6. Padome – Eiropas Savienības Padome; 

7. Atturēšanās no darījuma veikšanas – Novēršanas likuma subjekta pienākums neveikt 

nekādas darbības ar darījumā iesaistītajiem līdzekļiem līdz brīdim, kad saņemts Finanšu 

izlūkošanas dienesta rīkojums izbeigt atturēšanos no darījuma veikšanas; 

8. Līdzekļu iesaldēšana – Finanšu izlūkošanas dienesta piemērots liegums jebkādai 

līdzekļu kustībai un darījumiem, arī pārvedumiem, grozījumiem, maiņai, izmantošanai, 

piekļuvei tiem vai rīcībai ar iem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties šo 

līdzekļu apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai 

mērķis vai rasties citas izmaiņas, kas varētu padarīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, 

tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību; 

9. Vīnes konvencija – ANO 1980.gada 11.aprīļa (Vīnes) Konvencijā par starptautiskajiem 

preču pirkuma-pārdevuma līgumiem;  

10. UNIDROIT – Starptautisko komerclīgumu principi. 
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IEVADS 

 

Ar 2012.gada 7.jūnijā pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk arī – Novēršanas 

likums) ir iekļauta XIV nodaļa “Likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotas 

un nelikumīgas rīcības rezultātā nodarītu zaudējumu atlīdzināšana”. Minētā nodaļa nosaka 

personas tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ko radījusi likuma subjekta nelikumīga un Finanšu 

izlūkošanas dienesta nepamatota un nelikumīga rīcība (turpmāk arī – likuma subjekta 

un Finanšu izlūkošanas dienesta civiltiesiskā atbildība). Proti, tāda rīcība, kā likuma subjekta 

nelikumīga atturēšanās no darījuma veikšanas, vai Finanšu izlūkošanas dienesta pieļauti 

pārkāpumi Novēršanas likumā minētās kārtības līdzekļu iesaldēšanai piemērošanai vai personas 

līdzekļu nepamatota iesaldēšana. 

Minētās nodaļas iekļaušana Novēršanas likumā un īpašas kārtības paredzēšana likuma 

subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta [iepriekš – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanas dienesta/Kontroles dienesta] civiltiesiskajai atbildībai pamats rodams Latvijas 

Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija spriedumā lietā Nr.2008-47-01. Ar minēto 

spriedumu Satversmes tiesa ar 2010.gada 1.janvāri par spēkā neesošiem atzina Novēršanas 

likuma 32.panta trešās daļas vārdus “ne vēlāk kā 60 dienu laikā” kā neatbilstošus Latvijas 

Republikas Satversmes 105.pantam. Minētā norma piešķīra Finanšu izlūkošanas dienestam 60 

dienas no ziņojuma par atturēšanos no darījuma veikšanas saņemšanas, lai pieņemtu lēmumu 

par turpmāko rīcību ar personas līdzekļiem, kas iesaistīti darījumā, no kura veikšanas likuma 

subjekts atturējies. Tai pat laikā Satversmes tiesa secināja, ka tā kā personas pamattiesību 

ierobežojums, pamatojoties tikai uz likuma subjekta lēmumu, paliek spēkā ievērojamu laika 

posmu, personai nav pieejami efektīvi līdzekļi savu tiesību aizsardzībai un nav paredzēta 

procedūra personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai, tādējādi apstrīdētā norma var radīt 

personai nelabvēlīgas un smagas sekas.1 

Satversmes tiesas spriedums saturēja vairākas būtiskas atziņas par Latvijas Republikas 

Satversmes 92.pantā nostiprinātajām tiesībām uz taisnīgu atlīdzinājumu. Tostarp par likuma 

subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta rīcības rezultātā radītā kaitējuma atlīdzināšanu 

trešajām personām, pat ja šāda speciāla kaitējuma atlīdzināšanas kārtība iepriekš nebija noteikta 

pašā Novēršanas likumā. Minētā Satversmes tiesas sprieduma izpildei Ministru kabineta 

2011.gada 22.marta sēdē tika apstiprināts informatīvais ziņojums “Par normatīvā regulējuma 

izstrādāšanas nepieciešamību zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskā regulējuma trūkuma 

novēršanai Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija sprieduma lietā Nr.2008-47-01 

kontekstā”.2 Ministru kabinets Finanšu ministrijai deva uzdevumu sagatavot un finanšu 

 
 
1  Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija sprieduma lietā Nr. 2008-47-01 14.5.punkts. 
2  Informatīvais ziņojums “Par normatīvā regulējuma izstrādāšanas nepieciešamību zaudējumu atlīdzināšanas 

tiesiskā regulējuma trūkumu novēršanai Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija sprieduma lietā Nr.2008-47-01 

kontekstā”. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40191574  

https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2008-47-01_Spriedums.pdf#search=
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40191574
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ministram līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus 

likumprojektus, lai novērstu zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskā regulējuma trūkumus.3 

Ievērojot minēto, ar 2012.gada 7.jūnijā pieņemtajiem grozījumiem Novēršanas likumā 

tika definēti vairāki specifiski juridiski termini: likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas 

dienesta nepamatotas vai nelikumīgas rīcības jēdziens, zaudējumu un cēloņsakarības jēdziens, 

zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats, personas līdzatbildība tai radītajā kaitējumā, 

atlīdzināmo zaudējumu veidi un zaudējuma atlīdzinājuma apmēra noteikšana, kā arī kārtība, 

kādā izskata jautājumu par zaudējumu atlīdzināšanu.  

Pētījuma mērķis ir analizēt tiesu praksi kaitējuma kompensācijas lietās noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanā civiltiesību jomā. Kā galvenais pētījuma uzdevums izvirzīts – 

visaptverošu Eiropas Savienības tiesību un tiesu prakses salīdzinājums kaitējuma 

kompensācijas lietās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā civiltiesību jomā, lai identificētu 

iespējamās Novēršanas likumā ietvertā likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta 

civiltiesiskās atbildības regulējuma nepilnības un praktiskās piemērošanas problēmas. 

Lai arī ar šiem grozījumiem Novēršanas likumā iekļauto regulējumu var uzskatīt par 

pietiekami kazuistisku, tā pareizas, pamatotas un likuma mērķim atbilstošas piemērošanas 

nolūkos turpmāk šajā tiesu prakses apkopojumā analizēta tiesu prakse un normatīvais 

regulējums, lai konkretizētu likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta civiltiesiskās 

atbildības tvērumu. Uz šī pētījuma veikšanas brīdi Latvijas tiesu praksē nav skatītas lietas par 

likuma subjekta nelikumīgas un Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotas vai nelikumīgas 

rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Pētījumā veikts Senāta prakses izvērtējums 

par laika periodu no 2013. līdz 2020.gadam Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanas likuma un Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā 

kaitējuma atlīdzināšanas likuma piemērošanā, kuru regulējums attiecībā uz personai nodarītā 

kaitējuma atlīdzināšanu ir salīdzināms ar Novēršanas likumā regulēto likuma subjekta un 

Finanšu izlūkošanas dienesta civiltiesisko atbildību. Kopumā pētījuma ietvaros analizēta gan 

Satversmes tiesas prakse, gan Senāta judikatūra, gan pirmās un otrās instances tiesu prakse.  

Tāpat pētījumā veikta gan Eiropas Savienības dalībvalstu, gan citu ārvalstu normatīva 

regulējuma un tiesu prakses analīze finanšu līdzekļu iesaldēšanas rezultātā radītā kaitējuma 

atlīdzināšanā, kā arī apkopotas būtiskākās Eiropas Savienības Tiesas atziņas šajā 

jautājumā. Kopumā pētījuma ietvaros analizēti trīs Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 

spriedumi un divi ārvalstu tiesu spriedumi. Apkopojumā analizēti kopumā 87 tiesu nolēmumi. 

Pētījums strukturēts trijās galvenajās nodaļās – “Kaitējuma kompensācijas celšanas 

tiesīgā persona”, “Kaitējuma kompensācijas pamats”, “Kaitējuma kompensācijas prasība 

privātpersonu starpā un to izslēdzošie apstākļi” ar vairākām apakšnodaļām. 

 
 
3  Likumprojekta “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 

likumā” anotācija. Pieejama: 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocu

ment  

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
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Pētījuma izstrādē ir izmantotas šādas pētnieciskās metodes: vēsturiskā metode, 

salīdzinošā metode, analītiskā metode, induktīvā metode.  
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1. KAITĒJUMA KOMPENSĀCIJAS PRASĪBAS CELŠANAS 

TIESĪGĀ PERSONA 

 

Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums nosaka: “Nepamatota tiesību 

aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.” Savukārt Civillikuma 

1635.pants4 paredz: “Katrs tiesību aizskārums, tas ir, katra pati par sevi neatļauta darbība, kuras 

rezultātā nodarīts kaitējums (arī morālais kaitējums), dod tiesību cietušajam prasīt 

apmierinājumu no aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību var vainot.” Tādējādi katra persona, 

kas cietusi no nepamatota vai prettiesiska savu tiesību aizskāruma, ir tiesīga prasīt 

atlīdzinājumu par tai radīto kaitējumu, lai, cik vien tas iespējams, atjaunotu to stāvokli, kāds 

būtu bijis, ja aizskārums netiktu nodarīts.5 Tomēr minētais nenozīmē, ka personai vienmēr ir 

tiesība vērsties pret to personu, kas tiešā veidā tai ir radījusi tiesību aizskārumu. Likumdevējs 

var paredzēt, un zināmos gadījumos arī ir paredzējis īpašu kārtību, kādā personai tiek atlīdzināts 

tai radītais kaitējums. Turklāt, likumdevējs arī var ierobežot un paredzēt konkrētu personu loku, 

kurām ir tiesības uz konkrētu atlīdzinājumu, ja tas ir nepieciešams kādu citu prevalējošu 

interešu, piemēram, valsts budžeta interešu nodrošināšanai. 

Tiesību doktrīnā ir norādīts, ka “subjektīvās tiesības ir no objektīvajām tiesībām izrietošs 

tiesisks pilnvarojums prasīt savu interešu ievērošanu.”6 Tātad, lai atzītu, ka personai pastāv 

subjektīvas tiesības, jākonstatē tiesību norma (objektīvās tiesības), kas šāda veida tiesības 

personai piešķir.7 Viens no subjektīvo tiesību veidiem ir materiāltiesiski prasījumi, tas ir, 

subjektīvas tiesības, saskaņā ar kurām tiesību subjekts var prasīt no cita tiesību subjekta kādas 

darbības izdarīšanu vai atturēšanos no tās.8 To apstiprina arī Civillikuma 1402.pants, atbilstoši 

kuram “saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, vai pēc 

likuma,” kas tiesību doktrīnā savukārt tiek papildināts ar vēl diviem pamatiem – kvazilīgumu 

un kvazideliktu.9  

Likuma subjekta neatļauta vainojama rīcība (kas noteiktos apstākļos var būt par pamatu 

kaitējuma atlīdzībai) būs nelikumīga atturēšanās no darījumu veikšanas. Novēršanas likuma 

32.panta trešās daļas pirmais teikums paredz, ka “likuma subjekts, atturoties no darījuma 

veikšanas, neveic nekādas darbības ar darījumā iesaistītajiem līdzekļiem līdz brīdim, kad saņem 

Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu izbeigt atturēšanos no darījuma veikšanas.” Tādējādi 

 
 
4  Līdzīga rakstura vispārēju normu mantiska kaitējuma kontekstā satur Civillikuma 1779.pants: “Katram ir 

pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis.” 
5  Kalniņš E. Jēdziena “zaudējumi” izpratnes tālākās attīstīšanas nepieciešamība. Grām.: Latvijas Republikas 

Satversmei – 95. Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds, 2017, 54.-55.lpp. Sk. arī: Senāta 2016.gada 26.jūlija spriedums lietā Nr. SKC-0106/2016 (C28489112) 

4.punkts. 
6  Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2016, 35.lpp. 

7  Senāta 2016.gada 5.septembra lēmuma lietā Nr. SKA-999/2016 (A420275114) 9.punkts; Senāta 2013.gada 

19.decembra sprieduma lietā Nr. SKA-291/2013 (A420399311) 10.punkts; Senāta 2013.gada 3.decembra 

lēmuma lietā Nr. SKA-1062-13 5.punkts. 
8  Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 128.lpp. Sk. arī: Senāta 2018.gada 12.marta 

sprieduma lietā Nr. SKC-1/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0312.C30716512.1.S) 8.punkts. 
9  Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 30.lpp. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/274655.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/372434.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/138670.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/347519.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0312.C30716512.1.S
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gan līdzekļu iesaldēšanas, gan atturēšanās no darījuma veikšanas sekas ir līdzīga juridiska 

rakstura – personas līdzekļu kustības ierobežošana. 

Savukārt Finanšu izlūkošanas dienesta neatļauta vainojama rīcība (kas noteiktos 

apstākļos var būt par pamatu kaitējuma atlīdzībai) būs personas līdzekļu nepamatota vai 

nelikumīga iesaldēšana. Līdzekļu iesaldēšana atbilstoši Novēršanas likuma 1.panta 19.punktam 

ir “liegums jebkādai līdzekļu kustībai un darījumiem, arī pārvedumiem, grozījumiem, maiņai, 

izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties 

šo līdzekļu apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai mērķis 

vai rasties citas izmaiņas, kas varētu padarīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp 

vērtspapīru portfeļa pārvaldību.”  

Tādējādi gan līdzekļu iesaldēšanas, gan atturēšanās no darījuma veikšanas sekas ir līdzīga 

juridiska rakstura – personas līdzekļu kustības ierobežošana. 

Līdzekļu iesaldēšanas un atturēšanās no darījuma veikšanas objekts ir “līdzekļi”, kuru 

definīcija sniegta Novēršanas likuma 1.panta 1.punktā. Proti, līdzekļi šī likuma izpratnē ir 

finanšu līdzekļi vai cita ķermeniska vai bezķermeniska, kustama vai nekustama manta. Tikmēr 

Novēršanas likuma 1.panta 2.punktā dotā finanšu līdzekļu definīcija noteic, ka finanšu līdzekļi 

ir “[..] personas turējumā esoši finanšu instrumenti vai maksāšanas līdzekļi (skaidras vai 

bezskaidras naudas veidā), dokumenti (papīra vai elektroniskā veidā), kas ir personas īpašumā 

vai valdījumā un kas rada tiesības gūt labumu no tiem [..].”  

Līdzekļu iesaldēšana terminoloģiskā ziņā ir tuva anglosakšu tiesību sistēmā pazīstamajam 

jēdzienam “aktīvu iesaldēšana” (asset freezing – angļu v.). Aktīvu iesaldēšana izpaužas kā 

piekļuves tiesību atņemšana līdzekļu turētājam, precīzāk, konkrētām personām, lai jau 

preventīvi tos nodrošinātu trešajām personām.10 Līdzīgi arī līdzekļu iesaldēšanas un atturēšanās 

no darījuma veikšanas gadījumā faktiski tiek liegts personai piekļūt tai piederošajiem 

līdzekļiem noteiktā apmērā un tādējādi persona nav spējīga ar tiem brīvi rīkoties.  

Tādējādi personai liegtas iespējas rīkoties ar tās līdzekļiem, kas izpaudusies kā 

nelikumīga atturēšanās no darījuma veikšanas, ir pamats šādas likuma subjekta rīcības atzīšanai 

par nelikumīgu, kas savukārt personai var radīt tiesības prasīt šādas rīcības rezultātā radītā 

kaitējuma atlīdzību. Savukārt nepamatoti vai nelikumīgi liegtas personas iespējas rīkoties ar tās 

līdzekļiem, tos iesaldējot, ir pamats Finanšu izlūkošanas dienesta rīcības atzīšanai par 

nepamatotu vai nelikumīgu, kas arī personai var radīt tiesības pieprasīt šādas rīcības rezultātā 

radītā kaitējuma atlīdzību. 

Atbilstoši Novēršanas likuma 66.pantam “zaudējums ir mantiski novērtējams pametums, 

kas personai radies Finanšu izlūkošanas dienesta vai likuma subjekta nepamatotas vai 

nelikumīgas rīcības rezultātā.” Savukārt atbilstoši Novēršanas likuma 67.panta pirmajai daļai 

“tiesības uz zaudējuma atlīdzinājumu rodas, ja starp likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas 

 
 
10  Derleder P., Knops K.-O., Bamberger H. G. (Hrsg.), Frisch S. Deutsches und europäisches Bank- und 

Kapitalmarktrecht. Band 2. 3. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer, 2017, § 54, S.274. 
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dienesta nepamatotu vai nelikumīgu rīcību un personai nodarīto zaudējumu pastāv tieša 

cēloņsakarība — objektīva saikne starp likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta rīcību 

un tās radītajām laika ziņā sekojošām zaudējumu nodarošām sekām, proti, minētā rīcība ir 

galvenais faktors, kas nenovēršami radījis šīs sekas.” Iepriekš minētais ļauj secināt, ka tiesības 

uz zaudējumu atlīdzību personai rodas tikai tiešas cēloņsakarības gadījumā starp likuma 

subjekta nelikumīgu vai Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotu vai nelikumīgu rīcību un 

personai nodarīto zaudējumu. Novēršanas likuma subjekta atturēšanās no darījuma veikšanas 

vai Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu var tiešā veidā ietekmēt tikai 

personu, no kuras darījuma veikšanas likuma subjekts atturējies vai kuras līdzekļi iesaldēti, 

nevis jebkuru citu personu, piemēram, darījuma partneri. Līdz ar to tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību ir personai, no kuras darījuma izpildes likuma subjekts ir atturējies, vai kuras līdzekļus 

Finanšu izlūkošanas dienests iesaldējis. 

Lai gan tas varētu šķist arī pašsaprotami, tomēr jāatzīmē, ka šādas tiesības prasīt 

zaudējumu atlīdzināšanu ir gan fiziskai, gan juridiskai personai, gan šādu personu apvienībai, 

proti, ikvienam tiesību subjektam. Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešajam 

teikumam arī juridiskai personai nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ir tiesības uz 

atbilstīgu atlīdzinājumu,11 jo “likumdevējs nosaka ikvienai personai (gan fiziskai, gan 

juridiskai) tiesības uz tiesas aizsardzību pret tās nepamatotu apdraudējumu,” kas vienlīdz 

attiecas kā uz mantiskā, tā arī uz nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu.12 Līdz ar to tiesības prasīt 

zaudējumu atlīdzināšanu, pamatojoties uz Novēršanas likumu, ir ikvienam tiesību subjektam, 

pret kuru tika vērsta likuma subjekta nelikumīga vai Finanšu izlūkošanas dienesta nelikumīga 

vai nepamatota rīcība, un šīs nepamatotās vai nelikumīgās rīcības dēļ persona ir cietusi 

zaudējumus. 

Atbilstoši 2012.gada 7.jūnija grozījumu Novēršanas likumā (turpmāk arī – Grozījumi 

Novēršanas likumā)13 anotācijai ieviestais regulējums lielā mērā tika pārņemts no Valsts 

pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma (turpmāk arī – Zaudējumu 

atlīdzināšanas likums). Gan Zaudējumu atlīdzināšanas likuma, gan Novēršanas likuma 

regulējuma kopējais mērķis ir novērst to kaitējumu, kas tiek nodarīts nepamatotas valsts varas 

īstenošanas gadījumā. Līdz ar to kaitējuma kompensācijas prasības celšanas tiesīgās personas 

noskaidrošanas nolūkā aplūkojams arī Zaudējumu atlīdzināšanas likuma regulējums. 

Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 5.pants paredz, ka “tiesības uz zaudējuma atlīdzinājumu ir 

cietušajam, proti, privātpersonai, kas ir prettiesiska administratīvā akta adresāts vai trešā 

persona Administratīvā procesa likuma izpratnē, kā arī privātpersonai, pret kuru ir tieši vērsta 

vai kuru tieši skar iestādes prettiesiska faktiskā rīcība.” Savukārt Zaudējumu atlīdzināšanas 

 
 
11 Satversmes tiesas 2012.gada 6.jūnija sprieduma lietā Nr. 2011-21-01 10.punkts; Satversmes tiesas 2001.gada 

5.decembra sprieduma lietā Nr. 2001-07-0103 secinājumu daļas 1.punkts. 
12  Briede J., Višķere I., Litvins G., Bitāns A., Danovskis E. Komentārs Satversmes 92.pantam. Grām.: Latvijas 

Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža 

zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 149.-150.lpp. Sk. arī: Senāta 2017.gada 10.oktobra spriedums 

lietā Nr. SKC-164/2017 (C20274913) 9.punkts; 
13 Likumprojekta “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 

likumā” anotācija. Pieejama:  
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocu

ment  

https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2011-21-01_Spriedums.pdf#search=
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2001-07-0103_Spriedums.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/331487.pdf
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
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likuma 6.panta pirmā daļa noteic, ka “tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu rodas, ja starp 

iestādes prettiesisko rīcību un cietušajam nodarīto zaudējumu pastāv tieša cēloņsakarība – 

objektīva saikne starp iestādes rīcību un tās radītajām laika ziņā sekojošām zaudējumu 

nodarošām sekām, proti, minētā rīcība rada un nosaka šo seku iestāšanās reālu iespēju un ir 

galvenais faktors, kas nenovēršami radījis šīs sekas.” Zaudējumu atlīdzināšanas likumā ietvertā 

cēloņsakarības kritērija šaurākā izpratne (civiltiesiska atbildība var iestāties tikai tad, ja 

konstatējams tiešs cēloniskais sakars) ir pārņemta arī Novēršanas likuma 67.panta pirmajā daļā. 

Tādējādi prasības celšanas tiesīgā persona ir cietušais, kuram nodarīts zaudējums.  

Savukārt, vērtējot zaudējumu atlīdzināšanas iespējamību attiecībā uz personu, kura nav 

administratīvā akta adresāts (faktiski trešā persona), Senāta Administratīvo lietu departaments 

savā judikatūrā ir norādījis, ka “lai personu atzītu par trešo personu administratīvajā procesā 

tiesā, līdzīgi kā attiecībā uz pieteicēju ir nepieciešams secīgi konstatēt visu tālāk norādīto 

priekšnoteikumu esību: 1) personas subjektīvo tiesību pastāvēšanu; 2) personas subjektīvo 

tiesību esošu vai iespējamu aizskārumu, kas radīts ar konkrētu administratīvo aktu, faktisko 

rīcību vai publisko tiesību līgumu; 3) cēloņsakarību starp valsts rīcību (darbību vai bezdarbību) 

un personas subjektīvo tiesību esošu vai iespējamu aizskārumu.”14 Tomēr, ja spriedums (arī 

kompetentās iestādes lēmums) tiešā veidā neietekmē trešās personas, tādas personas nav 

pielaižamas procesā trešās personas statusā.15 Tādējādi ir secināms, ka arī Zaudējumu 

atlīdzināšanas likuma izpratnē, pastāvot netiešam aizskārumam, persona nevar prasīt kaitējuma 

atlīdzināšanu. 

Civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi par likuma subjekta nelikumīgas un Finanšu 

izlūkošanas dienesta nepamatotas un nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanu atrodami Novēršanas likumā. Citiem vārdiem, likuma subjekts un Finanšu 

izlūkošanas dienests atbild par zaudējumiem, tikai pamatojoties uz Novēršanas likumu. 

Vienlaikus, piemēram, atlīdzināmo zaudējumu apmēra noteikšanai tas neizslēdz Civillikuma 

noteikumu piemērošanu. Tā kā Novēršanas likums paredz likuma subjekta atbildību tikai par 

nelikumīgu rīcību un Finanšu izlūkošanas dienesta atbildību tikai par nepamatotu vai 

nelikumīgu rīcību, kura ir tiešā cēloņsakarībā ar nodarīto kaitējumu, zaudējumu atlīdzību no 

likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta var prasīt tikai tieši aizskartās personas un 

tikai par Novēršanas likuma pārkāpumiem. Savukārt trešo personu zaudējumi, pat ja tādi būtu 

iestājušies, ir traktējami kā tīri ekonomiskie zaudējumi (pure economic loss - angļu v.), kas nav 

atlīdzināmi. Tādējādi netieši aizskartajai personai nepastāv tiesības prasīt kaitējuma 

atlīdzināšanu par citu tiesību normu (kas nav ietvertas Novēršanas likumā) pārkāpumiem arī uz 

vispārēja atbildības pamata. 

Ievērojot iepriekš minēto, secināms, ka Novēršanas likuma izpratnē tiesības uz likuma 

subjekta nelikumīgas un Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotas vai nelikumīgas rīcības 

rezultātā radītā kaitējuma atlīdzināšanu ir tikai personai, no kuras darījuma izpildes likuma 

subjekts ir atturējies, vai kuras finanšu līdzekļus Finanšu izlūkošanas dienests ar rīkojumu ir 

 
 
14  Senāta 2013.gada 8.augusta lēmuma lietā Nr. SKA-784/2013 (A421021209) 7.punkts. 
15  Senāta 2013.gada 8.augusta lēmuma lietā Nr. SKA-784/2013 (A421021209) 9.punkts. 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department3/2013/784-ska-2013.doc
http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department3/2013/784-ska-2013.doc
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iesaldējis, bet ne trešajām personām, kas nav tieši skartas ar likuma subjekta nelikumīgu vai 

Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotu vai nelikumīgu rīcību. 
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2. KAITĒJUMA KOMPENSĀCIJAS PAMATS 

 

Kaitējuma atlīdzināšanas tiesiskais pamats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā 

(ar atsevišķām īpatnībām) līdzinās vispārīgajiem civiltiesiskās atbildības 

priekšnoteikumiem. Ievērojot minēto, šajā kontekstā ir jāņem vērā vispārīgos civiltiesiskās 

atbildības priekšnoteikumus, kas veido civiltiesiskās atbildības pamatu. Proti, 1) tiesību 

aizskārēja neatļautu, vainojamu rīcību; 2) kaitējuma nodarīšanas faktu un tā 

apmēru; 3) cēlonisko sakaru starp neatļauto, vainojamo rīcību un radīto kaitējumu.16 

 

2.1. Likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatota vai nelikumīga 

(Novēršanas likuma 64. un 65.pants) jeb neatļauta, vainojama (Civillikuma 1635.pants) 

rīcība 

Vispārīgi neatļauta, vainojama rīcība (kas aptver darbību un bezdarbību) var izpausties 

gan līgumattiecībās, gan nepastāvot līgumattiecībām – delikttiesiskajās attiecībās. Šāda 

neatļauta, vainojama rīcība  attiecībās starp likuma subjektu un tā līgumpartneri – kā jebkurās 

līgumiskajās attiecībās – ir to starpā pastāvošā līguma neizpilde vai nepienācīga izpilde.17 

Tādējādi, lai runātu par līgumisko atbildību, kā sākotnējais priekšnoteikums jāmin jau pašu 

līgumattiecību pastāvēšana. Savukārt nepieciešamība konstatēt līgumattiecības atkrīt, ja 

jāizvērtē potenciāla Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatota vai nelikumīga rīcība, jo 

kaitējums, kas radies no Finanšu izlūkošanas dienesta veiktas nelikumīgas un nepamatotas 

līdzekļu iesaldēšanas, ir ar delikttiesisku raksturu. 

 

2.1.1. Novēršanas likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta nelikumīga rīcība 

Nelikumīga rīcība, kas var būt par pamatu kaitējuma atlīdzības prasībai Novēršanas 

likuma izpratnē, ir noteikta Novēršanas likuma 65.pantā. Atbilstoši minētā panta pirmajai 

daļai “likuma subjekta rīcība ir nelikumīga, ja tā neatbilst šā likuma noteikumiem.” Savukārt 

atbilstoši minēta panta otrajai daļai “finanšu izlūkošanas dienesta rīcība ir nelikumīga, ja tas, 

izdodot rīkojumu, ir pārkāpis šā likuma noteikumus.” Tādējādi Novēršanas likuma izpratnē par 

nelikumīgu (un attiecīgi tādu, kura var būt par zaudējumu atlīdzības pamatu) ir uzskatāma tāda 

tāda rīcība, kas ir pretēja tieši Novēršanas likuma normās ietvertajām prasībām, nevis ikkatra 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pretēja rīcība. Minētais ir vienlīdz attiecināms kā uz 

likuma subjekta, tā arī uz Finanšu izlūkošanas dienesta rīcību.  

Tādējādi no iepriekš minētā secināms, ka likuma subjekta nelikumīga rīcība, piemēram, 

var izpausties kā likuma subjekta veikta atturēšanās no darījuma veikšanas ilgāk nekā to 

pieļauj Novēršanas likums. Savukārt Finanšu izlūkošanas dienesta nelikumīga rīcība var 

 
 
16  Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna 

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 283.lpp. Sk. arī: Senāta 2017.gada 7.decembra 

sprieduma lietā Nr. SKC-384/2017 (ECLI:LV:AT:2017:1207.C32341509.1.S) 14.1.punkts.  
17  Senāta 2017.gada 15.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-108/2017 (C02022712) 9.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2017:1207.C32341509.1.S
http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/5181
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izpausties situācijās, kurās, piemēram, Finanšu izlūkošanas dienests pārsniedz Novēršanas 

likuma noteiktos termiņus finanšu līdzekļu iesaldēšanai vai rīkojuma par līdzekļu iesaldēšanu 

pieņemšanas procedūru u.tml. 

Vienlaikus būtiski norādīt uz Novēršanas likumā noteikto speciālo kārtību, kādā personai 

tiek atlīdzināti tai nodarītie zaudējumi. Atbilstoši Novēršanas likuma 72.panta pirmajai daļai 

neatkarīgi no tā, vai atlīdzināmi likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta rīcības 

rezultātā radītie zaudējumi, iesniegums par zaudējumu atlīdzināšanu iesniedzams 

Ģenerālprokuratūrā. Tādējādi atbilstoši Novēršanas likuma regulējumam, pat ja personai 

nodarītie zaudējumi radušies likuma subjekta nelikumīgas rīcības dēļ, pēc atlīdzinājumu par 

šādas rīcības rezultātā radītajiem zaudējumiem personai jāvēršas Ģenerālprokuratūrā, nevis pie 

tā tiesību un interešu tiešā aizskārēja – likuma subjekta. Savukārt Novēršanas likuma 76.panta 

pirmā daļa paredz, ja valsts atlīdzina personai likuma subjekta nelikumīgas rīcības dēļ nodarītos 

zaudējumus, Ģenerālprokuratūra pēc atlīdzinājuma izmaksas vērš regresa prasību pret likuma 

subjektu.  

 

2.1.2. Novēršanas likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatota rīcība 

2.1.2.1. Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatota rīcība 

Tāpat personai rodas tiesisks pamats pieprasīt tai radītā kaitējuma 

atlīdzināšanu Novēršanas likumā noteiktajā kārtībā arī situācijā, kad Finanšu izlūkošanas 

dienesta rīcība ir bijusi nepamatota. Atbilstoši Novēršanas likuma 64.panta otrajai daļai 

“Finanšu izlūkošanas dienesta rīcība ir nepamatota, ja tas rīkojies atbilstoši šā likuma 

noteikumiem, taču vēlāk ir radies viens no šā likuma 68.pantā noteiktajiem zaudējumu 

atlīdzināšanas tiesiskajiem pamatiem.” Nepamatotas rīcības pamatošanai nepieciešams 

pierādīt, ka ir iestājies kāds no Novēršanas likuma 68.pantā noteiktajiem zaudējumu 

atlīdzināšanas tiesiskajiem pamatiem. Piemēram, izdots ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota 

prokurora lēmums, ar kuru tiek atcelts Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojums u.c.  

Novēršanas likuma 50.panta pirmās daļa 1.teikums noteic: “Finanšu izlūkošanas dienests 

ir Ministru kabineta pārraudzība esoša tiešās pārvaldes iestāde.” Savukārt visām iestādēm ir 

saistošs viens no galvenajiem publisko tiesību principiem – samērīguma princips. Tāpat arī 

Novēršanas likuma 32.2 panta pirmā daļa, kas paredz, ka Finanšu izlūkošanas dienestam ne 

vēlāk kā piecu darbdienu laikā, bet, ja nepieciešams pieprasīt papildu informāciju, tad astoņu 

darbdienu laikā pēc tam, kad no likuma subjekta saņemts ziņojums par atturēšanos no darījuma 

veikšanas, jāizvērtē, vai likuma subjekta lēmums ir atbilstošs šā likuma noteikumiem un vai 

konkrētajai personai noteiktais tiesību ierobežojums ir samērīgs, netieši norāda uz samerīguma 

principa saistošumu Finanšu izlūkošanas dienestam.  

Samērīguma principa mērķis ir ierobežot iestādes rīcības brīvību, nodrošinot, ka indivīda 

tiesības un intereses netiek ierobežotas vairāk nekā tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi.18 

 
 
18  Briede J. Komentārs Administratīva procesa likuma 13.pantam. Grām.: Administratīvā procesa likuma 

komentāri. A un B daļa. Sagatavojis autoru kolektīvs. Dr.iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu 

https://likumi.lv/ta/id/178987#p68
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Tādējādi, vērtējot tieši Finanšu izlūkošanas dienesta rīcības pamatotību civiltiesiskās atbildības 

kontekstā, būtiska nozīme ir arī uz visām valsts pārvaldes iestādes attiecināmajam samērīguma 

principam.  

Arī ārvalstu tiesu praksē izšķiroša nozīme tam, vai ir pienākums atlīdzināt iestāžu 

nodarītu kaitējumu, kas izriet no nepamatota personas tiesību ierobežojuma rīkoties ar tās 

finanšu līdzekļiem, var būt atkarīga no tā, vai iestāde, lemjot par tiesību ierobežojumu, ir 

ievērojusi samērīguma principu. Tā, piemēram, Frankfurtes pie Mainas administratīvā tiesa 

2007.gada 25.oktobra spriedumā noraidīja sīriešu studenta pieteikumu pret Federālo finanšu 

uzraudzības iestādi par viņa norēķinu konta iesaldēšanas atcelšanu, kas tika veikta uz Federālās 

finanšu uzraudzības iestādes rīkojuma pamata. Konta iesaldēšana tika veikta, pamatojoties uz 

ziņām, kas tika saņemtas no Federālās prokuratūras sakarā ar aizdomām par uzbrukumu 

plānošanu reģionālajiem vilcieniem. Administratīvā tiesa pievienojās Federālās finanšu 

uzraudzības iestādes argumentācijai, atbilstoši kurai aizdomas par dalību teroristiskā grupējumā 

ir pietiekams pamats konta iesaldēšanai. Tiesa nepiekrita pieteicēja iebildumiem, ka konta 

iesaldēšana esot nesamērīga, jo atbilstoši Federālās finanšu uzraudzības iestādes rīkojumam 

pieteicēja rīcībā tika atstāta naudas summa 660,00 EUR apmērā ikmēneša izdevumiem, 

uzskatot šo naudas summas apmēru par pietiekamu ikmēneša pamatvajadzību 

apmierināšanai.19 Tādējādi, ņemot vērā, ka Latvijas tiesu praksē nav vērtēts samērīguma 

princips kontekstā ar Finanšu izlūkošanas dienesta veiktu līdzekļu iesaldēšanu, iepriekš 

minētā Vācijas tiesu prakse par samērīguma principa ievērošanu gadījumos, kad tiek lemts par 

personas tiesību ierobežojumu rīkoties ar tai piederošiem līdzekļiem, var tikt ņemta vērā arī 

Latvijas tiesību sistēmā.  

Ievērojot minēto, secināms, ka situācijās, kad tiek lemts par līdzekļu iesaldēšanu, Finanšu 

izlūkošanas dienestam ir pienākums ievērot samērīguma principu – iesaldēt tikai tos klienta 

norēķinu kontos esošos līdzekļus, kas varētu būt saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu (piemēram, pieļaujot klientam saņemt un izlietot savām vajadzībām darba algu 

pamatvajadzību segšanai, vai saglabājot tiesības noteiktu daļu no iesaldētajiem naudas 

līdzekļiem izmantot juridiskās palīdzības saņemšanai u.tml.).  

Šāda izprante, saskaņā ar kuru tiek pieļauts personai saņemt līdzekļus pamatvajadzību 

segšanai, piemēram, ir paredzēta pat gadījumos, kad personai, pamatojoties uz Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, ir piemērotas finanšu sankcijas. Pat šādā 

gadījumā atbilstoši Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvo noteikumu 19.punktam “[..] iestāde 

var sniegt finanšu pakalpojumus personai [..]: 19.1. fizisko personu un fizisko personu 

apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzību vai juridiskās personas pamata saimnieciskās 

darbības izdevumu segšanai, tostarp maksājumiem par pārtikas produktiem, īri, hipotekāro 

kredītu, medikamentiem un ārstniecības pakalpojumiem, nodokļu un valsts nodevu, 

 
 

namu aģentūra, 2013, 185.lpp. Sk. arī: Satversmes tiesas 2018.gada 14.decembra sprieduma lietā Nr. 2018-09-

0103 14.3.punkts. 
19  BaFinJournal. Mitteilungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ausgabe Dezember 2007, 

12/07. S.4. Pieejams: 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2007/bj_0712.pdf?__blob=publicationFile&v

=2  

https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2018/03/2018-09-0103_Spriedums-1.pdf#search=
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2018/03/2018-09-0103_Spriedums-1.pdf#search=
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2007/bj_0712.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2007/bj_0712.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumiem; 19.2 atlīdzības par 

izdevumiem saistībā ar personai sniegtiem juridiskiem pakalpojumiem segšanai; 19.3. 

komisijas maksas par finanšu līdzekļu turēšanu segšanai [..]”. Arī līdzekļu iesaldēšanas 

gadījumā personai būtu jānodrošina līdzekļi tādā apmērā, kas neliedz tām piekļuvi finanšu 

līdzekļiem apmērā, kāds nepieciešams tā primāro vajadzību segšanai. 

Apkopojot iepriekš minēto, norādāms, ka par pamatu kaitējuma atlīdzībai Novēršanas 

likuma ietvaros var būt arī tie gadījumi, kad Finanšu izlūkošanas dienests Novēršanas likumā 

noteiktās prasības ir ievērojis, tomēr radies kāds no Novēršanas likuma 68.pantā ietvertiem 

zaudējumu atlīdzības tiesiskajiem pamatiem (nepamatota rīcība). 

 

2.1.2.2. Novēršanas likuma subjekta nepamatota rīcība 

Personai nerodas tiesisks pamats pieprasīt tai radītā kaitējuma atlīdzināšanu Novēršanas 

likumā noteiktajā kārtībā situācijā, kad likuma subjekta rīcība ir bijusi nepamatota. Atbilstoši 

Novēršanas likuma 64.panta pirmajai daļai “likuma subjekta rīcība ir nepamatota, ja tas 

lēmuma pieņemšanas brīdī rīkojies labā ticībā atbilstoši šā likuma noteikumiem, taču vēlāk ir 

radies viens no šā likuma 68.pantā noteiktajiem zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajiem 

pamatiem.”  

Jāņem vērā, ka atbilstoši Novēršanas likuma 68.panta otrajai daļai kaitējuma atlīdzības 

prasība pret likuma subjektu atkrīt, ja kaitējums radies laika periodā no brīža, kad likuma 

subjekts ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam, līdz brīdim, kad Finanšu izlūkošanas 

dienests Novēršanas likuma 32.2 pantā noteiktajā kārtībā izdevis rīkojumu izbeigt atturēšanos 

no darījuma veikšanas. Novēršanas likuma 32.2 panta pirmā daļa paredz, ka Finanšu 

izlūkošanas dienestam ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā, bet, ja nepieciešams pieprasīt papildu 

informāciju, tad astoņu darbdienu laikā pēc tam, kad no likuma subjekta saņemts ziņojums par 

atturēšanos no darījuma veikšanas, jāizvērtē, vai likuma subjekta lēmums ir atbilstošs šā likuma 

noteikumiem un vai konkrētajai personai noteiktais tiesību ierobežojums ir samērīgs, un jāizdod 

rīkojumu izbeigt atturēšanos no darījuma veikšanas vai veikt līdzekļu pagaidu iesaldēšanu.  

Kā tas izriet no Grozījumu Novēršanas likuma anotācijas,20 piecu darbdienu termiņš, kurā 

Finanšu izlūkošanas dienestam jāizdod rīkojums turpināt vai izbeigt atturēšanos no viena vai 

vairāku savstarpēji saistītu darījumu veikšanas vai no noteikta veida debeta operācijām klienta 

kontā, ir samērīgs, lai sasniegtu leģitīmo mērķi – nepieļaut noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu un finanšu līdzekļu nonākšanu tādu personu rīcībā, kuras varētu finansēt terorismu 

vai veicināt tālāku naudas atmazgāšanu. Šādā gadījumā persona nav tiesīga prasīt kaitējuma 

atlīdzību, pat, ja vēlāk izrādītos, ka atturēšanās no darījuma veikšanas nebija pamatota. Ja 

likuma subjekts atturēšanos no darījuma veikšanas turpina arī pēc Finanšu izlūkošanas dienesta 

rīkojuma, ar kuru likuma subjektam uzdots izbeigt atturēšanos no darījuma veikšanas, šāda 

 
 
20  Likumprojekta “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 

likumā” anotācija. Pieejama:  
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocu

ment  

https://likumi.lv/ta/id/178987#p68
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
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likuma subjekta rīcība būs uzskatāma par nelikumīgu, nevis nepamatotu, jo pārkāps Novēršanas 

likuma noteikumus, un likuma subjektam iestājas atbildība. 

 Atbilstoši Novēršanas likuma 64.pantam, vērtējot likuma subjekta nepamatotu rīcību, 

būtiska nozīme ir tā rīcības labticībai. Tādējādi, vērtējot jautājumu par likuma subjekta rīcības 

pamatotību, ir būtiski izprast to, kas Novēršanas likuma izpratnē ir saprotams ar jēdzienu “laba 

ticība”. Tikai tāda likuma subjekta rīcība, kas sākotnēji veikta labā ticībā, bet vēlāk, iestājoties 

kādam no Novēršanas likuma 68.pantā noteiktajiem zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajiem 

pamatiem, būs uzskatāma par nepamatotu. Savukārt likuma subjekta rīcība, kas jau sākotnēji 

veikta pretēji “labai ticībai” (bet vienlaikus formāli veikta Novēršanas likuma noteikumu 

ietvaros), būtu uzskatāma par nelikumīgu, nevis nepamatotu rīcību. 

Labas ticības princips ir viens no civiltiesību virsprincipiem. Jēdziens “laba ticība” ir 

sastopams vairākos citos normatīvajos aktos, piemēram, Civillikuma 1.pantā un Komerclikuma 

169.panta ceturtajā daļā. Civillikuma 1.pantā paredzētais labas ticības princips nozīmē to, ka 

katram savas tiesības jāīsteno un subjektīvie pienākumi jāpilda, ievērojot citu personu 

pamatotās intereses.21 Senāts, pievienojoties juridiskajā literatūrā izteiktajām atziņām, ir 

norādījis, ka labas ticības princips paredzēts tam, lai konkretizētu pastāvošas tiesību normas un 

tiesiskās attiecības atbilstoši to jēgai un mērķim. Labas ticības princips var būt svarīgs korektīvs 

gadījumos, kad likuma formāla piemērošana novestu pie kļūmīgām situācijām no taisnības un 

vispārības interešu viedokļa.22 

Kā tas secināms no Novēršanas likuma 64.panta, tad minētā likuma kontekstā 

ģenerālklauzula “laba ticība” tiek attiecināta uz likuma subjekta rīcību. Savukārt 

ģenerālklauzula “laba ticība” Civillikuma 1.panta izpratnē ir piemērojama vairākos aspektos – 

1) tiesību nepieļaujamas izlietošanas novēršanai, 2) līguma papildinošajai iztulkošanai, un 3) 

kā avots jaunu tiesību noteikumu radīšanai.23 Tādējādi ģenerālklauzulas “laba ticība” saturs 

Novēršanas likuma kontekstā (sk. 40.panta otro un trešo daļu, un 64.panta pirmo daļu) ir lietots 

šaurāka nozīmē nekā ģenerālklauzula “laba ticība” Civillikuma 1.panta tvērumā.  

Lai gan Latvijā tiesu nolēmumi par labas ticības principa piemērošanu Novēršanas likuma 

izpratnē nav atrodami, tomēr kā interpretācijas palīglīdzekli var izmantot Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijas padomes 2004.gada 1.oktobra lēmuma Nr.214 “Par “Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas 

izstrādes ieteikumu” apstiprināšanu” 3.9.2.punktu. Tas noteic: “Ja dalībnieks saskaņā ar likumu 

pieņem lēmumu atturēties no darījuma veikšanas, šāda atturēšanās var tikt veikta tikai labā 

ticībā un atturēties no darījuma veikšanas var tikai gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas par 

noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizāciju (predikatīviem noziegumiem), taču minēto normu 

 
 
21  Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 280.lpp. Sk. arī: Senāta 2019.gada 31.oktobra 

sprieduma lietā Nr. SKC-272/2019 (ECLI:LV:AT:2019:1031.C32372015.13.S) 16.punkts; Senāta 2019.gada 

28.marta sprieduma lietā Nr. SKC-88/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0328.C30335015.2.S) 7.punkts; Senāta 

2017.gada 24.augusta sprieduma lietā Nr. SKC-211/2017 (C28461011) 9.3.punkts 
22  Senāta 2020.gada 12.marta sprieduma lietā Nr. SKC-189/2020 (ECLI:LV:AT:2020:0312.C68278418.8.S) 

6.3.punkts. 
23  Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 142.lpp. Sk. arī: Senāta 2016.gada 22.jūnija 

spriedums lietā Nr. SKC-208/2016 (C26128411) 8.4.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:1031.C32372015.13.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0328.C30335015.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/325717.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2020:0312.C68278418.8.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/271206.pdf
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nedrīkst izmantot savstarpējo civiltiesisko strīdu risināšanai, tādējādi faktiski izmantojot šo 

normu klienta līdzekļu apķīlāšanai, neievērojot Civilprocesa likumā noteikto procesuālo kārtību 

šādai darbībai ar klientu”. Savukārt Satversmes tiesa lietā Nr.2008-47-01 ir norādījusi, ka 

likuma subjekta šaubas vien nav pietiekams pamats atturēties no darījuma veikšanas vai debeta 

operācijām klienta kontā, jo šīm šaubām jābūt pamatotām, proti, jāpastāv noteiktiem 

faktiskajiem apstākļiem, kas norāda uz klienta saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 

vai terorisma finansēšanu.24  

Tādējādi par labai ticībai atbilstošu atturēšanos no darījuma veikšanas var uzskatīt tikai 

tādu atturēšanos, kas pamatota ar patiesām un pamatotām likuma subjekta šaubām par 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Proti, saistību ar kādu agrāk izdarītu noziedzīgu 

nodarījumu (predikatīvais noziedzīgais nodarījums), kurā iegūtie līdzekļi tiek legalizēti.25  

No visa iepriekš minētā secināms, ka par pamatu kaitējuma atlīdzībai Novēršanas likuma 

ietvaros var būt gan gadījumi, kad likuma subjekts vai Finanšu izlūkošanas dienests nav 

ievērojis Novēršanas likumā noteiktās prasības (nelikumīga rīcība), gan gadījumi, kad Finanšu 

izlūkošanas dienests ir ievērojis Novēršanas likuma prasības, tomēr radies kāds no Novēršanas 

likuma 68.pantā ietvertiem zaudējumu atlīdzības tiesiskajiem pamatiem (nepamatota rīcība). 

Vērtējot Finanšu izlūkošanas dienesta rīcības nepamatotību, tikai tāda Finanšu izlūkošanas 

dienesta rīcība, kas veikta atbilstoši Novēršanas likuma noteikumiem, bet vēlāk, iestājoties 

kādam no Novēršanas likuma 68.pantā noteiktajiem zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajiem 

pamatiem, būs uzskatāma par nepamatotu. Savukārt Finanšu izlūkošanas dienesta rīcība, kas 

jau sākotnēji veikta pretēji Novēršanas likuma noteikumiem, būs uzskatāma par nelikumīgu. 

Vienlaikus personai nerodas tiesisks pamats pieprasīt tai radītā kaitējuma 

atlīdzināšanu Novēršanas likumā noteiktajā kārtībā situācijā, kad likuma subjekta rīcība ir 

bijusi nepamatota, jo to liedz Novēršanas likuma 68.panta otrā daļa. 

Likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta civiltiesiskā atbildība pēc rīcības 

veida 

Subjekts Rīcības veids Tiesiskās sekas 

Likuma 

subjekts 

Nelikumīga 

rīcība 

Personai ir tiesības prasīt tai likuma subjekta nelikumīgās 

rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. 

Nepamatota 

labticīga 

rīcība 

Personai nav tiesību prasīt tai likuma subjekta 

nepamatotas labticīgas rīcības rezultātā radīto zaudējumu 

atlīdzināšanu, jo to liedz Novēršanas likuma 68.panta otrā 

daļa. 

Nepamatota 

nelabticīga 

rīcība 

Personai ir tiesības prasīt tai likuma subjekta nepamatotas, 

nelabticīgas rīcības rezultātā radīto zaudējumu 

atlīdzinašanu. 

Finanšu 

izlūkošanas 

dienests 

Nelikumīga 

rīcība 

Personai ir tiesības prasīt tai Finanšu izlūkošanas dienesta 

nelikumīgās rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

 
 
24  Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija sprieduma lietā Nr. 2008-47-01 15.7.punkts. 
25  Hamkova D. Komentārs Krimināllikuma 195.pantam. Grām.: Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. 

Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2019, 127.lpp. 

https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2008-47-01_Spriedums.pdf#search=
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Nepamatota 

rīcība 

Personai ir tiesības prasīt tai Finanšu izlūkošanas dienesta 

nepamatotas rīcības rezultātā radīto zaudējumu 

atlīdzināšanu, neatkarīgi no tā vai Finanšu izlūkošanas 

dienesta nepamatotā rīcība veikta labticīgi vai nelabticīgi. 

 

2.2. Kaitējuma esamība 

Novēršanas likuma speciālais tiesiskais regulējums pēc būtības nemaina vispārējos 

kaitējuma atlīdzināšanas priekšnoteikumus, kas atzīti vispārējās civiltiesiskās atbildības 

kontekstā. Tie ir 1) neatļauta, vainojama darbība, 2) kaitējuma esamība, 3) cēloņsakarība starp 

neatļauto darbību un kaitējuma esamību.26 Īpaša uzmanība piešķirama kaitējuma esamībai, kas 

arī ir viens no vispārējiem kaitējuma atlīdzināšanas prasījuma un piedziņas 

priekšnoteikumiem.27 Vispārīgi civiltiesībās ar jēdzienu “kaitējums” tiek apzīmēts neatļautās 

darbības kaitīgās sekas jeb tiesību aizsargātu mantisku un nemantisku labumu samazinājums 

tiesību pārkāpuma rezultātā.28 Kaitējums var būt mantisks – konkrēti izmērāms naudas 

izteiksmē, kad aizskartas tiek mantiskās vērtības, vai nemantisks, piemēram, neērtības, 

pārdzīvojumi, negatīvas emocijas u.tml.29 Vienlaikus Latvijā likumdevējs lēmis, ka Novēršanas 

likuma kārtībā var atlīdzināt tikai zaudējumus, tas ir, kaitējumu par tādu aizskārumu, kas vērsts 

uz personas mantiskajām interesēm (sk. 2.2.2.nodaļu), bet ne nemantisku kaitējumu.  

 

2.2.1. Zaudējumi (Novēršanas likuma 66.pants) 

Civillikuma 1770.pants paredz, ka “ar zaudējumu jāsaprot katrs mantiski novērtējams 

pametums.” Ar jēdzienu “zaudējums” jāsaprot jebkādu mantas samazinājumu, zudumu vai 

bojājumu, kā arī peļņas atrāvumu, papildu izdevumus vai citas mantiski novērtējamas tiesību 

aizskāruma sekas. Līdz ar to jebkurš civiltiesiskā pārkāpuma rezultātā radies mantiski 

novērtējams zudums ir uzskatāms par zaudējumu Civillikuma 1770.panta izpratnē.30 

 
 
26 Senāta 2018.gada 27.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-159/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0627.C29537914.1.S) 

8.punkts. 
27 Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna 

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 283.lpp. 
28 Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna 

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 264.lpp. Sk. arī: Senāta 2013.gada 23.oktobra sprieduma 

lietā Nr. SKC-2053/2013 (C32267011) 10.punkts. 
29 Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 149. lpp. Sk. arī: 

Senāta 2018.gada 10.jūlija sprieduma lietā Nr. SKA-127/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0710.A420277914.2.S) 

6.punkts; Senāta 2017.gada 22.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-25/2017 

(ECLI:LV:AT:2017:1222.C31477710.1.S) 6.1.1.punkts; Senāta 2016.gada 28.novembra sprieduma lietā Nr. 

SKC-358/2016 (C30669712) 5.5.punkts. 
30 Senāta 2018.gada 21.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-193/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0621.C04460913.1.S) 

7.2.punkts; Senāta 2018.gada 31.maija sprieduma lietā Nr. SKC-231/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0531.C15133815.1.S) 10.2.punkts; Senāta 2018.gada 12.novembra spriedums lietā Nr. 

SKC-219/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S) 11.punkts; Senāta 2016.gada 28.jūnija sprieduma 

lietā Nr. SKC-272/2016 (C09037312) 6.1.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0627.C29537914.1.S
https://www.tiesas.lv/nolemumi/pdf/129338.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0710.A420277914.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2017:1222.C31477710.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/289855.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0621.C04460913.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0531.C15133815.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/271799.pdf
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Zaudējumu atlīdzināšanas mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk atjaunot tādu cietušās personas 

mantas stāvokli, kāds pastāvētu, ja tiesību aizskārums nebūtu noticis.31 

Savukārt Novēršanas likuma 70.pantā noteikti atlīdzināmo zaudējumu veidi, paredzot, ka 

personai ir atlīdzināmi negūtie ienākumi (atrautā peļņa), saistību neizpildes vai nokavējuma 

rezultātā nodarītie zaudējumi, kā arī citi tiešie zaudējumi, kuri noteikti Civillikumā, un, kurus 

persona var pierādīt. Savukārt netiek atlīdzināti netieši un nejauši zaudējumi. Turpretim 

Civillikuma 1774.pants noteic, ka tikai “nejaušs zaudējums nevienam nav jāatlīdzina.” Tādējādi 

Novēršanas likums paredz šaurākus atlīdzināmo zaudējumu veidus iepretim Civillikumam. 

No Novēršanas likuma 70.panta pirmās daļas 2.punkta, kas noteic, ka personai ir 

atlīdzināmi tiešie zaudējumi, tai skaitā saistību neizpildes vai nokavējuma rezultāta nodarītie 

zaudējumi, secināms, ka likumdevējs apzinās, ka likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas 

dienesta rīcība tiešā veidā var attiekties arī uz personas līgumpartneriem. Tie no personas, kuras 

līdzekļi iesaldēti vai no kura darījuma veikšanas likuma subjekts atturējies, var prasīt līgumsodu 

par saistību neizpildi, ko radījusi likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta rīcība. 

Savukārt šāds līgumpartnera prasījums pret personu par līgumsoda samaksu attiecībā pret 

likuma subjektu vai Finanšu izlūkošanas dienestu transformēsies kā zaudējumu prasījumu no 

cietušās personas. No Novēršanas likuma regulējuma izriet, ka šādi netiešie zaudējumi nav 

atlīdzināmi no likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta puses. 

Aplūkojot Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvo regulējumu, secināms, ka tikai 

atsevišķu dalībvalstu normatīvie regulējumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

jomā noteic atlīdzināmo zaudējumu veidus. No šo valstu regulējuma izriet, ka atlīdzināmi būtu 

arī netieši zaudējumi. Piemēram, Slovākijas likuma Nr.297/2008 par aizsardzību pret 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un par dažu aktu grozījumiem32 

35.panta septītā daļa noteic, ka tiesiskās attiecības attiecībā uz kaitējuma, kas radies ziņošanas 

vai neparasta darījuma (ekonomiskās darbības) aizkavēšanas rezultātā kompensāciju regulē 

vispārējie noteikumi par zaudējumu atlīdzināšanu (Slovākijas Civilkodeksa33 415-459.pants), 

ja vien šajā likumā nav noteikts citādi. Slovākijas Civilkodeksa 420.panta pirmā daļa noteic, ka 

ikviens ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot juridiskus pienākumus. Savukārt 

persona, kas pierāda, ka nav nodarījusi kaitējumu, tiek atbrīvota no atbildības (Slovākijas 

Civilkodeksa 420.panta trešā daļa). Slovākijas Civilkodeksa 415-459.pantā nav paredzēta 

norma, kas izslēgtu netiešu zaudējumu atlīdzināšanu. Papildus norādāms, ka līdzīgi kā Latvijā, 

Slovākijas Civilkodeksa 442.panta pirmā daļā noteic, ka tiek atlīdzināti tagadējie zaudējumi un 

atrautā peļņa (lost profit – angļu v.).  

 

 
 
31 Senāta 2016.gada 7.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-7/2016 (C39072411) 9.punkts. 
32 Act No. 297/2008 Coll. Act on protection against money laundering and terrorist financing and on the 

amendment to certain acts [Slovākijas likums Nr.297/2008 par aizsardzību pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu un teroristu finansēšanu un par dažu aktu grozījumiem]. Pieejams: 

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf  
33 Act no. 40/1964 Coll. Civil Code [Slovākijas likums Nr.40/1964 Civilkodekss]. Pieejams: 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40  

http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/164
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40
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2.2.2. Latvijas normatīvais regulējums un tiesu prakse par nemantiskā kaitējuma 

atlīdzināšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un novēršanas nozarē  

Novēršanas likums tieši neparedz personas tiesības prasīt atlīdzināt nemantisko 

kaitējumu. Turklāt visās tiesību normās par kaitējuma atlīdzināšanu ir norādes uz zaudējumiem 

atbilstoši Novēršanas likuma 66.panta definīcijai, proti, kā uz mantiski novērtējamu pametumu. 

Savukārt nemantiskais kaitējums nav mantiski novērtējams, bet gan izpaužas kā sāpes, 

ciešanas, pārdzīvojumi, dzīves kvalitātes kritums u.tml.34 Arī pašreizējā Senāta judikatūrā līdz 

pētījuma izstrādes brīdim nav skatītas lietas, kurās persona nepamatotas un nelikumīgas naudas 

līdzekļu iesaldēšanas vai atturēšanās no darījuma veikšanas gadījumā būtu lūgusi atlīdzināt tai 

arī nemantisko kaitējumu. Līdz ar to pašreizējais Novēršanas likums neparedz cietušajam 

tiesības prasīt nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies sakarā ar likuma subjekta 

nelikumīgu vai Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotu vai nelikumīgu rīcību.  

 

2.2.3. Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvais regulējums un tiesu prakse par 

nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

novēršanas nozarē 

Aplūkojot citu Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvos regulējumus noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, nav iespējams izdarīt viennozīmīgu secinājumu par 

nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanas pieļaujamību vai nepieļaujamību. Lielākajā daļā Eiropas 

Savienības dalībvalstu jautājums par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanas pieļaujamību nav 

aprakstīts konkrēto valstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumos. Tomēr 

no vairāku valstu normatīvajiem regulējumiem var netieši secināt nemantiskā kaitējuma 

kompensēšanas pieprasīšanas pieļaujamību vai nepieļaujamību. Piemēram, Slovākijas 

Civilkodeksā35 nemantiskā kaitējuma pieprasīšanas pieļaujamība ir uzskaitīta vairākos 

atsevišķos pantos. Tomēr neviens no šiem pantiem neattiecas uz nemantiskā kaitējuma 

atlīdzināšanu, ko radījusi finanšu izlūkošanas vienību rīcība. Savukārt ārpus Eiropas Savienības 

esošās Austrālijas juridiskajā literatūrā izteikts viedoklis, ka par finanšu sankciju nepamatotu 

piemērošanu nevar prasīt kompensēt reputācijai nodarīto kaitējumu (nemantisko kaitējumu).36  

Turpretim Eiropas Savienības Tiesā personām nav liegts celt prasību arī par prettiesiskas 

līdzekļu iesaldēšanas izraisītā nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Tā, piemēram, Eiropas 

Savienības Tiesas lietā “Ben Ali – Padome” prasītājs lūdza atcelt Padomes Lēmumu 

2012/50/KĀDP,37 kā arī atlīdzināt kaitējumu 50 000 EUR apmērā, kas prasītājam radās no 

 
 
34 Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna 

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 273.lpp. 
35 Act no. 40/1964 Coll. Civil Code [Slovākijas likums Nr.40/1964 Civilkodekss]. Pieejams: 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40  
36  Harvey A. I.. Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing Law and Policy: Showcasing Australia. 

Leiden and Boston: Brill Nijhoff, 2019, p.173.  
37  Eiropas Savienības Padomes 2012.gada 27.janvāra Lēmums 2012/50/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 

2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar 

situāciju Tunisijā. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40
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ierobežojošajiem pasākumiem, kas tika vērsti pret viņu.38 Tiesa atzina, ka prasītāja lūgums 

atcelt attiecīgo lēmumu, ciktāl tas attiecas uz prasītāju, ir pamatots.39 Tāpat tiesa norādīja, 

ka Padomes rīcība, prettiesiski iesaldējot prasītāja līdzekļus, varētu izraisīt nemantisko 

kaitējumu. Savukārt, pieņemot, ka šāds nemantiskais kaitējums prasītājam ir radies, tiesa atzina, 

ka ierobežojošo pasākumu atcelšana ir pienācīgs kaitējuma atlīdzināšanas veids un nemantiskā 

kaitējuma atlīdzinājuma prasījumu noraidīja.40 

Vienlaikus citā līdzīgā lietā Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ne vienmēr 

ierobežojošo pasākumu atcelšana ir pienācīgs kaitējuma novēršanas veids. Lietā “CW – 

Padome”41 prasītājs lūdza atlīdzināt nemantisko kaitējumu, kas tam radīts ar prettiesisku 

līdzekļu iesaldēšanu saistībā ar tiem pašiem pasākumiem, par kuriem celta prasība lietā “Ben 

Ali – Padome”. Tiesa norādīja, ka prettiesisku ierobežojošo pasākumu atcelšana var būt 

nemantiskā kaitējuma novēršanas veids, tomēr no tā vēl neizriet, ka šis atlīdzinājuma veids ir 

katrā ziņā pietiekams visos gadījumos, lai nodrošinātu šī kaitējuma atlīdzināšanu pilnībā. 

Tomēr arī šajā lietā tiesa noraidīja prasījumu par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, pamatojot 

ar cēloņsakarības neesamību.42 Tādējādi Eiropas Savienības Tiesa lietās par nemantiskā 

kaitējuma atlīdzināšanu, kas radīts ar prettiesisku līdzekļu iesaldēšanu saistībā ar noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanu, atzinusi, ka nemantiskā kaitējuma negatīvās sekas var mazināt vai 

nu tikai ar ierobežojošo pasākumu atcelšanu, vai nu ar ierobežojošo pasākumu atcelšanu un 

papildus kompensāciju par nemantisko kaitējumu.  

Kā norādīts Grozījumu Novēršanas likuma anotācijā, likumdevējs, izšķiroties par to, kādā 

kārtībā būtu prasāma atlīdzība par aizskārumu, kas radies likuma subjekta nelikumīgas vai 

Finanšu izlūkošanas dienesta nelikumīgas vai nepamatotas rīcības dēļ, cita starpā ir analizējis 

arī vispārējā kārtībā nosakāmo kaitējuma atlīdzību un norādījis, ka “kā negatīvo aspektu jāmin, 

ka šāda kārtība ir ļoti laikietilpīga, bez tam civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot 

prasības pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu nepieciešams apmaksāt valsts nodevu, kuras 

apmērs atkarīgs no prasības pieteikuma apmēra, kas rada papildus neērtības un piepūli personai, 

kurai likuma subjekta vai Kontroles dienesta rīcības rezultātā radīti zaudējumi. Tāpat jāmin arī 

tas, ka civilprocesa likumā šobrīd nav precīzi reglamentēts, kāds var būt šādā veidā nodarītā 

zaudējuma tiesiskais pamats, atlīdzināmais zaudējuma apmērs u.tml. Kas teorētiski pieļauj 

personai prasīt un tiesai piespriest valstij atlīdzināt arī tādus zaudējumus, kas nav tieši radušies 

vai pat morālo kaitējumu, ko valstij nāktos atlīdzināt.”43  

 
 
38 Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2014.gada 2.aprīļa spriedums lietā Ben Ali – Padome, T-133/12 

ECLI:EU:T:2014:176, 19.punkts. 

39  Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedums lietā Ben Ali – Padome, ECLI:EU:T:2014:176, 81.punkts. 

40  Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedums lietā Ben Ali – Padome, ECLI:EU:T:2014:176, 94.punkts. 

41  Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2016.gada 30.jūnija spriedums lietā CW – Padome, T-516/13, 

ECLI:EU:T:2016:377. 

42  Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sprieduma lietā CW – Padome, ECLI: EU:T:2016:377, 240. punkts. 

43 Likumprojekta “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 

likumā” anotācija. Pieejama: 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocu

ment  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150201&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2619041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150201&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2619041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150201&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2619041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181044&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2619170
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181044&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2619170
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/25151E42DA0D5B9BC2257998004D1BCE?OpenDocument
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Tādējādi likumdevējs ir izšķīries par atlīdzināmu Novēršanas likuma kontekstā noteikt 

tikai mantisko kaitējumu. Salīdzinājumam norādāms, ka, piemēram, Atlīdzināšanas likuma 

14.pants piešķir personām tiesības celt prasību arī par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, kas 

tai nodarīts ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko 

rīcību.  

 

2.2.4. Atlīdzināmo zaudējumu apmēra noteikšana (Novēršanas likuma 71.panta trešā 

daļa) 

Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums paredz, ka “nepamatota tiesību 

aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu”. Atlīdzinājumam 

Satversmes 92.panta trešā teikuma izpratnē ir jābūt atbilstīgam jeb efektīvam tiesiskās 

aizsardzības nozīmē.44 Šī norma paredz cietušās personas tiesības uz atbilstīgu, bet ne pilnīgu 

atlīdzību. Novēršanas likums, tāpat kā Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 13. un 14.pants, 

detalizēti regulē likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta atbildības limitu. Taču šādu 

atbildības limitu noteikšana neatceļ nepieciešamību pierādīt prasītāja norādīto zaudējumu 

apmēru. Savukārt, pierādot to, nepieciešams vērtēt, vai pierādīto zaudējumu apmērs 

nepārsniedz likumā noteikto atbildības limitu, un pozitīvas atbildes gadījumā attiecīgi jākoriģē 

atlīdzināmo zaudējumu apmērs. Taču šādi kaitējuma atlīdzinājuma apmēra ierobežojumi 

atsevišķos gadījumos liedz personai saņemt atbilstīgu, samērīgu, taisnīgu un pilnīgu 

atlīdzinājumu par tai radīto kaitējumu.45  

Noteikumus par atlīdzināmo Zaudējumu apmēra noteikšanu paredz Novēršanas 

likuma 71.pants. Vienlaikus atlīdzināmā kaitējuma apmēra noteikšanas kontekstā būtiski 

norādīt, ka tā apmērs atbilstoši Novēršanas likumam ir ierobežots. Proti, atbilstoši Novēršanas 

likuma 71.panta trešajai daļai kaitējumu 100 % apmērā atlīdzina tikai par aprēķināto summu 

vai summas daļu, kas nepārsniedz 150 000 EUR, taču 75 procentu apmērā – par aprēķināto 

summas daļu, kas pārsniedz 150 000 EUR, bet nepārsniedz 1 425 000 EUR, savukārt tikai 50 

procentu apmērā par aprēķināto summas daļu, kas pārsniedz 1 425 000 EUR. 

Tāpat minētā norma paredz, ka, nosakot zaudējumu atlīdzinājuma apmēru, ņem vērā 

likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta rīcības tiesisko un faktisko pamatojumu un 

motīvus, personas rīcību un citus konkrētajā gadījumā objektīvi pierādāmus būtiskus apstākļus.  

Pie līdzīgas atziņas savā judikatūrā lietā SKC-83/2014 nonācis arī Senāta Civillietu 

departaments. Minētajā lietā prasītājs cēla prasību pret Latvijas valsti Ģenerālprokuratūras 

un Valsts policijas personā ar trešo personu Finanšu ministriju par zaudējumu 94 355,46 LVL 

un likumisko 6% gadā solidāru piedziņu, ko izraisīja prettiesiska līdzekļu arestēšana, 

pamatojoties uz tiesas lēmumu par naudas līdzekļu atzīšanu par noziedzīgi iegūtiem un 

saistītiem ar noziedzīgu nodarījumu.46 Ņemot vērā, ka gan līdzekļu iesaldēšanas, gan mantas 

 
 
44  Senāta 2016.gada 9.jūnija sprieduma lietā Nr. SKA-994/2016 (A420480013) 7.punkts. 
45  Statkus S. Atlīdzinājums administratīvās tiesas procesā. Grām.: Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs 

Dr.iur. J. Briedes vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008, 336.lpp. 
46  Senāta 2014.gada 23.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-83/2014 (C27138010) 1.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/269385.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/156215.pdf
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aresta sekas ir vienādas – persona nevar rīkoties ar savu īpašumu pēc saviem ieskatiem, 

pētījuma ietvaros iespējams analizēt arī Senāta praksi kaitējuma atlīdzināšanā par nepamatotu 

mantas arestu.  

Tiesa iepriekš minētajā lietā secinājusi, ka, nosakot atbilstīgu zaudējuma atlīdzinājuma 

apmēru, jāņem vērā tiesībsargājošo iestāžu rīcības tiesiskais un faktiskais pamatojums, ja 

lēmums tā pieņemšanas brīdī ir atbildis materiālo un procesuālo tiesību normām, taču vēlāk 

radies zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats.47. Līdz ar to, nosakot atbilstīgu 

atlīdzinājumu likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta civiltiesiskās atbildības 

gadījumā, būtiski arī vērtēt apstākli, vai, pieņemot rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu vai 

atturoties no darījuma veikšanas, šāda rīcība ir balstīta tiesiskā un faktiskā pamatojumā, ja vēlāk 

iestājies kāds no Novēršanas likuma 68.pantā minētajiem kaitējuma atlīdzināšanas tiesiskajiem 

pamatiem.  

Tāpat, tiesas ieskatā, vērtējot jautājumu par kaitējuma atlīdzinājumu, būtiski apsvērt, vai 

laika posmā, par kuru tiek prasīti zaudējumi, ietverams laiks, kad mantas arests naudas 

līdzekļiem bija uzlikts, ievērojot Kriminālprocesa likuma 389.pantā noteiktos tiesību 

ierobežojošos termiņus.48 Proti, pēc pašreizējās tiesu prakses, neatkarīgi no tā, ka vēlāk iestājies 

kāds no zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajiem pamatiem, tiesības uz atlīdzinājumu nav par 

laika posmu, kurā tiesības ierobežotas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.49 Ievērojot 

minēto, Senāts šajā lietā apgabaltiesas spriedumu atcēla un lietu nodeva jaunai izskatīšanai. 

Vienlaikus gan norādāms, ka šāda prakse nebūtu attiecināma uz likuma subjekta 

nelikumīgas un Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotas un nelikumīgas rīcības rezultāta 

radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Atlīdzinājums, kas personai radies nepamatota mantas aresta 

gadījumā, nosakāms atbilstoši Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā 

nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumam. Taču atlīdzinājumu par kaitējumu, kas radies 

Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotas un nelikumīgas rīcības gadījumā, regulē Novēršanas 

likums. Tādējādi, nosakot atlīdzinājumu par nepamatotu vai nelikumīgu līdzekļu iesaldēšanu, 

atlīdzinājuma periodā būtu ieskaitāms viss periods, kurā personas līdzekļi bijuši iesaldēti (liegta 

to civiltiesiskā apgrozība), tai skaitā laika posms, kurā līdzekļi tikuši iesaldēti, nepārsniedzot 

Novēršanas likumā minētos termiņu.  

Tāpat būtiski norādīt, ka iepriekš minētā tiesu prakse pēc būtības izslēdz personas tiesības 

uz atlīdzinājumu nepamatota mantas aresta gadījumā. Proti, atbilstoši minētajai tiesu praksei 

personai ir tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu tikai par laiku, kamēr mantas arests šai personai 

bijis piemērots, neievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, tātad, piemērots 

pretlikumīgi. Tas savukārt preventīvi neattur valsti no nepamatotas mantas aresta piemērošanas, 

potenciāli radot personām tās tiesību aizskārumu, vienlaikus nepiešķirot efektīvus tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus pret šādu valsts nelikumīgu rīcību. 

 
 
47  Senāta 2014.gada 23.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-83/2014 (C27138010) 9.punkts. 
48  Senāta 2014.gada 23.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-83/2014 (C27138010) 9.punkts. 
49  Senāta 2017.gada 29.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-238/2017 (C27138010) 8.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/156215.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/156215.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320222.pdf
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Atbilstoši Novēršanas likuma 70.panta pirmās daļas 1.punktam, nosakot personai 

atlīdzināmo zaudējumu apmēru, būtiska nozīme ir arī zaudējumiem, kas aizskartajai personai 

izpaudušies kā negūtie ienākumi (atrautā pelņa). Analizējot atrautās peļņas jēdzienu, Senāta 

Civillietu departaments lietā SKC-238/2017, ievērojot judikatūru,50 norādīja, ka naudas 

vērtības kritums nav atrautā peļņa, kuru prasītājs būtu varējis gūt. Zaudējumi šajā gadījumā 

uzskatāmi kā pašas naudas vērtības kritums, no kura personai mantas aresta dēļ bija liegta 

iespēja izvairīties.51 Valsts atbildība izriet no naudas līdzekļu nepamatota aresta fakta, kas rada 

prasītājai subjektīvās tiesības prasīt atlīdzinājumu sakarā ar neattaisnojamu tiesību 

ierobežojumu rīkoties ar tai piederošiem naudas līdzekļiem.52 Šādā gadījumā zaudējumus 

personai nav nepieciešams vēl kā īpaši pierādīt, jo naudas vērtības krituma fakts tiek 

prezumēts.53 Arestējot naudas līdzekļus, tie tiek izņemti no apgrozības, tādējādi liedzot 

īpašniekam netraucēti izmantot savu īpašumu, tostarp veikt tādus darījumus vai debeta 

operācijas, ko tas uzskata par sev labvēlīgāko īpašuma izmantošanas veidu. Personai tiek liegta 

iespēja gūt no tiem pēc iespējas lielāku ekonomisko labumu.54 Prasības pamatā nav civiltiesisks 

strīds, bet valsts iestāžu veiktas kriminālprocesuālās darbības. Lai arī, atceļot arestu prasītājas 

naudas līdzekļiem, atjaunojās iepriekšējais stāvoklis un naudas līdzekļu zaudējums kā tāds, 

nebija radies, prasītājai ir subjektīvās tiesības nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā prasīt 

atlīdzinājumu, kas tai radies no tiesību ierobežojuma rīkoties ar tai piederošajiem naudas 

līdzekļiem.55 Atbilstošāko atlīdzības apmēru šādos gadījumos tiesa noteic, piemērojot Latvijas 

Bankas refinansēšanas likmi par laika periodu, kurā personas tiesības rīkoties ar tās līdzekļiem 

ir ierobežotas.56 

Minētajā lietā Senāts nav detalizēti skaidrojis un pamatojis, kādēļ atbilstošākais atlīdzības 

apmērs šādos gadījumos nosakāms, tieši piemērojot Latvijas Bankas refinansēšanas likmi. 

Novēršanas likums šādu zaudējumu atlīdzināšanas ierobežojumu neparedz. Civillikuma 

1788.pants nosaka:  “Kad nav termiņā samaksāti naudas parādi, kreditors var prasīt kā atlīdzību 

atrauto peļņu tikai likumiskos procentus, ja vien viņš nevar pierādīt, ka viņa ciestie zaudējumi 

pārsniedz šo procentu summu.” Minētā norma ir attiecināma arī uz ārpuslīgumiskiem 

 
 
50 Senāta 2017.gada 18.maija spriedums lietā Nr. SKC-101/2017 (C04239510)  
51 Senāta 2017.gada 29.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-238/2017 (C27138010) 9.punkts. 
52 Senāta 2017.gada 29.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-238/2017 (C27138010) 7.punkts. 
53 Senāta 2014.gada 15.janvāra sprieduma lietā Nr. SKC-0027/2014 (C27137210) 8.punkts; Senāta 2014.gada 

31.marta sprieduma lietā Nr. SKC-55/2014 (C27136610) 8.,9.punkts; Senāta 2013.gada 1.februāra sprieduma 

lietā Nr. SKA-95/2013 (A42935209) 15.punkts; Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 7.decembra sprieduma lietā Nr. 

CA-2615-17/35 (ECLI:LV:RAT:2017:1207.C04239510.2.S) 9.3., 9.4.punkts (nepārsūdzēts, stājies spēkā 

2018.gada 4.jūlijā). 
54 Senāta 2014.gada 15.janvāra sprieduma lietā Nr. SKC-0027/2014 (C27137210) 6.6.punkts. 
55  Senāta 2014.gada 15.janvāra sprieduma lietā Nr. SKC-0027/2014 (C27137210) 7.punkts. 
56 Senāta 2017.gada 18.maija sprieduma lietā Nr. SKC-101/2017 (C04239510) 9.4.punkts; Senāta 2014.gada 

29.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-0081/14 (C27156210) 13.punkts; Senāta 2014.gada 23.aprīļa sprieduma lietā 

Nr. SKC-83/2014 (C27138010) 9.punkts; Senāta 2014.gada 31.marta sprieduma lietā Nr. SKC-55/2014 

(C27136610) 8., 9.punkts; Senāta 2014.gada 15.janvāra sprieduma lietā Nr. SKC-0027/2014 (C27137210) 

8.punkts; Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 7.decembra sprieduma lietā Nr. CA-2615-17/35 

(ECLI:LV:RAT:2017:1207.C04239510.2.S) 9.3., 9.4.punkts (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 4.jūlijā).  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/314536.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320222.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320222.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/149655.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/153318.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/125645.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:RAT:2017:1207.C04239510.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/149655.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/149655.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/314536.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/159110.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/156215.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/153318.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/149655.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:RAT:2017:1207.C04239510.2.S
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aizskārumiem, kuru rezultātā cietušajam ir liegtas tiesības rīkoties ar naudas līdzekļiem.57 Arī 

Senāts savā jaunākajā judikatūrā ir norādījis: “Valsts bezdarbība, nedodot taisnīgu atlīdzību 

saprātīgā termiņā, nav attaisnojama. Kad samaksas pienākums nav izpildīts laikus, sagaidāmās 

peļņas atrāvums kā zaudējums tiek saistīts ar atlīdzību par sveša kapitāla lietošanu, kā to paredz 

Civillikuma 1788.pants.”58 Tādējādi vispārīgais princips paredz, ka par sveša kapitāla 

prettiesisku lietojumu kā atrautā peļņa maksājami likumiskie procenti vai vairāk, ja kreditors 

var pierādīt, ka viņa ciestie zaudējumi pārsniedz šo procentu summu. Savukārt Senāta atziņa, 

kas paredz atlīdzības apmēru par prettiesisku kapitāla lietošanas liegumu noteikt, piemērojot 

Latvijas Bankas refinansēšanas likmi, nav pamatots ar likuma normu, kā arī valsti nepamatoti 

nostāda labvēlīgākā situācijā nekā citas privātpersonas, pieļaujot valstij atlīdzināt personai 

mazāku summu, nekā tas jādara citām personām līdzīgos gadījumos.  

Pieļaujot valstij atlīdzināt personai mazāku summu, nekā tas jādara citām personām, 

cietušajai personai arī netiek dots taisnīgs atlīdzinājums par tai radīto kaitējumu. Tāpat 

jānorāda, ka zaudējumu atlīdzināšanas regulējumam, cita starpā, ir mērķis preventīvi atturēt 

citas personas no rīcības, kas varētu radīt tiesību aizskārumu.59 Atzīstot, ka valstij jāatlīdzina 

zaudējumi, piemērojot Latvijas Bankas refinansēšanas likmi, zūd šāda tiesiskā regulējuma 

preventīvā daba. Proti, tiesību aizskāruma gadījumā šādas rīcības sekas ir maznozīmīgas – līdz 

ar to valsts nav motivēta izvērtēt savas rīcības iespējamās sekas un attiecīgi nākotnē rīkoties tā, 

lai nepamatoti neaizskartu citas personas subjektīvās tiesības (t.sk., cilvēktiesības). 

Tāpat Senāts ir atzinis, ka par atrautās peļņas (cietušā mantas sagaidāmās vērtības 

pieauguma zudumu vai negūto peļņu, vai zuduša mantiskā labuma) atlīdzināšanu ir runa 

gadījumā, kad ar aizskārēja prettiesisko rīcību cietušajam ir liegta iespēja iegūt mantas 

sagaidāmu vērtības pieaugumu, proti, nākotnē gūstamu labumu, kas tiktu saņemts (nonāktu 

cietušā mantā), ja tiesību aizskārums nebūtu noticis.60 Arī tiesību doktrīnā atrautā peļņa 

skaidrota, kā cietušajam radies mantiska labuma zudums, ja nebūtu radīts tāds tiesību 

aizskārums, kura rezultātā ir objektīvi tikušas ierobežotas iespējas gūt attiecīgo mantisko 

labumu.61 

Praksē gandrīz nekad nebūs iespējams precīzi un neapšaubāmi pierādīt, ka cietusī persona 

būtu guvusi peļņu konkrētā apmērā, ja nebūtu noticis tās tiesību aizskārums.62 Tai pat laikā, 

šāds nenoteiktības elements Latvijas tiesību sistēmā netiek atzīts par tādu juridisku šķērsli, kas 

 
 
57  Kubilis J. Likumiskie procenti delikttiesiskās atbildības gadījumā. Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: 

dažādu tiesību nozaru perspektīva. Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 

krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 198.-205.lpp. 
58 Senāta 2020.gada 13.februāra spriedums lietā Nr. SKC-8/2020 (ECLI:LV:AT:2020:0213.C29452516.4.S) 

9.4.punkts. 
59  Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna 

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 263.lpp. 
60  Senāta 2018.gada 29.novembra sprieduma lietā Nr. SKC-209/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1129.C31296613.2.S) 

5.3.punkts; Senāta 2018.gada 31.maija sprieduma lietā Nr. SKC-231/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0531.C15133815.1.S) 12.1.punkts; Senāta 2015.gada 22.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-

131/2015 (C24083209) 6.3.punkts. 
61  Kubilis J. Latvijas deliktu tiesību modernizācijas galvenie virzieni. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 121.lpp. 
62  Sal. Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. 

Torgāna zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 213.lpp 
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liegtu cietušajam saņemt zaudējumu – atrautās peļņas – atlīdzību.63 Turklāt attiecībā uz naudas 

līdzekļiem Civillikuma nosaka precīzu atrautās peļņas apmēru – likumisko procentu apmērā 

(CL 1788.pants), ja vien cietušais nevar pierādīt, ka viņa ciestie zaudējumi ir lielāki. 

Gadījumā, ja cietušais kā atrauto peļņu prasa vairāk nekā likumisko procentu apmēru, 

jāņem vērā, ka Senāts ir atzinis, ka cietušajam ir jāpierāda sakars starp to, ka peļņa tika zaudēta 

tieši tiesību aizskārēja darbības dēļ, ka tieši tā ir radījusi cietušajam galvenos jeb 

pamatzaudējumus. Turklāt svarīgi spēt pierādīt, ka reāli pastāv peļņas atrāvums un tam var 

izmantot visus tiesiskās pierādīšanas līdzekļus.64 

Sagaidāmās peļņas atrāvuma (zudušā labuma, negūtās peļņas) apmēra noteikšana balstās, 

galvenokārt, uz ekonomiskiem aprēķiniem.65 Lai noteiktu sagaidāmās peļņas atrāvumu, ir 

jāanalizē nevis realizētā saimnieciskā darbība, bet gan plānotā, taču nenotikusī saimnieciskā 

darbība, ņemot vērā dažādus faktorus, kas var ietekmēt peļņu. Lai noskaidrotu peļņu attiecīgajā 

saimnieciskās darbības segmentā, no ieņēmuma jāatskaita ražošanas un realizācijas izdevumi, 

maksājamie nodokļi. Pārbaudot sagaidāmās peļņas atrāvuma aprēķinu, tiesai ir jāvērtē 

pierādījumi, kas to pamato, tajā skaitā arī grāmatvedības pirmdokumenti.66 Tādējādi personai, 

kuras līdzekļi ir nelikumīgi vai nepamatoti iesaldēti, bet tā vēlas piedzīt lielāku summu nekā 

likumisko procentu apmēru, tai ir pienākums sniegt precīzu tai šādas rīcības rezultātā nodarīto 

zaudējumu aprēķinu, tai skaitā, par arī attiecībās uz atrauto peļņu. 

 

2.3. Cēloņsakarība (Novēršanas likuma 67.pants) 

Novēršanas likuma 67.panta pirmā daļa noteic, ka “tiesības uz zaudējuma atlīdzinājumu 

rodas, ja starp likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotu vai nelikumīgu 

rīcību un personai nodarīto zaudējumu pastāv tieša cēloņsakarība — objektīva saikne starp 

likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta rīcību un tās radītajām laika ziņā sekojošām 

zaudējumu nodarošām sekām, proti, minētā rīcība ir galvenais faktors, kas nenovēršami radījis 

šīs sekas.” Savukārt minētā panta otrā daļa paredz, ka “cēloņsakarība nepastāv, ja tāds pats 

zaudējums būtu radies, arī neiestājoties kādam no zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajiem 

pamatiem.” Tādējādi Novēršanas likuma 67.pants kā priekšnosacījumu tam, lai persona varētu 

prasīt kaitējuma atlīdzību gadījumos, kad tai ir nepamatoti vai nelikumīgi liegts rīkoties ar tai 

piederošajiem līdzekļiem, ir atzinis tiešas cēloņsakarības konstatēšanas nepieciešamību. No 

minētā secināms, ka Novēršanas likuma paredz “conditio sine qua non” cēloņsakarības 

principu.  

Atbilstoši Civillikuma 1773. un 1774.pantam vispārējā kārtībā ir atlīdzināmi gan tieši, 

gan netieši zaudējumi. Savukārt Novēršanas likums paredz, ka atlīdzināmi tikai tieši 

 
 
63  Sal. Kubilis J. Promocijas darbs. Latvijas deliktu tiesību modernizācijas galvenie virzieni. Rīga, Latvijas 

Universitāte, 2016, 120. – 124.lpp. 
64  Senāta 2018.gada 14.septembra sprieduma lietā Nr. SKC-245/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0914.C20186514.1.S) 

15.2.punktu. 
65  Senāta 2020.gada 27.maija sprieduma lietā Nr. SKC-209/2020 (C24044908) 11.punkts.  
66 Senāta 2015.gada 22.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-131/2015 (C24083209) 6.3.punktu 
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zaudējumi. Tādējādi Novēršanas likuma regulējums, paredzot tikai tiešo zaudējumu 

atlīdzināšanu, satur šauro cēloņsakarības izpratni. 

Vispārīgi cēloņsakarības būtība paredz, ka personu nevar saukt pie atbildības, ja tās 

darbība nav izsauksi nekādu kaitējumu.67 Arī Senāts savā judikatūrā ir atzinis, ka personai nav 

pienākums atlīdzināt jebkurus zaudējumus, bet gan tikai tos, kuri ir cēloņsakarībā ar tā 

neattaisnojamu rīcību.68 Kā tas norādīts tiesību doktrīnā, “cēlonība (kauzalitāte) ir nepieciešams 

ģenētisks sakars starp parādībām, no kurām viena (cēlonis) nosaka otru (sekas). Ja viena 

parādība rada un noteic otru, tad pirmā ir otrās cēlonis, bet abas kopā atrodas cēloniskā 

attiecībā.”69  

Tā kā Latvijas civiltiesību sistēma, tāpat kā lielākā daļā citu Eiropas Savienības 

dalībvalstu tiesību sistēmu, neparedz cēloniskā sakara prezumpciju, cēloņsakarības 

pierādīšanas pienākums gulstas uz cietušo.70 Proti, personu, kura uzskata, ka likuma subjekts ar 

savu nelikumīgo rīcību vai arī Finanšu izlūkošanas dienests ar savu nelikumīgo vai nepamatoto 

rīcību tai ir nodarījis kaitējumu. 

Vispārīgi cietušajam līdz saprātīgas ticamības pakāpei jāpierāda,71 ka tam radušās 

negatīvās sekas izriet no nepamatotās vai nelikumīgas darbības.72 Savukārt nekonstatējot 

prettiesisku rīcību, nav pamata konstatēt kaitējuma esamību un cēlonisko sakarību starp 

prettiesisku rīcību un kaitējumu.73 Senāts ir atzinis, ka pierādījumus jāiesniedz tam, kurš 

apgalvo, nevis tam, kurš noliedz.74 Tāpat arī tiesību doktrīnā atzīts, ka: “Kamēr prasītājs nav 

pierādījis prasību (savu prasījumu pamatotību), atbildētājam nekas nav jāpierāda.”75 Tādējādi 

vispirms cietušajam ir nepieciešams atbildēt uz jautājumu, vai negatīvās sekas iestātos arī tad, 

ja nelikumīgā darbība no likuma subjekta puses vai nepamatotā vai nelikumīgā darbība no 

Finanšu izlūkošanas dienesta puses nebūtu notikusi (“conditio sine qua non” tests), pozitīvas 

atbildes gadījumā sniedzot tam pierādījumus.76 

 
 
67 Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna 

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 172.lpp. Sk. arī: Senāta 2019.gada 28.februāra 

sprieduma lietā Nr. SKC-108/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0228.C33514515.2.S) 10.punkts. 
68 Senāta 2018.gada 6.septembra sprieduma lietā Nr. SKC-347/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0906.C04377611.1.S) 

10.punkts. 
69 Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 170.lpp. 
70  Mantrovs A. Cēloniskā sakara problēmjautājumi civiltiesību kontekstā. Jurista Vārds, 19.04.2016., Nr.16. Sk. 

arī: Senāta 2013.gada 21.novembra sprieduma lietā Nr. SKC-0430-13 (C33460010) 4.1.punkts. 
71  Senāta 2020.gada 11.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-166/2020 (ECLI:LV:AT:2020:0211.C32251417.12.S) 

7.punkts. 
72  Kārkliņš J. Vainas, prettiesiskas rīcības un atbildības ideja privāttiesībās. Grām.: Latvijas Universitātes žurnāls 

Nr. 8 Juridiskā zinātne. Prof. J. Lazdiņa zinātniskajā vadībā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015, 162. lpp. Sk. arī: 

Senāta 2015.gada 4.jūnija lēmuma lietā Nr. SKC-2210/2015 (C17129213) 6.4.punkts. 
73  Senāta 2019.gada 17.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-251/2019 (ECLI:LV:AT:2019:1217.C04406812.4.S) 

5.6.punkts. 
74  Senāta 2016.gada 30.augusta sprieduma lietā Nr. SKC-259/2016 (C30478311) 7.punkts.  
75  Līcis A. Prasības tiesvedība un pierādījumi. Prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2003, 72.lpp. 
76  Strazdiņš Ģ. Ieskats cēloniskā sakara vērtēšanas pamatos. Jurista Vārds, 02.07.2017., Nr.19. Sk. arī: Senāta 

2015.gada 22.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-94/2015 (C28368609). “Kaut arī šajā lietā Civillietu 

departaments expressis verbis nav norādījis uz conditio sine qua non doktrīnu, tomēr neapšaubāmi šajā 
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Savukārt tiesai ir pienākums pamatot cēlonisko sakaru atbilstoši pieejamajiem 

pierādījumiem un faktiskajiem apstākļiem. Cēloniskā sakara pamatojumam ir jābalstās faktos, 

nevis pieņēmumos.77 Cēloniskā sakara pamatojums nedrīkst būt tikai deklaratīvs apgalvojums, 

tam jābūt apstiprinātam ar pierādījumiem.78 Ja tiesa neizdara lietā iesniegto pierādījumu un 

faktisko apstākļu saturam atbilstošus secinājumus par cēlonisko sakaru starp personai nodarīto 

kaitējumu un atbildētāja rīcību, tiesas spriedums nav uzskatāms par likumīgu un pamatotu,79 

kas ir uzskatāms par būtisku pārkāpumu un var būt par pamatu sprieduma atcelšanai.80  

Īpašu uzmanību prasa gadījumi, kad kaitīgās sekas radījuši dažādi cēloņi, kuru pamatā ir 

dažādu subjektu rīcība. Latvijas tiesību sistēmā nepastāv noteiktība attiecībā uz to, kā veicama 

notikumu analīze, ja zaudējumiem par pamatu ir vairāki apstākļi. Tomēr šādu gadījumu 

izvērtēšanā lielākoties dominē tā sauktā “adekvātuma teorija”. Tā nosaka, ka darbība vai 

bezdarbība uzskatāma vai atzīstama par zaudējuma cēloni tad, ja parasti pie konkrētiem 

apstākļiem šādai darbībai seko konkrēti zaudējumi.81 

Tā, piemēram, Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes tiesas nodaļas 

lietā “Shah&Anor – HSBC Private Bank” prasītāji cēla prasību pret kredītiestādi par zaudējumu 

atlīdzināšanu, apgalvojot, ka kredītiestādes nespēja ātri veikt pārskaitījumus un izskaidrot to 

neizpildes iemeslus, viņiem ir radījusi ievērojamus zaudējumus – vairāk nekā 

300 000 000 USD apmērā.82 Banka neveica četrus pārskaitījumus, pamatojoties uz aizdomām, 

ka prasītāju kontā esošie līdzekļi ir iegūti noziedzīgi. Banka veica aizdomīgas darbības 

ziņojumu Smagās organizētās noziedzības apkarošanas aģentūrai (Serious Organised Crime 

Agency – SOCA, angļu v.), lai noskaidrotu, vai tā var izpildīt pieprasītos 

pārskaitījumus. Tādējādi, gaidot SOCA piekrišanu, tika aizkavēta pārskaitījumu veikšana.83  

Neveicot prasītāja pieprasītos pārskaitījumus, prasītājs neatmaksāja viņa bijušajam 

darbiniekam parādu. Bijušais darbinieks savukārt informēja Zimbabves policiju un norādīja, ka 

prasītājs tiek turēts aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Apvienotajā Karalistē. 

Uzzinot par šīm aizdomām, Zimbabves kompetentās iestādes iesaldēja un pēc tam arestēja 

prasītāju līdzekļus Zimbabves kredītiestādē. Tādējādi, kā uzskatīja prasītājs, kredītiestāde bija 

atbildīga par tam radīto kaitējumu. Proti, līdzekļu iesaldēšana un arestēšana nebūtu notikusi, ja 

kredītiestāde būtu veikusi pārskaitījumus.84 

 
 

gadījumā ir piemērojis tā pamatā esošo principu.” (Mantrovs A. Cēloniskā sakara problēmjautājumi 

civiltiesību kontekstā. Jurista Vārds, 19.04.2016., Nr.16) 
77  Senāta 2017.gada 20.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-83/2017 (C39074309) 11.punkts. 
78  Senāta 2016.gada 20.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-403/2016 (C30572311) 8.punkts. 
79  Senāta 2019.gada 13.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-72/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0613.C38027614.2.S) 

10.punkts. 
80  Senāta 2015.gada 28.janvāra sprieduma lietā Nr. SKC-9/2015 (C30576709) 7.2.punkts. 
81  Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna 

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 203.lpp. 
82  Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes tiesas nodaļas 2012.gada 16.maija sprieduma lietā Shah & 

Anor – HSBC Private Bank (UK) Ltd, 1.punkts. 

83  Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes tiesas nodaļas 2012.gada 16.maija sprieduma lietā Shah & 

Anor – HSBC Private Bank (UK) Ltd, 3.-4.punkts. 

84  Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes tiesas nodaļas 2012.gada 16.maija sprieduma lietā Shah & 

Anor – HSBC Private Bank (UK) Ltd, 5.-7., 114.-115.punkts. 
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https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2012/1283.html
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Tiesa noraidīja prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, secinot, ka Zimbabves iestāžu 

rīcības dēļ radītais kaitējums nebija paredzams. Proti, kredītiestāde nevarēja paredzēt, ka 

gadījumā, ja Zimbabves Rezervju banku vai kādu citu trešo personu informēs par to, ka 

atbildētājs nav izpildījis prasītāja pārskaitījumus, pamatojoties uz aizdomām par darbībām ar 

noziedzīgiem līdzekļiem, Zimbabves Rezervju banka iesaldēs un arestēs prasītāja līdzekļus 

Zimbabvē vai veiks jebkādas citas darbības, radot prasītājam negatīvas sekas. Tā kā kaitējums 

nebija paredzams, nevar uzlikt par pienākumu atbildētājam to atlīdzināt.85 Tādējādi minētais 

spriedums ilustratīvi norāda uz adekvātuma un attālinātības pieļaujamības robežām, kuru 

noteikšana pieprasa individuālu analīzi katrā konkrētā situācijā.  

Arī Senāts savā judikatūra ir norādījis: “Tādēļ pat, ja varētu atzīt, ka zaudējums kādā 

apmērā pastāv, nav saskatāma to rašanās tieša cēloņsakarība ar iestādes rīcību. Proti, nav 

atzīstams, ka tieši tā rada un nosaka attiecīgo seku iestāšanās reālu iespēju un ir galvenais 

faktors, kas nenovēršami radījis attiecīgās sekas. Šī saikne pastāv vienīgi iespējamības līmenī 

un tādēļ ir pārāk attālināta”86 

Ievērojot iepriekš minēto, kaitējuma, kas izriet no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, 

atlīdzināšanā cēloniskais sakars sākotnēji būtu konstatējams, pielietojot “conditio sine qua non” 

testu. Proti, sākotnēji nepieciešams konstatēt, vai kaitīgās sekas būtu iestājušās arī tad, ja likuma 

subjekts nebūtu veicis nelikumīgo vai Finanšu izlūkošanas dienests nebūtu vecis nepamatoto 

un nelikumīgo rīcību. Savukārt pēc “conditio sine qua non” testa ir būtiski noteikt robežu, līdz 

kurai likuma subjektam vai Finanšu izlūkošanas dienestam ir saprātīgi atbildēt par kaitējumu. 

Šajā gadījumā vērtējams, vai personai radītās negatīvās sekas var adekvāti attiecināt uz likuma 

subjekta nelikumīgo vai Finanšu izlūkošanas dienesta veikto nepamatoto un nelikumīgo rīcību, 

un vai šīs negatīvās sekas tomēr nav pārāk attālinātas. 

 

2.4. Personas līdzatbildība kaitējuma gadījumā (Novēršanas likuma 69.pants) 

Civillikuma 1776.pants noteic, ka “cietušajam zaudējumu novēršanai jāveic tādi 

pasākumi, kas attiecīgajos apstākļos ir saprātīgi. Tiesību aizskārējs var prasīt atlīdzināmo 

zaudējumu apmēra samazinājumu tādā apmērā, kādā cietušais, ievērojot pienācīgu rūpību 

(1646.p.), varēja zaudējumus novērst, izņemot gadījumu, kad tiesību aizskārums izdarīts ļaunā 

nolūkā. Cietušajam ir tiesības prasīt to zaudējumu atlīdzību, no kuriem tam nav bijis iespējams 

izvairīties, veicot šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus.” Tiesas pienākums ir pārbaudīt, 

vai nav konstatējami apstākļi, kas atbrīvo tiesību aizskārēju (atbildētāju) no zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākuma, ja zaudējumi bija paredzami, novēršami vai pašam cietušajam 

pastāvēja pienākums tos samazināt.87 

Savukārt Novēršanas likuma 69.pants nosaka, ka “persona nav tiesīga pilnīgi vai daļēji 

saņemt zaudējuma atlīdzinājumu, ja tā: 1) nav izmantojusi savas zināšanas, spējas un praktiskās 

 
 
85  Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes tiesas nodaļas 2012.gada 16.maija sprieduma lietā Shah & 

Anor – HSBC Private Bank (UK) Ltd, 232.punkts. 

86 Senāta 2013.gada 11.novembra sprieduma lietā Nr. SKA-316/2013 (A42835609) 12.punkts. 
87 Senāta 2014.gada 30.septembra sprieduma lietā Nr. SKC-0184-14 (C29791310) 7.3.punkts. 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2012/1283.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2012/1283.html
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/329351.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/187403.pdf
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iespējas, kā arī nav darījusi visu iespējamo, lai zaudējumu novērstu vai 

samazinātu; 2) traucējusi izvērtēt darījuma likumību, tajā skaitā nav sniegusi vai nav savlaicīgi 

sniegusi informāciju, kas nepieciešama (pieprasīta) darījuma izvērtēšanai, sniegusi nepatiesu 

informāciju, nav bijusi sasniedzama deklarētajā dzīvesvietā vai faktiskajā dzīvesvietā (ja 

likuma subjektam ir norādīta tās adrese), vai juridiskajā adresē; 3) citā veidā radījusi sev 

zaudējumus vai izraisījusi šādu zaudējumu rašanos.” Tādējādi Novēršanas likuma 69.pants pēc 

savas būtības paredz lielāku cietušā rūpības standartu zaudējumu novēršanai nekā Civillikuma 

1776.pants, nosakot cietušā pienākumu darīt ne vien attiecīgajos apstākļos saprātīgi sagaidāmos 

pasākumus, bet visu iespējamo, lai zaudējumu novērstu vai mazinātu. 

Līdzīgi arī Zaudējumu atlīdzināšanas likuma, kura regulējums ir analoģiskas Novēršanas 

likumam par personai radīto zaudējumu atlīdzināšanu, 10.panta pirmā daļa noteic, ka “cietušais 

nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji saņemt zaudējuma atlīdzinājumu, ja viņš nav, izmantojot savas 

zināšanas, spējas un praktiskās iespējas, darījis visu iespējamo [izcēlums], lai zaudējumus 

novērstu vai mazinātu.” 

Senāta Administratīvo lietu departamenta izteiktās atziņas par iepriekš minēto jautājumu 

ir vienlīdz attiecināmas ne vien uz administratīvā, bet arī civilprocesuālā kārtībā izskatītajām 

lietām. Tādejādi pētījuma ietvaros, analizējot arī likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas 

dienesta civiltiesisko atbildību, vērā ņemamas ir arī Senāta Administratīvo lietu departamentu 

izteiktās tēzes, kuros izteiktas atziņas par valsts iestāžu zaudējumu atlīdzībs pienākumi. Senāts, 

vērtējot personas līdzatbildības institūtu Zaudējumu atlīdzināšanas likuma kontekstā, ir 

norādījis, ka valsts iestādei, par kuras prettiesisko vai nepamatoto rīcību tiek prasīta zaudējumu 

atlīdzināšana, nevajadzētu par katru cenu mēģināt zaudējumu rašanos novelt uz pašu cietušo, 

jo īpaši gadījumos, kad zaudējumu cēlonis ir klaji prettiesiska ar valsts varu apveltīta subjekta 

rīcība: “valsts iestādei neklātos pēc tam, kad tā, izmantojot valsts varu, veikusi tik acīmredzami 

prettiesisku, tiesas lēmumam pretēju rīcību pret privātpersonu, censties atbildību novelt uz pašu 

privātpersonu, kura neesot izmantojusi iespēju tam pretoties.”88  

Vienlaikus Senāta Administratīvo lietu departaments ir norādījis, ka personas absolūta 

bezdarbība, t.i., acīmredzama nevēlēšanās atrisināt kādu strīdus situāciju, kas ir radusies, var 

būt pamats, lai cietušo uzskatītu par līdzatbildīgu kaitējumu radīšanā.89 Tā, piemēram, cietušā 

absolūts atteikums sadarboties ar likuma subjektu vai Finanšu izlūkošanas dienestu (apzināti 

nepildot Novēršanas likuma 28.pantā uzlikto pienākumu sniegt pieprasīto informāciju 

(dokumentāciju)), lai gūtu skaidrību par līdzekļu izcelsmi, būtu vērtējams kā objektīvs pamats, 

kura rezultātā varētu iestāties cietušā līdzatbildība. 

Līdzatbildība gan nenozīmē to, ka cietušais līdzatbildības konstatācijas gadījumā savas 

tiesības uz atlīdzinājumu vienmēr zaudē pilnībā.90 Vispārīgi līdzatbildība kalpo par pamatu 

kaitējuma samazināšanai saprātīgā apmērā, kas tiek noteikts pēc tiesas vai ģenerālprokuratūras 

 
 
88  Senāta 2017.gada 6.decembra spriedums lietā Nr. SKA-302/2017 (ECLI:LV:AT:2017:1206.A420500912.2.S) 

14.punkts. 
89  Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 3.jūlija sprieduma lietā Nr. A420586312 (nepārsūdzēts, stājies spēkā 

2017.gada 5.decembrī) 14.punkts. 
90  Senāta 2016.gada 3.maija sprieduma lietā Nr. SKA-402/2016 (A420393412) 10.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2017:1206.A420500912.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320823.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/265040.pdf
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ieskata situācijā, kad atlīdzības apmēra noteikšana ir pakļauta Novēršanas likumam. Tomēr, ja 

reiz tiesa nonāk pie secinājuma, ka personas līdzatbildība ir tik liela, ka vispār nav pamata tai 

atlīdzināt zaudējumus, tad vairs nav vajadzības iedziļināties zaudējumu apmēra jautājumā.91  

Kā uz to norādījis Senāta Administratīvo lietu departaments, vērtējot zaudējumu 

atlīdzināšanas apmēru gadījumos, kad zaudējums radies iestādes nepamatotas rīcības 

dēļ – “lemjot par mantisko zaudējumu atlīdzināšanu, tiesai jāvērtē, vai zaudējumu apmērs ir 

bijis atkarīgs no paša pieteicēja rīcības. Ja pieteicējs pats ir ar apzinātu rīcību veicinājis 

zaudējumu rašanos vai apmēra palielināšanos, tad zaudējumi vispār nav atlīdzināmi [..], 

savukārt, ja pieteicējs nav, izmantojot savas zināšanas, spējas un praktiskās iespējas, darījis visu 

iespējamo, lai zaudējumus novērstu vai samazinātu, arī tad tiesa var noraidīt zaudējumu 

atlīdzinājumu pilnībā vai daļēji [..].”92 Tā, piemēram, ja cietušais ir sniedzis apzināti maldinošu 

informāciju Novēršanas likuma subjektam, kā rezultātā tiek iesaldēti cietušā līdzekļi, šādi 

apsvērumi var būt par pamatu kompensācijas apmēra samazināšanai līdz nullei. Vienlaikus 

būtiski uzsvērt, ka katra šāda situācija izvērtējama individuāli. 

Jau iepriekš šajā pētījumā analizētā lietā “Shah & Anor – HSBC Private Bank” 

Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes tiesas nodaļa secināja, ka prasītājs varēja 

veikt, bet neveica saprātīgus pasākumus, lai mazinātu vai izvairītos no tam radītajiem 

zaudējumiem. Tiesa norādīja, ka, lai arī kredītiestāde neveica prasītāja pārskaitījumu, 

prasītājam bija iespēja parādu atmaksāt ar citiem viņa līdzekļiem un tādējādi novērst negatīvās 

sekas, kas radās no Zimbabves iestāžu rīcības.93 Tādējādi, vērtējot personas līdzatbildību 

radītajam kaitējumam, jāņem vērā arī iesaldēto līdzekļu apmērs. Proti, ja nav iesaldēti pilnīgi 

visi personai piederošie līdzekļi, persona var brīvi rīkoties ar saviem neiesaldētajiem 

līdzekļiem, un tādējādi mazināt zaudējumu apmēru. 

Arī Eiropas Savienības Tiesa lietā “CW – Padome”94 atzina, ka prasītājs nav darījis visu 

iespējamo, lai samazinātu tam radītā kaitējuma apmēru. Prasītājs līdzekļu iesaldēšanas 

atcelšanas procesā nebija iesniedzis attiecīgajām iestādēm nepieciešamo adresi saziņai, kā 

rezultātā līdzekļu iesaldēšanas atcelšana bija novēlota. Tiesas ieskatā, iesniedzēja adreses 

paziņošana attiecīgajai kredītiestādei naudas līdzekļu iesaldēšanas atcelšanas procedūras 

vajadzībām neradīja pārmērīgas grūtības un tādējādi šādu rīcību varēja pamatoti sagaidīt no 

prasītāja.95 

Kontekstā ar personas līdzatbildības izvērtēšanu likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas 

dienesta civiltiesiskās atbildības kontekstā būtiski norādīt arī uz Civillikuma 1779.1 pantā 

minēto zaudējumu paredzamības principu. Proti, minētā norma noteic, ka zaudējumu nodarītājs 

atlīdzina zaudējumus tādā apmērā, kādu varēja saprātīgi paredzēt darījuma noslēgšanas laikā 

 
 
91  Senāta 2016.gada 3.maija sprieduma lietā Nr. SKA-402/2016 (A420393412) 10.punkts. 
92 Senāta 2018.gada 16.februāra sprieduma lietā SKA-66/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0216.A420267914.2.S) 

14.punkts. 
93  Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes tiesas nodaļas 2012.gada 16.maija sprieduma lietā Shah & 

Anor – HSBC Private Bank (UK) Ltd, 233.punkts. 
94  Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedums lietā CW – Padome, ECLI:EU:T:2016:377 
95  Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sprieduma lietā CW – Padome, ECLI:EU:T:2016:377, 252.,263.punkts 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/265040.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0216.A420267914.2.S
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2012/1283.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2012/1283.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181044&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2619170
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181044&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2619170


Eiropas Savienības tiesību un tiesu prakses salīdzinājums kaitējuma kompensāciju lietās. 

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana Civiltiesību jomā (2013.–2020.gads) 

 

32 
 

 

kā neizpildīšanas sagaidāmās sekas, ja vien neizpildīšana nav notikusi ļaunā nolūkā vai rupjas 

neuzmanības dēļ.  

Tomēr, vērtējot likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta civiltiesisko atbildību, 

nav pamata piemērot Civillikuma 1779.1 pantu, jo tas ir piemērojams tikai jautājumā par 

zaudējumu atlīdzinājumu, kuru pamats ir pušu starpā pastāvoša līguma pārkāpums.96 Kā jau 

iepriekš minēts, Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotai un nelikumīgai rīcībai ir 

ārpuslīgumisks raksturs. Proti, starp Finanšu izlūkošanas dienestu un personu, kuras līdzekļus 

tas iesaldējis, nepastāv līgumiskas attiecības. Savukārt likuma subjekts atturēšanos no darījuma 

veikšanas veic uz Novēršanas likuma, nevis līguma pamata. Tādējādi gan finanšu līdzekļu 

iesaldēšana, gan atturēšanās no darījuma veikšanas tiek veikta uz likuma, nevis līguma pamata, 

kas izslēdz Civillikuma 1779.1 panta piemērošanu. 

Visbeidzot, apkopojot iepriekš minēto, var secināt, ka līdzatbildības institūta mērķis nav 

atbrīvot likuma subjektu vai Finanšu izlūkošanas dienestu no civiltiesiskās atbildības, bet gan 

noteikt cietušajai personai pienākumu veikt visas iespējamas darbības, lai pasargātu sevi no 

zaudējumiem vai tos mazinātu, vienlaikus piešķirot tiesību aizskārējam, kurš zaudējumus nav 

nodarījis ļaunā nolūkā, tiesības prasīt atlīdzināmo zaudējumu samazinājumu tādā apmērā, kādā 

cietušais nav ievērojis krietna un rūpīga saimnieka rīcības standartu.  

 

2.5. Likuma subjekta vai kompetentās iestādes nepamatotas vai nelikumīgas rīcības 

tiesiskā daba citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulējumā; atlīdzināšanas tiesiskais 

pamats 

2.5.1. Likuma subjekta atbildības piemērošanas priekšnoteikumi Eiropas Savienības 

dalībvalstu regulējumā 

Aplūkojot citu Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvo regulējumu, secināms, ka lielā 

daļā Eiropas Savienības dalībvalstu, piemēram, Dānijā,97 Francijā,98 Horvātijā,99 Igaunijā,100 

 
 
96 Latgales apgabaltiesas 2018.gada 30.janvāra spriedums lietā Nr. CA-0010-18 

(ECLI:LV:LAAT:2018:0130.C31307715.2.S) (pārsūdzēts, atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, stājies spēkā 

2018.gada 14.jūnijā) 
97  Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism [Dānijas likums par noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumiem] 37.pants. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/8467/file/Denmark_Act_Prevent_Money_Laundering_Financing

_of_Terrorism_2017_en.pdf  
98  Monetary and Financial Code [Francijas Monetārais un Finanšu kodekss] L564-5 pants. Pieejams: 

https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-

17ECBC19B9C0  
99  Anti-money laundering and terrorist financing law [Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas likums] 77.panta otrā daļa. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-

money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf  
100  Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act [Igaunijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums] 52.pants. Pieejams: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:LAAT:2018:0130.C31307715.2.S
https://www.legislationline.org/download/id/8467/file/Denmark_Act_Prevent_Money_Laundering_Financing_of_Terrorism_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8467/file/Denmark_Act_Prevent_Money_Laundering_Financing_of_Terrorism_2017_en.pdf
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide
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Luksemburgā,101 Rumānijā,102 Slovākijā,103 Spānijā,104 un Ungārijā105 (sk. sīkāk. Tabula Nr.1 

“Ierobežojumi likuma subjekta atbildības piemērošanai – Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību 

salīdzinājums”) ir paredzēts Novēršanas likuma 40.panta trešajai daļai līdzīgs princips – likuma 

subjektam neiestājas civiltiesiskā atbildība par atturēšanos no darījuma veikšanas, ja tas rīkojies 

labā ticībā, saskaņā ar šo valstu normatīvo regulējumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanu. 

Līdzīgu principu paredz arī Finanšu darījumu darba grupas106 (The Financial Action Task 

Force (FATF) – angļu v.) 21.rekomendācija, kas noteic, ka finanšu institūcijām, to direktoriem, 

amatpersonām un darbiniekiem jābūt aizsargātiem ar likumu no kriminālatbildības un 

civiltiesiskās atbildības par jebkādu informācijas atklāšanas ierobežojumu, ko uzliek līgums vai 

likums, ja viņi labā ticībā (good faith) paziņo finanšu izlūkošanas institūcijai par savām 

aizdomām, pat ja tie precīzi nezina informācijas pamatā esošo noziedzīgo darbību, un neatkarīgi 

no tā, vai pretlikumīgā darbība faktiski notika.107 Lai gan Finanšu darījumu darba grupas 

21.rekomendācija neattiecas uz atturēšanos no darījuma veikšanas, tiek norādīts, ka būtu 

 
 
101  Luksemburgā labas ticības princips, kā ierobežojums atbildības piemērošanai noteiktos normatīvajos tiesību 

aktos tiek apvienots ar personas vainas pakāpi. Proti, subjektam, kas rīkojies labā ticībā, var iestāties atbildība 

gadījumā, ja viņš ir pieļāvis neuzmanību. Sk. Law of 27 October 2010 relating to the implementation of United 

Nations Security Council resolutions as well as acts adopted by the European Union concerning prohibitions 

and restrictive measures in financial matters in respect of certain persons, entities and groups in the context 

of the combat against terrorist financing [Luksemburgas 2010.gada 27.oktobra likums par Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Drošības padomes rezolūciju, kā arī Eiropas Savienības pieņemto aktu īstenošanu attiecībā uz 

aizliegumiem un ierobežojošiem pasākumiem finanšu lietās attiecībā uz konkrētām personām, organizācijām 

un grupām saistībā ar cīņu pret teroristu finansēšanu] 5.pants. Pieejams: https://www.cssf.lu/wp-

content/uploads/files/Lois_reglements/Legislation/Lois/L_271010_AML_TF.pdf  
102  Law No. 656 on the prevention and sanctioning of money laundering and on setting up of certain measures 

for the prevention and combating terrorism financing [Rumānijas likums Nr.656 par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanas novēršanu un sankcijām un par noteiktu pasākumu ieviešanu terorisma finansēšanas 

novēršanai un apkarošanai] 9.panta pirmā daļa. Pieejams: http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-

2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc  
103  Act No. 297/2008 Coll. Act on protection against money laundering and terrorist financing and on the 

amendment to certain acts [Slovākijas likums Nr.297/2008 par aizsardzību pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu un teroristu finansēšanu un par dažu aktu grozījumiem] 35.panta pirmā daļa. Pieejams: 

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf  
104  Law 12/2003, dated 21 May, on prevention and freezing of terrorist financing [Spānijas likums 12/2003 

(21.maijs) par teroristu finansēšanas novēršanu un iesaldēšanu] 5.pants. Pieejams: 

https://www.imolin.org/doc/amlid/Spain_Law%2012_2003.pdf  
105  Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing [Ungārijas 

likums LIII (2017) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu un 

apkarošanu] 36.pants. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_launde

ring_terrorist_financing_2017_en.pdf  
106  Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir starpvaldību institūcija, kas nosaka starptautiskos standartus, kuru 

mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu un tās nodarīto kaitējumu 

sabiedrībai. Šobrīd FATF ir 39 dalībnieki – 37 jurisdikcijas un 2 reģionālas organizācijas (Persijas līča 

sadarbības padome un Eiropas Komisija). Pieejams: https://www.fatf-gafi.org/about/  

Šobrīd FATF ir 39 dalībnieki – 37 jurisdikcijas un 2 reģionālas organizācijas (Persijas līča sadarbības padome 

un Eiropas Komisija). Sk. Which jurisdictions are members of the FATF? Pieejams:  https://www.fatf-

gafi.org/faq/membercountriesandobservers/  
107  Financial Action Task Force (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the 

Financing of Terrorism & Proliferation. Paris: Financial Action Task Force, (2012-2019), p.17. Pieejams: 

https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf  

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/files/Lois_reglements/Legislation/Lois/L_271010_AML_TF.pdf
https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/files/Lois_reglements/Legislation/Lois/L_271010_AML_TF.pdf
http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc
http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf
https://www.imolin.org/doc/amlid/Spain_Law%2012_2003.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_laundering_terrorist_financing_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_laundering_terrorist_financing_2017_en.pdf
https://www.fatf-gafi.org/about/
pieejams:%20https://www.fatf-gafi.org/faq/membercountriesandobservers/
https://www.fatf-gafi.org/faq/membercountriesandobservers/
https://www.fatf-gafi.org/faq/membercountriesandobservers/
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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pamatoti likuma subjektus atbrīvot no atbildības ne tikai ziņošanas gadījumā, bet arī tad, ja 

likuma subjekts vai viņa pārstāvji labā ticībā aiztur aizdomīgu darījumu (maksājumu) uz likuma 

vai finanšu izlūkošanas institūcijas izdota rīkojuma pamata.108 Šajā ziņā arī Latvijā tiek atzīts, 

ka likuma subjektam neiestājas civiltiesiskā atbildība par atturēšanos no darījuma veikšanas, ja 

tas rīkojies labā ticībā saskaņā ar Novēršanas likumu (sk. Novēršanas likuma 40.panta trešo 

daļu). 

Tomēr labas ticības principa ievērošana nav vienīgais Eiropas Savienības dalībvalstīs 

atzītais kritērijs, atbilstoši kuram tiek izslēgta likuma subjekta atbildība par nepamatotu 

atturēšanos no darījumu veikšanas. Piemēram, atbilstoši Austrijas Finanšu tirgus noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma109 19.panta pirmajai daļai, likuma subjektam 

neiestājas atbildība par maksājuma (darījuma) neizpildīšanu vai tā aizkavēšanu, ja tas aiz 

neuzmanības kļūdījies par aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Attiecīgi 

likuma subjekta atbildība tiek paredzēta atkarībā no tā vainas pakāpes – likuma subjektam šajā 

aspektā neiestājas atbildība par neuzmanību, bet iestājas atbildība, ja likuma subjekts atturoties 

no darījuma veikšanas, apzinās, ka attiecīgā persona vai tās naudas līdzekļi nav saistīti ar 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. 

Arī Vācijā likuma subjekta atbildība ir atkarīga no tā vainas pakāpes. Atbilstoši Vācijas 

Federatīvās Republikas Naudas atmazgāšanas likuma110 48.paragrāfam likuma subjekts netiek 

atbrīvots no atbildības, ja tā rīcībā ir konstatējams ļauns nolūks vai rupja neuzmanība.  

Tai pat laikā vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvajos regulējumos nav 

noteikti papildu kritēriji likuma subjekta atbrīvošanai no atbildības. Piemēram, Lietuvā,111 

 
 
108  Stroligo K., Intscher H., Davis-Crockwell S. A World Bank study. Suspending Suspicious Transactions. 

Washington: The World Bank, 2013, p.27. Pieejams: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00P

UBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y  
109  Financial Markets Anti-Money Laundering Act [Austrijas Finanšu tirgus noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas likums]. Pieejams: https://www.fma.gv.at/download.php?d=2701  
110  Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) [Vācijas 

Federatīvās Republikas Naudas atmazgāšanas likums]. Pieejams: https://www.gesetze-im-

internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html#BJNR182210017BJNG000100000  
111  Republic of Lithuania Law On The Prevention Of Money Laundering and Terrorist Financing [Lietuvas 

Republikas likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu], 9.panta 

24.paragrāfs un 16.panta 13.paragrāfs. Pieejams: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26a9f270fb6511e796a2c6c63add27e9?jfwid=2r1m4zwg  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00PUBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00PUBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.fma.gv.at/download.php?d=2701
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html#BJNR182210017BJNG000100000
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html#BJNR182210017BJNG000100000
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26a9f270fb6511e796a2c6c63add27e9?jfwid=2r1m4zwg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26a9f270fb6511e796a2c6c63add27e9?jfwid=2r1m4zwg
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Maltā,112 Polijā,113 Portugālē114 un Slovēnijā115 likuma subjekts tiek atbrīvots no atbildības, ja 

tas rīkojies saskaņā ar konkrētā likuma (vai noteiktu tiesību normu šajā likumā) noteikumiem 

(neatkarīgi no tā, vai subjekts ir rīkojies labā ticībā). Salīdzinot minēto valstu regulējumu ar 

Novēršanas likumā noteikto, secināms, ka šo valstu normatīvais regulējums paredz likuma 

subjekta atbildību par nodarīto kaitējumu tikai nelikumīgas, bet ne nepamatotas rīcības 

gadījumā. 

 

2.5.2. Valsts (finanšu izlūkošanas institūcijas) atbildības piemērošanas priekšnoteikumi 

Eiropas Savienības dalībvalstu regulējumā 

Pasaules Bankas izstrādātajā pētījumā par aizdomīgu darījumu aizturēšanu norādīts, ka 

mazāk nekā puse (25 iestādes jeb 42 procenti iestāžu) no 59 aptaujātajām finanšu izlūkošanas 

iestādēm paudušas, ka to jurisdikcijās pastāv noteikumi vai mehānismi kaitējuma 

kompensācijai par finanšu izlūkošanas iestāžu veikto darījumu (maksājumu) aizturēšanu. 

Savukārt 24 no šiem finanšu izlūkošanas dienestiem norādīja, ka šādos gadījumos kaitējuma 

atlīdzināšanas jautājuma izlemšanai ir piemērojama vispārējā (civilprocesuālā) kārtība, taču 

tikai vienā gadījumā šis jautājums ir regulēts atbilstoši administratīvajai procedūrai.116 

Eiropas Savienības dalībvalstu regulējums par valsts atbildību (finanšu izlūkošanas 

institūcijas atbildību) par līdzekļu iesaldēšanu ir atšķirīgs. Kā jau iepriekš minēts, atbilstoši 

Novēršanas likumam jautājumā par likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta rīcības 

pamatotību būtiska nozīme ir rīcības labticībai. Taču vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs 

valsts atbildība par līdzekļu iesaldēšanu vispārīgi netiek ierobežota. Piemēram, atbilstoši 

Francijas Monetārā un Finanšu kodeksa117 L564-5 pantam, tieši valsts ir atbildīga par visām 

nelabvēlīgajām sekām, likuma subjektam labā ticībā veicot ierobežošanas pasākumus, kas 

minēti L564-2 pantā.  

 
 
112  Chapter 373 prevention of money laundering act [Maltas likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas novēršanu], 28.panta ceturtā daļa. Pieejams: 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8842&l=1  
113  Poland Act of 1 March 2018 on counteracting money laundering and terrorist financing [Polijas 

2018.gada 1.marta likums par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu], 

91.pants. Pieejams: https://mf-arch2.mf.gov.pl/documents/764034/1010418/ustawa+tekst_EN+_15062018-

f+_16072018.pdf  
114  Decree-Law No. 91/2018 Approves the new Legal Framework for Payment Services and Electronic 

Currency, transposing Directive (EU) 2015/2366 [Portugāles Dekrētlikums Nr.91/2018, kas apstiprina jauno 

tiesisko regulējumu maksājumu pakalpojumiem un elektroniskai valūtai, transponējot Direktīvu (ES) 

2015/2366], 135.pants. Pieejams: https://dre.pt/home/-/dre/116936932/details/maximized  
115  Act on the prevention of money laundering and terrorist financing [Slovēnijas likums par noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu], 126.panta otrā daļa. Pieejams: https://www.a-

tvp.si/storage/app/media/Documents/ENG/ZPPDFT-1/APMLFT2016English.pdf  
116  Stroligo K., Intscher H., Davis-Crockwell S. A World Bank study. Suspending Suspicious Transactions. 

Washington: The World Bank, 2013, p.52. Pieejams: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00PU

BLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y  
117  Monetary and Financial Code [Francijas Monetārais un Finanšu kodekss]. Pieejams: https://www.anti-

moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0  

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8842&l=1
https://mf-arch2.mf.gov.pl/documents/764034/1010418/ustawa+tekst_EN+_15062018-f+_16072018.pdf
https://mf-arch2.mf.gov.pl/documents/764034/1010418/ustawa+tekst_EN+_15062018-f+_16072018.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/116936932/details/maximized
https://www.a-tvp.si/storage/app/media/Documents/ENG/ZPPDFT-1/APMLFT2016English.pdf
https://www.a-tvp.si/storage/app/media/Documents/ENG/ZPPDFT-1/APMLFT2016English.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00PUBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00PUBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
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Līdzīgi arī Slovākijas likuma Nr.297/2008 par aizsardzību pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu un teroristu finansēšanu un par dažu aktu grozījumiem 35.panta otrā daļa noteic, ka 

par kaitējumu (ja likuma subjekts rīkojas labā ticībā) ir atbildīga valsts. Kompensāciju par 

kaitējumu nodrošina Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija.118  

Tāpat arī Spānijas likuma 30/1992 (26.novembris) par valsts pārvaldes iestāžu tiesisko 

režīmu un vienoto administratīvo procedūru119 139.panta 1.punkts (kopsakarā ar Spānijas 

likuma 10/2010 (28.aprīlis) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu 

finansēšanas novēršanu120 45.panta 6.punktu) noteic, ka personām ir tiesības saņemt 

kompensāciju no attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par visu kaitējumu, kas nodarīts viņu 

īpašumam un tiesībām (tostarp saistībā ar naudas līdzekļu iesaldēšanu), izņemot “force 

majeure” gadījumus. Līdzīgu noteikumu paredz arī Spānijas likuma 40/2015 (1.oktobris) par 

publiskā sektora tiesisko režīmu121 32.panta 1.punkts, kurš gan papildus norāda, ka nav 

atlīdzināms kaitējums (zaudējumi), kas personai ir jāuzņemas saskaņā ar likumu. Tātad vairākās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs valsts (finanšu izlūkošanas institūcijas) atbildība par nepamatoti 

veiktu līdzekļu iesaldēšanu iestājas neatkarīgi no tā, vai valsts, iesaldējot līdzekļus, ir rīkojusies 

labā ticībā. 

Vienlaikus norādāms, ka vairākās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izņēmumi no 

atbildības par līdzekļu iesaldēšanu ir paredzēti ne tikai attiecībā uz likuma subjektiem 

(privātpersonām), bet arī attiecībā uz valsts iestādēm (sk. sīkāk. Tabula Nr.2 “Ierobežojumi 

finanšu izlūkošanas institūcijas atbildības piemērošanai – Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību 

salīdzinājums”). Piemēram, atbilstoši Beļģijas likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu un par naudas izmantošanas 

ierobežošanu122 77.panta 5.paragrāfam, atbildīgajai valsts institūcijai, veicot savus 

pienākumus, neiestājas civiltiesiskā atbildība, izņemot gadījumu, kad tā veic krāpšanu (pielaiž 

ļaunu nolūku) vai pieļauj rupju neuzmanību.  

 
 
118  Act No. 297/2008 Coll. Act on protection against money laundering and terrorist financing and on the 

amendment to certain acts [Slovākijas likums Nr.297/2008 par aizsardzību pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu un teroristu finansēšanu un par dažu aktu grozījumiem]. Pieejams: 

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf  
119  Law 30/1992, Of 26 November, Legal Regime Of Public Administrations And Common Administrative 

Procedure [Spānijas likums 30/1992 (26.novembris) par valsts pārvaldes iestāžu tiesisko režīmu un vienoto 

administratīvo procedūru]. Pieejams: https://www.global-regulation.com/translation/spain/1468252/law-30-

1992%252c-of-26-november%252c-legal-regime-of-public-administrations-and-common-administrative-

procedure.html#:~:text=The%20object%20of%20the%20Act,applicable%20to%20all%20of%20them.  
120  Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing [Spānijas likums 

10/2010 (28.aprīlis) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu]. Pieejams: 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/04/law_10_2010.pdf  
121  Law 40/2015, Of 1 Of October, Of Regime Legal Of The Sector Public [Spānijas likuma 40/2015 

(1.oktobris) par publiskā sektora tiesisko režīmu]. Pieejams: https://www.global-

regulation.com/translation/spain/615484/law-40---2015%252c-of-1-of-october%252c-of-regime-legal-of-the-

sector-public.html  
122  Law on the prevention of money laundering and terrorist financing and on the restriction of the use of cash 

[Beļģijas likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu un par 

naudas izmantošanas ierobežošanu]. Pieejams: 

https://www.nbb.be/doc/cp/eng/aml/20170918_law_aml_fr_nl_en_updated_version_05.2019_clean.pdf  

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf
https://www.global-regulation.com/translation/spain/1468252/law-30-1992%252c-of-26-november%252c-legal-regime-of-public-administrations-and-common-administrative-procedure.html#:~:text=The%20object%20of%20the%20Act,applicable%20to%20all%20of%20them
https://www.global-regulation.com/translation/spain/1468252/law-30-1992%252c-of-26-november%252c-legal-regime-of-public-administrations-and-common-administrative-procedure.html#:~:text=The%20object%20of%20the%20Act,applicable%20to%20all%20of%20them
https://www.global-regulation.com/translation/spain/1468252/law-30-1992%252c-of-26-november%252c-legal-regime-of-public-administrations-and-common-administrative-procedure.html#:~:text=The%20object%20of%20the%20Act,applicable%20to%20all%20of%20them
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/04/law_10_2010.pdf
https://www.global-regulation.com/translation/spain/615484/law-40---2015%252c-of-1-of-october%252c-of-regime-legal-of-the-sector-public.html
https://www.global-regulation.com/translation/spain/615484/law-40---2015%252c-of-1-of-october%252c-of-regime-legal-of-the-sector-public.html
https://www.global-regulation.com/translation/spain/615484/law-40---2015%252c-of-1-of-october%252c-of-regime-legal-of-the-sector-public.html
https://www.nbb.be/doc/cp/eng/aml/20170918_law_aml_fr_nl_en_updated_version_05.2019_clean.pdf
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Līdzīgi arī Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanas likuma123 146.pants paredz, ka ne Finanšu ministrijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas birojs, ne pati Horvātijas Republika nav atbildīga par kaitējumu, kas 

nodarīts, piemērojot Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanas likumu un uz šī likuma pamata izdotos noteikumus, izņemot gadījumu, 

kad kaitējums ir nodarīts ar nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ. 

Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs finanšu izlūkošanas iestādes atbildība par 

kaitējumu ir piemērojama gadījumā, ja tiek pierādīts, ka darbība vai bezdarbība ir veikta 

ļaunticīgi (bad faith – angļu v.) jeb pretēji labai ticībai. Piemēram, atbilstoši Maltas likuma par 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu124 17.pantam Finanšu izlūkošanas analīzes 

vienība, tās amatpersonas un darbinieki, nav atbildīgi par kaitējumu par darbību vai bezdarbību, 

veicot jebkuru funkciju saskaņā ar šo likumu, ja vien nav pierādīts, ka darbība vai bezdarbība 

ir veikta ļaunticīgi (bad faith – angļu v.) (jeb pretēji labai ticībai). 

Līdzīgs noteikums ir paredzēts arī Rumānijas likuma Nr. 656 par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanas novēršanu un sankcijām un par noteiktu pasākumu ieviešanu terorisma 

finansēšanas novēršanai un apkarošanai125 9.panta otrajā daļā. Proti, valsts ir atbildīga par 

maksājumu (darījumu) apturēšanu vai šādas apturēšanas pagarināšanu tad, ja šī darbība ir veikta 

pārkāpjot likumu un ļaunticīgi (bad faith – angļu v.) jeb pretēji labai ticībai, vai arī veikta 

noziedzīga nodarījuma rezultātā. Līdzīgi Ungārijas normatīvajā regulējumā valsts un likuma 

subjekta atbildība ir pakļauta labas ticības principa ievērošanai. Ungārijas likuma LIII (2017) 

par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu un 

apkarošanu126 36.pants noteic, ka gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējs un finanšu izlūkošanas 

vienība rīkojas labā ticībā, tie nav pakļauti civiltiesiskajai vai krimināltiesiskajai atbildībai par 

maksājuma (darījuma) izpildes apturēšanu, ja apturēšana galu galā izrādās nepamatota. 

Šajā ziņā Pasaules Bankas izstrādātajā pētījumā par aizdomīgu darījumu aizturēšanu ir 

norādīts, ka saskaņā ar veiktajām aptaujām, lielākajā daļā jurisdikciju finanšu izlūkošanas 

institūcijas un to darbinieki, kas iesaistīti lēmumā par darījuma (maksājuma) atlikšanu, ir 

pasargāti no atbildības par zaudējumiem, kas radušies klientam vai aizdomās turētajai personai, 

 
 
123  Anti-money laundering and terrorist financing law [Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas likums]. Pieejams 

https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-

money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf  
124  Chapter 373 prevention of money laundering act [Maltas likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

novēršanu]. Pieejams: 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8842&l=1  
125  Law No. 656 on the prevention and sanctioning of money laundering and on setting up of certain measures 

for the prevention and combating terrorism financing [Rumānijas likums Nr.656 par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanas novēršanu un sankcijām un par noteiktu pasākumu ieviešanu terorisma finansēšanas 

novēršanai un apkarošanai]. Pieejams: http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-

2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc  
126  Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing [Ungārijas 

likums LIII (2017) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu un 

apkarošanu]. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_launde

ring_terrorist_financing_2017_en.pdf  

https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8842&l=1
http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc
http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc
https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_laundering_terrorist_financing_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_laundering_terrorist_financing_2017_en.pdf
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vai trešajai personai, kas rīkojas labā ticībā. Tomēr tiesību normas, kas tieši paredzētu šādu 

atbrīvošanu no atbildības pastāv tikai dažās jurisdikcijās, kamēr citās jurisdikcijās finanšu 

izlūkošanas institūcijas netiek atbrīvotas no atbildības, vai arī tās tiek atbrīvotas no atbildības, 

pamatojoties uz vispārējām normām, kas regulē atlīdzības pieprasīšanas pieļaujamību par valsts 

amatpersonu darbību labā ticībā.127 Šajā sakarā izteikts viedoklis – ja likuma subjekts ir 

atbrīvojams no atbildības par ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, kas veikta labā ticībā, tad 

likuma subjektam un finanšu izlūkošanas institūcijām būtu jābūt atbrīvotām arī par labā ticībā 

veiktu aizdomīgu darījumu (maksājumu) atlikšanu. Tādējādi juridiskajā literatūrā ir atzīts, ka 

vienlīdzīgs aizsardzības līmenis būtu jānodrošina gan likuma subjektam, gan finanšu 

izlūkošanas institūcijām, kad tie izdod vai īsteno darījuma atlikšanas (līdzekļu iesaldēšanas) 

rīkojumu, ja šīs darbības veiktas labā ticībā.128 

 

2.5.3. Kaitējuma kompensācijas prasības celšanas tiesīgā persona Eiropas Savienības 

dalībvalstu regulējumā 

Tiesības prasīt kaitējuma kompensāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanas jomā Eiropas Savienības dalībvalstu praksē vispārīgi tiek atzītas personai, kurai ir 

tieši nodarīts kaitējums. Vienlaikus norādāms, ka pastāv atšķirīga Eiropas Savienības 

dalībvalstu prakse attiecībā uz trešo personu tiesībām pieprasīt kaitējuma kompensāciju no 

valsts un likuma subjekta. 

 

2.5.4. Trešo personu tiesības prasīt kaitējuma kompensāciju no likuma subjekta 

Eiropas Savienības dalībvalstu prakse attiecībā uz trešo personu tiesībām pieprasīt 

kaitējuma kompensāciju no likuma subjekta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

jomā nav viennozīmīga. Tikai atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvais regulējums 

tieši vai netieši definē personu, kas ir tiesīga prasīt kaitējuma kompensāciju. Aplūkojot šo valstu 

normatīvo regulējumu, redzams, ka vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvajā 

regulējumā netieši tiek atzītas arī trešo personu tiesības pieprasīt kaitējuma 

kompensāciju. Piemēram, atbilstoši Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas likuma129 77.panta otrās daļas c) apakšpunktam, ziņojuma 

sniedzējs (likuma subjekts) un tā darbinieki nav atbildīgi par kaitējumu, kas izraisīts klientiem 

 
 
127  Stroligo K., Intscher H., Davis-Crockwell S. A World Bank study. Suspending Suspicious Transactions. 

Washington: The World Bank, 2013, p.27. Pieejams: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00P

UBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y  
128  Stroligo K., Intscher H., Davis-Crockwell S. A World Bank study. Suspending Suspicious Transactions. 

Washington: The World Bank, 2013, p.27. Pieejams: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00P

UBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y  
129  Anti-money laundering and terrorist financing law [Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas likums]. Pieejams 

https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_antimoney_laundering_terrorist_financing_l

aw_2017_en.pdf  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00PUBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00PUBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00PUBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15804/890630PUB0Susp00Box385269B00PUBLIC0.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_antimoney_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_antimoney_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
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vai trešajām personām, ja tas labā ticībā (bona fide) un saskaņā ar šī likuma noteikumiem, un 

noteikumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz šo likumu, izpilda noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas biroja rīkojumu par aizdomīga maksājuma (darījuma) pagaidu 

apturēšanu.  

Līdzīgs princips pastāv arī Slovēnijas likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un teroristu finansēšanas novēršanu130 126.panta otrās daļas 3.punktā, kas paredz, ka atbildīgie 

subjekti un viņu darbinieki nav atbildīgi par kaitējumu, kas nodarīts klientiem vai trešajām 

personām, ja saskaņā ar šī likuma noteikumiem viņi izpilda rīkojumu uz laiku apturēt 

maksājumu (darījumu) vai instrukciju, kas izdota saistībā ar minēto rīkojumu. Lai gan šīs 

tiesību normas attiecas uz personas atbrīvošanu no atbildības, tās netieši norāda, ka atsevišķos 

gadījumos tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu ir arī trešajām personām, kas šajos likumos tiek 

expressis verbis nošķirtas no klientiem (piemēram, bankas klientiem, kuriem ir darījuma 

attiecības ar banku). 

 Atšķirīga pieeja attiecībā uz personu, kas ir tiesīga prasīt kaitējuma kompensāciju ir 

paredzēta Igaunijas normatīvajā regulējumā. Igaunijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma finansēšanas novēršanas likuma131 52.pants paredz vairākus izņēmumus no likuma 

subjekta atbildības piemērošanas par kaitējumu kas nodarīts personai vai klientam, kurš 

piedalās maksājumā (darījumā), kas veikts ekonomiskajā vai profesionālajā darbībā, veicot 

profesionālu darbību vai sniedzot profesionālu pakalpojumu, ja atbildīgais subjekts, tā 

darbinieks, pārstāvis un persona, kas rīkojas tā vārdā, labā ticībā pildījis šā likuma pienākumus. 

Savukārt likuma subjekta atbildība attiecībā uz trešajām personām, kuras nepiedalās attiecīgajā 

maksājumā (darījumā) šajā likumā netiek aprakstīta. 

 

2.5.5. Trešo personu tiesības prasīt kaitējuma kompensāciju par finanšu izlūkošanas 

institūciju veiktajām darbībām 

Attiecībā uz trešo personu tiesībām prasīt kompensēt nodarīto kaitējumu par finanšu 

izlūkošanas institūciju veikto darījumu (maksājumu) aizturēšanu dažādās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs pastāv atšķirīgs normatīvais regulējums. Tikai atsevišķu Eiropas Savienības 

dalībvalstu normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā 

tieši vai netieši definē personu, kas ir tiesīga prasīt kaitējuma kompensāciju. Piemēram, 

atbilstoši Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanas likuma132 146.panta trešajai daļai, kopsakarā ar šī panta pirmo un otro daļu 

 
 
130  Act on the prevention of money laundering and terrorist financing [Slovēnijas likums par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu]. Pieejams: https://www.a-

tvp.si/storage/app/media/Documents/ENG/ZPPDFT-1/APMLFT2016English.pdf  
131  Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act [Igaunijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma finansēšanas novēršanas likums]. Pieejams: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide  
132  Anti-money laundering and terrorist financing law [Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas likums]. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-

money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf  

https://www.a-tvp.si/storage/app/media/Documents/ENG/ZPPDFT-1/APMLFT2016English.pdf
https://www.a-tvp.si/storage/app/media/Documents/ENG/ZPPDFT-1/APMLFT2016English.pdf
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
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Horvātijas Republika (vai Horvātijas Finanšu ministrijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas birojs) ir atbildīga par kaitējumu, kas nodarīts klientiem vai trešajām 

personām ar nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ. Tāpat atbilstoši Francijas Monetārā un 

Finanšu kodeksa133 L564-5 pantam, tieši valsts ir atbildīga par visām nelabvēlīgajām sekām, 

likuma subjektam labā ticībā veicot ierobežošanas pasākumus, kas minēti L564-2 pantā. Šāda 

tiesību normas juridiskā konstrukcija rada iespaidu, ka arī trešās personas varētu būt tiesīgas 

prasīt nodarītā kaitējuma kompensāciju. 

Savukārt, piemēram, Somijas likuma par līdzekļu iesaldēšanu terorisma apkarošanas 

nolūkā134 16.panta pirmā daļa paredz, ka gadījumā, ja līdzekļi ir iesaldēti bez pamatojuma, 

valsts sniedz kompensāciju personai, kura ir lēmuma adresāts, attiecīgi izslēdzot tiesības prasīt 

kaitējuma kompensāciju trešajām personām. 

Līdzīgs regulējums pastāv arī Vācijas tiesībās. Ja ar jebkuras valsts varu apveltītas 

personas amata pienākumu pārkāpumu tiek aizskartas Vācijas Civilkodeksa135 823.paragrāfa 

pirmajā daļā nostiprinātās personas tiesības un tiesiskie labumi, tad tieši aizskartajai personai, 

tas ir, attiecīgās tiesības vai tiesiskā labuma īpašniekam, saskaņā ar Civilkodeksa 839.paragrāfu 

un Pamatlikuma136 34.pantu pieder prasījuma tiesības pret valsti. Savukārt tāda persona, kuras 

tiesības vai tiesiskie labumi tika aizskarti netieši, nav uzskatāma par šo tiesību 

subjektu Civilkodeksa 839.paragrāfa izpratnē un tādējādi tai nepieder prasījuma tiesības.137 

Salīdzinoši norādāms, ka arī Austrālijā tiesības prasīt kompensāciju no valsts par līdzekļu 

iesaldēšanu atbilstoši Austrālijas likuma par Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem138 

25.pantam ir tieši attiecīgo līdzekļu īpašniekam. Savukārt juridiskajā literatūrā norādīts, ka 

šādas tiesības ir arī līdzekļu turētājam.139 Šajā ziņā gan norādāms, ka Apvienoto Nāciju 

Organizācijas piemērotās sankcijas ir ar citādu juridisko raksturu (tās piemēro miera, kārtības 

un drošības nodrošināšanai), salīdzinot ar sankcijām, kas izriet no Novēršanas likuma. Tomēr 

regulējums, kad un kādā kārtībā atlīdzināms kaitējums par nepamatoti piemērotām sankcijām 

(kā sankcijām, kas izriet no Novēršanas likuma, tā arī sankcijām, kas izriet no Apvienoto Nāciju 

Organizāciju pieņemtajiem lēmumiem), kas ierobežo personas tiesības, ir savstarpēji 

salīdzināms, jo atlīdzināšanas mērķis šajos gadījumos sakrīt. Proti, mazināt personai nepamatoti 

nodarīto kaitējumu un pēc iespējas atjaunot to stāvokli, kāds būtu bijis, ja finanšu sankcijas 

 
 
133  Monetary and Financial Code [Francijas Monetārais un Finanšu kodekss]. Pieejams: https://www.anti-

moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-

17ECBC19B9C0  
134  Law on the freezing of assets for the purpose of combating terrorism [Somijas likums par līdzekļu iesaldēšanu 

terorisma apkarošanas nolūkā]. Pieejams: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20130325  
135  Bürgerliches Gesetzbuch [Vācijas Federatīvās Republikas Civilkodekss]. Pieejams: https://www.gesetze-im-

internet.de/bgb/  
136  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Vācijas Federatīvās Republikas Pamatlikums]. Pieejams: 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html  
137  Habersack M. (Red.), Papier H.-J., Shirvani F. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 

6. Schuldrecht. Besonderer Teil IV. §§ 705-853. Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. Produkthaftungsgesetz. 

7.Auflage. München: C.H.Beck, 2017, § 839, Rn.232. 
138  Charter of the United Nations Act 1945 [Austrālijas likums par Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem 

1945]. Pieejams: https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00742  
139  Harvey A. I. Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing Law and Policy: Showcasing 

Australia. Leiden and Boston: Brill Nijhoff, 2019, p.173. 

https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20130325
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00742
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netiktu piemērotas. Ievērojot šajā un 2.5.4.nodaļā minēto, secināms, ka tikai atsevišķu Eiropas 

Savienības dalībvalstu normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanas jomā piešķir tiesības prasīt kaitējuma kompensāciju arī trešajām personām. 

 

2.5.6. Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu prakse par 

finanšu sankciju piemērošanas tiesiskumu un pamatotību 

Sākotnēji jāteic, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē nav skatītas lietas par tāda 

kaitējuma atlīdzināšanu, kura pamats ir valsts finanšu izlūkošanas dienesta veikta prettiesiska 

personas līdzekļu iesaldēšana, pamatojoties uz aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu. Tas ir skaidrojams ar to, ka iesaldēšanas rīkojumiem ir izteikts pagaidu raksturs 

un īss darbības termiņš. Līdz ar to šāda rīkojuma apstrīdēšana Eiropas Cilvēktiesību tiesā, 

visticamāk, neatsver ieguldīto laiku un līdzekļus. Tomēr Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir skatījusi 

lietas par mantas aresta radītā kaitējuma novēršanu.140 

Tāpat arī Eiropas Savienības Tiesas praksē nav skatītas lietas par kaitējuma atlīdzināšanas 

prasībām, kur kādas dalībvalsts finanšu izlūkošanas dienests ir prettiesiski iesaldējis personas 

līdzekļus, pamatojoties uz aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tas 

izskaidrojams ar Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa Direktīvas 

2014/42/ES141 ieviešanu, kura Eiropas Savienībā harmonizēja, cita starpā, noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu iesaldēšanas institūtu. Direktīvas 8.panta 4.punkts nosaka dalībvalstīm pienākumu 

normatīvajos aktos nodrošināt personai, kuras īpašums tiek skarts, efektīvu iespēju pārsūdzēt 

tiesā iesaldēšanas rīkojumu. Tādējādi jautājuma par līdzekļu iesaldēšanu pārsūdzēšana ietilpst 

nacionālo tiesu kompetencē un šāda rīkojuma pamatotība nav izvērtējama Eiropas Savienības 

Tiesā. Eiropas Savienības Tiesā persona varētu vērsties tikai tad, ja dalībvalsts nebūtu 

izpildījusi direktīvas prasības un nacionālais regulējums nenodrošina efektīvu iespēju personai 

pārsūdzēt tās līdzekļu iesaldēšanu. Šādā gadījumā persona varētu celt prasību pret dalībvalsti 

par kaitējuma atlīdzību, pamatojoties uz valsts atbildības principu.142 

Tomēr Eiropas Savienības Padome (turpmāk arī – Padome), pamatojoties uz Līguma par 

Eiropas Savienības darbību143 215.pantu un Līguma par Eiropas Savienību144 V sadaļas 

 
 
140  Sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008.gada 18.decembra spriedums lietā “Saccocia v. Austria”, iesnieguma 

Nr. 69917/01; Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2018.gada 26.jūnija spriedums lietā “Telbis and Viziteu v. 

Romania”, iesnieguma Nr. 47911/15; Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2020.gada 21.jūlija spriedums lietā “Credit 

Europe Leasing IFN S.A. v. Romania”, iesnieguma Nr. 38072/11; Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 

5.februāra spriedums lietā “Gabrić v. Croatia”, iesnieguma Nr. 9702/04. 
141  Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa Direktīva 2014/42/ES par nozieguma rīku un 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā. 
142  Kalniņa V. Eiropas Savienības un dalībvalstu atbildība. Grām.: Eiropas Savienības tiesības. I daļa. 

Institucionālās tiesības. Sagatavojis autoru kolektīvs Christoph Schewe (Kristofa Ševes), Arņa Bukas, 

Kaspara Gailīša, Ģirta Strazdiņa zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, 341.-344.lpp. Sk. 

arī: Eiropas Savienības Tiesas 1996.gada 5.marta spriedums Brasserie du pêcheur SA – Vācija un The Queen 

– Secretary of State for Transport, apvienotās lietas C‑46/93 un C‑48/93, ECLI:EU:C:1996:79 
143  Līgums par Eiropas Savienības darbību. Parakstīts Lisabonā 13.12.2007. 
144  Līgums par Eiropas Savienību. Parakstīts Māstrihtā 07.02.1992. 

https://www.hr-dp.org/files/2013/09/11/CASE_OF_SACCOCCIA_v._AUSTRIA_.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184058
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184058
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203842
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203842
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91134
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81389&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2622845
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2.nodaļu, ar saviem lēmumiem vairākkārtēji ir vērsusies pret valstu valdībām, uzņēmumiem, 

personu grupējumiem vai konkrētām personām, kā rezultātā tām piemērotas dažāda rakstura 

finanšu sankcijas, lai sekmētu Eiropas Savienības kopējās ārpolitikas un drošības politikas 

mērķu sasniegšanu.145  

Pieņemot ierobežojošos pasākumus, Padome izstrādā personu sarakstu, kuriem tiek 

piemērotas finanšu sankcijas. Pēc būtības šādu sankciju sekas ir salīdzināmas ar Finanšu 

izlūkošanas dienesta rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu – personām tiek liegta iespēja brīvi 

rīkoties ar tiem piederošajiem līdzekļiem. Personai, kuras tiesības ir aizskartas ar 

ierobežojošajiem pasākumiem, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 

263.panta ceturto daļu un 275.panta otro daļu, ir iespēja vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai 

apstrīdētu attiecīgos tiesību aktus, ar kuriem tiek ieviesti ierobežojošie pasākumi. Tāpat 

persona, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 340.pantu, Eiropas Savienības 

Tiesā var celt prasību par līdzekļu iesaldēšanas izraisītā kaitējuma atlīdzināšanu. Tā kā Padomes 

rīcība personai rada ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu salīdzināmas sekas, šī tiesu 

prakses apkopojuma ietvaros būtu piešķirama nozīme arī Eiropas Savienības Tiesu praksei 

lietās, kurās prasība celta par ierobežojošo pasākumu atcelšanu un kaitējuma atlīdzināšanu.  

Tā, piemēram, Eiropas Savienības Tiesa lietā “Mohamed Trabelsi u.c. – Padome” 

prasītāji lūdza atcelt Padomes Īstenošanas Lēmumu 2011/79/KĀDP,146 ar kuru pret vienu no 

prasītājiem tika vērsti ierobežojoši pasākumi, kā arī atlīdzināt kaitējumu 150 000 EUR apmērā, 

kas prasītājam radās no attiecīgajiem pasākumiem.147 Pamatojoties uz Tunisijas iestāžu veikto 

tiesas izmeklēšanu par darbībām saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ar šo 

lēmumu tika iesaldēti līdzekļi un citi saimnieciskie resursi 48 personām (t.sk. prasītājam), 

kuras, Padomes ieskatā, ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos. 

Eiropas Savienības Tiesa secināja, ka lūgums atcelt attiecīgo lēmumu, ciktāl tas attiecas 

uz konkrēto prasītāju, ir pamatots, un līdzekļu iesaldēšana ir bijusi prettiesiska. Lietā tika 

konstatēts, ka Padome pret prasītājiem vērsa ierobežojošus pasākumus, pamatojoties uz 

izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tomēr lēmuma 2011/72/KĀDP148 

1.panta pirmajā punktā kā kritērijs līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanai bija norādīta 

atbildība par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos. Tā kā attiecīgais lēmuma 

pamatojums nebija saistīts ar tā mērķi, kādēļ pieņēma ierobežojošos pasākumus, tiesa atzina, 

ka nav pieļaujama prasītāja iekļaušana apstrīdētajā lēmumā.149 

 
 
145  Sankcijas - kā un kādā gadījumā ES pieņem ierobežojošus pasākumus. Pieejams: 

https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/sanctions/  
146  Eiropas Savienības Padomes 2011.gada 4.februāra Īstenošanas Lēmums 2011/79/KĀDP, ar ko īsteno 

Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām 

saistībā ar situāciju Tunisijā. 
147  Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2013.gada 28.maija sprieduma lietā Mohamed Trabelsi u.c. – Padome, 

T-187/11, ECLI:EU:T:2013:273, 15.punkts. 
148  Eiropas Savienības Padomes 2011.gada 31.janvāra Lēmums 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem 

pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā. 
149  Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sprieduma lietā Mohamed Trabelsi u.c. – Padome, 

ECLI:EU:T:2013:273, 93.-96.punkts. 

https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/sanctions/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137742&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2622955
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137742&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2622955
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Tomēr konkrētajā prasības pieteikumā prasītājs nepamatoja savu prasījumu par kaitējuma 

atlīdzināšanu, vien norādīja, viņaprāt, atlīdzināmo apmēru. Tiesa nevarēja precīzi noteikt nedz 

prasītāja minētā kaitējuma veidu, t.i., vai prasa atlīdzināt mantisko vai nemantisko 

kaitējumu. Tāpat Tiesa vērsa uzmanību tam, ka prasības pieteikuma daļā par kaitējuma 

atlīdzināšanu nebija neviena norāde, kas ļautu uzskatīt, ka radītā kaitējuma cēlonis ir 

tieši Padomes prettiesiski pieņemtais lēmums.150 

Eiropas Savienības Tiesa atzina, ka prasījums par kaitējuma atlīdzināšanu ir jānoraida kā 

nepieņemams, vienlaikus atzīstot, ka Padomes rīcība, vēršot pret pirmo prasītāju ierobežojošus 

pasākumus, bija prettiesiska un aizskāra prasītāja tiesības uz īpašumu. Tādējādi iepriekš 

minētais ļauj secināt, ka kaitējuma atlīdzināšanai Eiropas Savienības Tiesā nepietiek vien ar 

prettiesiskas līdzekļu iesaldēšanas faktu. Prasītājam jāpamato gan iestādes prettiesiskā rīcība, 

gan radītais kaitējums, gan cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un šo kaitējumu. 

Analizējot ES dalībvalstu tiesu praksi saistībā ar kaitējuma atlīdzināšanu par nepamatotu 

ierobežojumu rīkoties ar saviem līdzekļiem, vērā ņemamu spriedumu ir pieņēmis Šveices 

Federālās Augstākās tiesas Civillietu departaments lietā 4A_455/2016151. Minētās lietas 

ietvaros prasītājs, cita starpā, cēla prasību pret kredītiestādi par nodarīto zaudējumu atlīdzību 

250 000 EUR apmērā, kā arī nemantiskā kaitējuma atlīdzību 30 000 CHF (Šveices franku) 

apmērā. Prasība tika pamatota ar to, ka kredītiestāde, laikus neizpildot savus no konta 

apkalpošanas līguma izrietošos pienākumus, tas ir, vilcinoties ar maksājumu rīkojumu izpildi, 

radīja prasītājam gan zaudējumus, gan nemantisko kaitējumu.152 Prasītājs zaudējumu rašanās 

cēloni pamatoja ar apsvērumu, ka 2011.gada 27.aprīlī tas lūdza kredītiestādi veikt visu savā 

kontā esošo līdzekļu pārskaitījumu uz citu kredītiestādi ārvalstīs, savukārt kredītiestāde, kurā 

atradās prasītāja naudas līdzekļi, atturējās no darījuma veikšanas, uzskatot, ka šāds 

pārskaitījums ir vērtējams kā aizdomīgs. Konstatējot, ka iesniegtais maksājuma rīkojums nav 

izpildīts, prasītājs atkārtoti vērsās kredītiestādē ar lūgumu veikt pārskaitījumu. Pēc atkārtota 

lūguma saņemšanas kredītiestāde informēja prasītāju, ka neveiks pārskaitījumu līdz nebūs 

noskaidrojusi visu nepieciešamo informāciju par prasītāju kā kredītiestādes klientu un tā 

pieteikto pārskaitījuma motīvus. Vienlaikus kredītiestāde pieprasīja no prasītāja informāciju par 

līdzekļu izcelsmi un pārskaitījuma mērķi.153 

2011.gada 18.maijā, teju trīs nedēļas pēc atturēšanās no darījuma uzsākšanas, 

kredītiestāde informēja Šveices Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas ziņošanas biroju par 

pieprasīto pārskaitījumu, norādot, ka klienta sniegtie paskaidrojumi par līdzekļu izcelsmi un 

pārskaitījuma mērķi ir nepilnīgi un tādēļ kredītiestādei ir radušās pamatotas aizdomas, ka 

prasītāja kontā esošie līdzekļi varētu būt noziedzīgi iegūti.154 Šīs pašas dienas ietvaros Šveices 

 
 
150  Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sprieduma lietā Mohamed Trabelsi u.c. – Padome, 

ECLI:EU:T:2013:273, 48.punkts. 
151  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016. 
152  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016, 

“C” punkts. 
153  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016, 

“B.a.” punkts. 
154  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016, 

“B.c.” punkts. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137742&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2622955
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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Federālā Padome pieņēma rīkojumu “O-Syria”, saskaņā ar kuru prasītājam un citām ar Sīrijas 

valdību saistītām personām iesaldēja to kontos esošos naudas līdzekļus. Pamatojoties uz šo 

rīkojumu, kredītiestāde liedza prasītājam jebkādā veidā rīkoties ar visiem viņa kontā esošajiem 

līdzekļiem.155 

2011.gada 25.jūlijā prasītājs vērsās kredītiestādē ar lūgumu izbeigt kredītiestādes 

atturēšanos no jebkādu darījumu veikšanas, vienlaikus arī sniedzot informāciju par 

pārskaitījuma mērķi. Proti, prasītājs norādīja, ka pārskaitījums bija paredzēts nekustamā 

īpašuma iegādei 3 000 000 EUR vērtībā. Prasītājs arī norādīja, ka nekustamā īpašuma 

pārdevējs, neskatoties uz naudas līdzekļu pārskaitījumu kavējumu, piekrita atcelt līgumsodu 

500 000 EUR apmērā par saistību neizpildi laikā, tomēr palielināja nekustamā īpašuma cenu 

par 250 000 EUR. Prasītāja ieskatā nekustamā īpašuma cenas pieaugums radās tieši 

kredītiestādes nepamatotas rīcības rezultātā. Tādējādi kredītiestāde tai faktiski radīja 

zaudējumus 250 000 EUR apmērā.156 

Ņemot vērā, ka naudas līdzekļu saņēmējs nebija iekļauts Šveices Federālās Padomes 

rīkojumā “O-Syria” un ka pārskaitījums nepārkāpa rīkojuma noteikumus, Ekonomisko lietu 

valsts sekretariāts deva atļauju kredītiestādei izbeigt atturēšanos no jebkādu darījumu 

veikšanas.157 Neskatoties uz Ekonomisko lietu valsts sekretariāta atļauju, kredītiestāde atkārtoti 

vērsās Ekonomisko lietu valsts sekretariātā, norādot, ka pret nekustamā īpašuma pārdevēju ir 

vērstas ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas. Kredītiestāde minēto 

informāciju nosūtīja arī Šveices Ģenerālprokurora birojam, kas savukārt piemēroja arestu 

prasītāja kontā esošajiem līdzekļiem un uzsāka izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu. Četrus mēnešus pēc aresta piemērošanas Federālā krimināltiesa atcēla mantas 

arestu pierādījumu trūkuma dēļ, pēc kā kredītiestāde izpildīja prasītāja sākotnēji pieprasīto 

pārskaitījumu.158  

Neskatoties uz prasītāja maksājuma rīkojuma izpildi, prasītājs vērsās tiesā par kaitējuma 

atlīdzināšanu.159 Šveices Federālā Augstākā tiesa, analizējot kaitējuma atlīdzināšanas tiesisko 

pamatu, pilnībā noraidīja kaitējuma atlīdzināšanas prasību. Tiesa atzina, ka kredītiestāde nav 

atbildīga par kaitējumu, ko izraisīja labā ticībā veikta atturēšanās no pārskaitījumu veikšanas 

atbilstoši Federālā likuma noteikumiem. Vienlaikus tiesa norādīja, ka kredītiestādes labticība 

tiek prezumēta,160 savukārt pienākums atlīdzināt radīto kaitējumu iestājas tikai tad, ja prasītājs 

ir spējīgs atspēkot minēto prezumpciju. Tātad Šveicē pienākums atlīdzināt kaitējumu, ko 

 
 
155  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016, 

“B.b.” punkts. 
156  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016, 

“B.d.” punkts. 
157  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016, 

“B.e.” punkts. 
158  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016, 

“B.g.”- “B.h.” punkts. 
159  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016, 

“C” punkts. 
160  Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra spriedums lietā 4A_455/2016, 

4.3.3.punkts. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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nodarījis likuma subjekts, ir darīts atkarīgs no tā, vai konkrētās lietas ietvaros ir iespējams 

pierādīt likuma subjekta rīcība pretēji labas ticības principam.   
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3. KAITĒJUMA KOMPENSĀCIJAS PRASĪBA PRIVĀTPERSONU 

STARPĀ UN TO IZSLĒDZOŠIE APSTĀKĻI 

 

Praksē var rasties dažādas situācijas, kurās Finanšu izlūkošanas dienesta veikta līdzekļu 

iesaldēšana vai likuma subjekta atturēšanas no darījuma veikšanas var skart ne vien pašu likuma 

subjekta klientu vai Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojuma adresātu, bet arī citas tieši nesaistītas 

personas. Tā, piemēram, Finanšu izlūkošanas dienests var pieņemt rīkojumu par personas A 

līdzekļu iesaldēšanu. Līdzekļu iesaldēšanas rezultātā persona A nevar laikus izpildīt savu 

saistību pret personu B. Secīgi persona B ceļ prasību pret personu A par zaudējumu atlīdzību 

sakarā ar saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Šādā gadījumā rodas jautājums, vai persona 

A saistību nepildīšanu var pamatot ar tās līdzekļu iesaldēšanu kā nepārvaramas varas apstākli 

vai nejaušu notikumu. 

 

3.1. Likuma subjekta vai Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatota un nelikumīga 

rīcība kā nejaušs notikums vai nepārvarama vara 

Lai atbildētu uz jautājumu, vai persona savu saistību nepildīšanu, ko ietekmējusi likuma 

subjekta nelikumīga vai Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatota vai nelikumīga rīcība, var 

pamatot kā nepārvaramu varu, vispirms nepieciešams aplūkot vienu no svarīgākajiem 

līgumtiesību principiem – līgumu saistošā spēka principu. Līgumu saistošā spēka princips, no 

kura izriet pienākums pildīt tiesīgi noslēgtu līgumu, ir fundamentāls civiltiesisko attiecību 

organizēšanas princips.161 Romiešu tiesībās šis princips ieguva formulējumu “pacta sunt 

servanda”,162 kas joprojām tiek lietots arī mūsdienās. Tā mērķis ir nodrošināt stabilu un 

paredzamu civiltiesisko apgrozību. Latvijas civiltiesībās šis princips ir atspoguļots Civillikuma 

1587.pantā,163 kas paredz: “Tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, 

un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei 

tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus”. To vēl vairāk 

pastiprina Civillikuma 1588.pants, kas noteic, ka no līguma nevar atkāpties arī tad, ja otra puse 

to nepilda. 

Kā skaidrojis prof. K. Torgāns, līgumu slēdz ar mērķi sasniegt noteiktu ekonomisko 

rezultātu, tāpēc no līguma nebūtu nekādas jēgas, ja no tā varētu viegli atkāpties.164 Civillikuma 

1589.pants vispārīgi norāda uz trīs pamatiem, kas pieļauj vienpusēju atkāpšanos no līguma: 1) 

“kad to zināmos apstākļos atļauj likums”; 2) “kad tā pamatota ar paša līguma raksturu”; 3) “kad 

 
 
161  Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. 

Torgāna zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 87.lpp. 
162  Turpat. 
163  Senāta 2018.gada 16.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-144/2017 (ECLI:LV:AT:2018:1016.C28376413.1.S) 

9.punkts; Senāta 2018.gada 30.janvāra sprieduma lietā Nr. SKC-11/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0130.C29549212.1.S) 7.5.punkts; Senāta 2018.gada 24.janvāra sprieduma lietā Nr. 

SKC-35/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0124.C33351014.1.S) 6.1.punkts. 
164  Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. 

Torgāna zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 87.lpp. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1016.C28376413.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0130.C29549212.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0124.C33351014.1.S
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tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta” starp pusēm noslēgtajā līgumā. Kā tas izriet no Civillikuma 

1589.panta satura, nepārvarama vara nav norādīta kā viens no tiem gadījumiem, kas dod pusēm, 

tiesības atkāpties no līguma. To apstiprina apstāklis, ka nepārvarama vara nav pat pieminēta 

Civillikuma 10.nodaļā kā gadījums, kas izraisītu saistību tiesību izbeigšanos. Attiecīgi 

nepārvaramas varas apstākļi neatbrīvo no pienākuma pildīt līgumu un ar to uzņemtās 

saistības.165 

Ne Civillikumā, ne citos nacionālajos tiesību aktos nav dots jēdziena “nepārvarama vara” 

skaidrojums.166 Kā norādījis Senāts, uz šī jēdziena skaidrojumu var attiecināt gan romiešu 

tiesībās apzīmētos apstākļus (dabas stihijas, zemestrīces, ūdensplūdus, ugunsgrēkus, kā arī 

sociālas parādības, kuras cilvēks saviem spēkiem nevar pārvarēt – laupīšanas, sacelšanās, 

bandītu uzbrukumu postījumus), gan ANO 1980.gada 11.aprīļa (Vīnes) Konvencijā par 

starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem167 (turpmāk – Vīnes konvencija), 

gan Starptautisko komerclīgumu principu168 (turpmāk – UNIDROIT) ietverto formulējumu, 

gan tiesību zinātnē doto nepārvaramas varas definīciju.169 Tiesību doktrīnā nostiprinājusies 

atziņa, ka nepārvarama vara satur tieši tās pašas pazīmes, kuras satur nejaušs 

notikums. Atšķirība ir tāda, ka nepārvaramai varai ir sevišķi spēcīga iedarbība, tāpēc, pat ja 

nepārvaramas varas iestāšanos varētu paredzēt, to tik un tā nevarētu novērst.170 Līdz ar to 

nepārvaramai varai piemīt tie paši kritēriji, kas nejaušam notikumam (un otrādi), paturot prātā, 

ka nepārvaramai varai raksturīga sevišķi spēcīga iedarbība, kuru nespēj pārvarēt neviena 

persona.  

Civillikumā ar jēdzienu “nepārvarama vara” saprot šķērsli saistību izpildei vai tiesību 

realizācijai. Tomēr Civillikumā šis šķērslis netiek minēts kā atbrīvojošs no pienākuma, bet gan 

ietverts sadaļā par zaudējumu atlīdzināšanu. Civillikuma 1774.pantā noteikts, ka “[..] ja nejaušs 

šķērslis kavē kādu izpildīt uzņemto saistību, jāatzīst, it kā viņš būtu to izpildījis [..].” Tādējādi 

nepārvarama vara un nejaušs notikums (ko Civillikums abus kopā apzīmē ar jēdzienu “nejaušs 

šķērslis”) izslēdz personas vainu par savu saistību neizpildi,171 taču neatbrīvo no pašas saistības. 

Savukārt tiklīdz šāds šķērslis atkrīt, saistība ir jāizpilda. Civillikuma 1774.pants un 1775.pants 

paredz, ka zaudējumi, kas ir nejauši (t.i., cēlušies no nejauša notikuma vai nepārvaramas varas), 

nevienam nav jāatlīdzina. Līdz ar to nejaušs notikums un nepārvarama vara izslēdz zaudējumu 

 
 
165  Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. 

Torgāna zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 100.lpp. 
166  Senāta 2015.gada 21.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-206/2015 (C28322210) 12.1.punkts, Senāta 2014.gada 

12.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-0179-14 (C32373809) 11.2.punkts. 
167  ANO 1980.gada 11.aprīļa (Vīnes) Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. 

Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=44192  
168  UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles 2016) Available: 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016  
169  Senāta 2015.gada 21.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-206/2015 (C28322210) 12.1.punkts, Senāta 2014.gada 

12.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-0179-14 (C32373809) 11.2.punkts. 
170  Bērziņa K. Nejaušs notikums un tā sekas. Jurista vārds, 2015.gada 17.februāris, Nr.07 (859). Sk. arī: Senāta 

2018.gada 14.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-227/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1214.C04430310.1.S) 

11.4.punkts. 
171  Kārkliņš J. Nejaušs notikums, vainojamība un civiltiesiskā atbildība. Latvijas Universitātes Juridiskās 

fakultātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Grām: Jurisprudence un kultūra: pagātnes 

mācības un nākotnes izaicinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 506.lpp. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/288319.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/197259.pdf
https://likumi.lv/doc.php?id=44192
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/288319.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/197259.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1214.C04430310.1.S
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atlīdzināšanas pienākumu. Citiem vārdiem, ja persona savus ar līgumu uzņemtos pienākumus 

neizpilda tādēļ, ka to liedz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, neiestājas šīs personas 

zaudējumu atlīdzināšanas atbildība par savu saistību neizpildi. 

No iepriekš minētā izriet, ka Civillikuma 1773. – 1775.panti nepārvaramas varas 

gadījumā atbrīvo personu no pienākuma atlīdzināt zaudējumus, bet neatbrīvo no pienākuma 

izpildīt uzņemto saistību (līgumu). Šāds risinājums pastāv visās Eiropas valstīs un ir pamatots, 

jo vairumā gadījumu nepārvaramas varas apstākļiem būs pagaidu raksturs. Tas nozīmē, ka 

nebūtu pamata uz visiem laikiem atbrīvot parādnieku no pienākuma izpildīt uzņemto saistību. 

Jau pirmskara Latvijas tiesību doktrīnā (un arī tiesu praksē) atzīts, ka nepārvaramas varas 

un nejauša notikuma iestāšanās balstās uz diviem kritērijiem – apstākļu neparedzamību un to 

nenovēršamību. Turklāt tie ir lietojami kumulatīvi.172 Tādējādi, pirmkārt, apstākļiem jābūt 

tādiem, ko saprātīga persona, ievērojot parasto rūpību, konkrētajos apstākļos nespēj paredzēt.173 

Pretējā gadījumā nav pamata runāt nedz par nejaušu notikumu, nedz, vēl jo vairāk, par 

nepārvaramu varu. Otrkārt, apstākļiem ir jābūt tādiem, kurus nevar novērst vai pārvarēt. Arī 

nenovēršamība ir jāvērtē objektīvi, noskaidrojot, vai ir iestājušies tādi apstākļi, kurus krietns un 

rūpīgs saimnieks nespēj novērst.174 Turklāt nenovēršamības kritērijs ir jāaplūko ne tikai vērtējot 

vai pats notikums (tā cēlonis) ir nenovēršams. Ir nepieciešams vērtēt arī to, vai nenovēršamas 

(un nepārvaramas) ir attiecīgo apstākļu radītās sekas – šķēršļi konkrētās saistības izpildei. Ja 

attiecīgo saistību tomēr var izpildīt par spīti neparedzamajiem apstākļiem, tad nav pamata runāt 

par nejaušu notikumu vai nepārvaramu varu. 

Ievērojot iepriekš minēto, lai kādus līguma slēgšanas brīdī neparedzamus apstākļus atzītu 

par nepārvaramu varu (vai nejaušu notikumu), ir jākonstatē, ka uzņemto saistību šo apstākļu 

rezultātā izpildīt ir neiespējami (t.i., ka konkrēto apstākļu sekas ir nepārvaramas un 

nenovēršamas, tās liedz izpildīt saistību). Nepārvarama vara (un arī nejaušs notikums) nav 

konstatējama, ja konkrēto saistību izpilde ir iespējama, bet kāda notikuma dēļ kļuvusi 

nesalīdzināmi apgrūtinošāka. Jau Senās Romas laikos līgumtiesībās atbildība par saistību 

neizpildi neiestājās, ja tā bija neiespējama un šī neiespējamība bija objektīva, nesaistīta ar pašu 

debitoru un radusies pēc līguma noslēgšanas.175 Vācijas tiesību doktrīnā atzīts, ka, lai attaisnotu 

parādnieka saistību neizpildi, ir jākonstatē, ka saistību izpildes neiespējamība ir objektīva – 

neviens parādnieks konkrētajos apstākļos saistību nevarētu izpildīt.176 Arī Latvijas Civillikumā 

ir atrodama norma, kas apstiprina iepriekš minēto principu par saistību izpildes pilnīgas 

 
 
172  Čakste K. Nejaušība un nepārvarama vara Latvijas civillikumos. Jurists, 1936.gada 1.janvāris, Nr.1/2(71/72). 

Sk. arī: Senāta Civilā kasācijas departamenta 1925.gada 26.marta spriedums lietā Nr.135, sal. Senāta Civilā 

kasācijas departamenta 1930.gada 30.janvāra spriedums lietā Nr.383. 
173  Kārkliņš J. Nejaušs notikums, vainojamība un civiltiesiskā atbildība. Latvijas Universitātes Juridiskās 

fakultātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Jurisprudence un kultūra: pagātnes 

mācības un nākotnes izaicinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004, 502.-513.lpp. Sk. arī: Senāta 

2018.gada 14.septembra spriedums lietā Nr. SKC-245/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0914.C20186514.1.S) 

17.3.punkts. 
174  Čakste K. Nejaušība un nepārvarama vara Latvijas civillikumos. Jurists, 1936.gada 1.janvāris, Nr.1/2(71/72). 
175  Zimmerman R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town: Juta&Co 

Ltd., 1992, 784.–786.lpp 
176  European Contract Law. Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, 

Model Rules. Munich: sellier. european law publishers, 2008, p.230 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0914.C20186514.1.S
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neiespējamības konstatēšanu. Civillikuma 1543.pants, cita starpā paredz, ka gadījumos “[..] kad 

izpildīšana ir neiespējama nevis vispārīgi, bet tikai apsolītājam, vai kad neiespējamība ir viņa 

paša darbības sekas, tad viņam jāatlīdzina zaudējumi tam, kam viņš devis apsolījumu.” Līdz ar 

to nepārvaramai varai ir jābūt ne vien neparedzamai, bet arī nenovēršamai tādā izpratnē, ka 

nepārvaramas varas sekas padara saistību izpildi par neiespējamu (pilnībā vai uz kādu 

brīdi). Turklāt saistību neizpildei ir jābūt objektīvai, t.i., jākonstatē, ka nepārvaramas varas dēļ 

attiecīgo saistību nevar izpildīt neviena persona. 

Iepriekš minētie nepārvaramas varas kritēriji ir atzīti arī Senāta judikatūrā. Senāts 

vairākos spriedumos divus pamata kritērijus (apstākļu neparedzamība un apstākļu un to seku 

nenovēršamība) ir izvērsis, norādot, ka nepārvaramas varas apstākļu konstatēšanai ir izvirzīti 

četri priekšnoteikumi: 1) šie apstākļi pie līguma slēgšanas pusēm nebija zināmi; 2) tie padara 

līguma izpildi neiespējamu vispār un nevis tikai vienai pusei; 3) tie nav iestājušies parādnieka 

vainas dēļ; 4) no tiem nav iespējams izvairīties vai tos nav iespējams novērst, neraugoties uz 

visām parādnieka pūlēm.177 Tikai tad, ja kumulatīvi izpildās visi no iepriekš minētajiem 

priekšnoteikumiem, kādu notikumu var atzīt par nepārvaramas varas apstākli. Kā redzams, 

Senāts ir izvēlējies īpaši uzsvērt, ka nepārvaramai varai kvalificējas tikai tādi apstākļi, kas 

padara līguma izpildi par neiespējamu. Tāpat Senāts, atsaucoties uz tiesību doktrīnas 

atziņām,178 norādījis, ka līguma izpildes neiespējamība ir vērtējama nevis no parādnieka 

viedokļa, bet gan pēc tā, vai attiecīgās darbības veikšana (saistību izpildījums) objektīvi ir 

kļuvusi neiespējama.179 

Jēdzienu “nepārvarama vara” satura noskaidrošanai aplūkojams arī Eiropas līgumu 

tiesību principu apkopojums (The Principles of European Contract Law – angļu v.) Nr. VI.3,180 

kurā, veidojot uzskaitījumu par apstākļiem, kas vairumā valstu tiek uzskatīti par nepārvaramu 

varu, ir iekļauti arī valsts pārvaldes iestāžu izdoti akti. Šajā sakarā būtiski norādīt, ka, pirmkārt, 

tiesību aktam ir jābūt adresētam personai, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem vai 

tam personas tiesības ir jāierobežo tiktāl, ka persona nevar izpildīt saistību. Otrkārt, akts, lai to 

uzskatītu par nepārvaramu varu, nevar būt izdots, lai sodītu personu par tās pašas prettiesisku 

rīcību.  

Arī ar ES atbalstu izstrādātajā Kopējā modeļa projektā (Draft Common Frame of 

Reference – angļu v.)181 ir atrodams nepārvaramas varas skaidrojums. Saskaņā ar Kopējā 

modeļa VI grāmatas 5:302.pantu “persona var aizbildināties gadījumos, ja juridiski būtisku 

kaitējumu rada ārkārtējs gadījums, ko nevar novērst ne ar kādu saprātīgu pasākumu un kas nav 

 
 
177  Senāta 2018.gada 14.septembra sprieduma lietā Nr. SKC-245/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0914.C20186514.1.S) 17.3.punkts; Senāta 2011.gada 26.janvāra sprieduma lietā Nr. 

SKC-11/2011 10.2.punkts; Senāta 2014.gada 12.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-0179-14 (C32373809) 

11.2.punkts  
178  Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna 

vispārīgā zinātniskā redakcija.-Rīga, Mans īpašums, 1998, 98.lpp 
179  Senāta 2011.gada 26.janvāra sprieduma lietā Nr. SKC-11/2011 12.punkts 
180  The Principles of European Contract Law No. VI.3 Pieejams: https://www.trans-lex.org/944000/_/force-

majeure/  
181  Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. Pieejams:  

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0914.C20186514.1.S
http://at.gov.lv/downloadlawfile/3200
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/197259.pdf
http://at.gov.lv/downloadlawfile/3200
https://www.trans-lex.org/944000/_/force-majeure/
https://www.trans-lex.org/944000/_/force-majeure/
https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf
https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf
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uzskatāms par šīs personas risku.” Ja kaitējums ir cēlies nekontrolējama notikuma dēļ, tad ir 

prezumējams, ka persona nav vainojama pie šī notikuma izraisīšanas.182 Tomēr ārkārtēja 

gadījuma iestāšanās neatbrīvo personu no atbildības gadījumā, ja tas ietilpst līdzēja riska 

sfērā.183 Tā, piemēram, šāds risks parasti pastāv, ja kredītiestādes klients, kura līdzekļi tiek 

iesaldēti vai no kura pieteikta darījuma izpildes likuma subjekts atturas, sadarbojas ar augsta 

riska trešajām valstīm, kas var būt par pamatu tam, lai likuma subjekts vai Finanšu izlūkošanas 

dienests šāda klienta darbībai pievērstu pastiprinātu uzmanību. Tādējādi attiecībā uz šādu 

personu izdots rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu, nebūtu uzskatāms par nepārvaramu varu, kas 

attaisno personas saistības neizpildi. 

Nepārvaramas varas un nepamatoti vai nelikumīgi iesaldētu finanšu līdzekļu sakarā ir 

jāvērtē, vai līdzekļu iesaldēšana, vai atturēšanās no darījuma veikšanas, ir ne tikai apgrūtinājusi 

saistību izpildi, bet arī to padarījusi neiespējamu. Svarīgi ir nošķirt nepārvaramas varas 

gadījumu no līguma izpildes grūtībām, kad kāds notikums būtiski maina līguma līdzsvaru, taču 

nepadara tā izpildi neiespējamu,184 tādējādi izpildei kļūstot tikai par pārejoši neiespējamu. 

Lietā Nr. C33455712 puses 2011.gada 21.novembrī noslēdza nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu. Saskaņā ar pirkuma līguma noteikumiem prasītāja apņēmās samaksāt visu 

pirkuma maksu līdz 2011.gada 30.decembrim, taču atbildētāja nesaņēma nekādus maksājumus 

no prasītājas. Kā iemeslu šādai rīcībai prasītāja norādīja nepārvaramas varas apstākļus, kas 

iestājušies sakarā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2011.gada 21.novembra sēdē 

pieņemto lēmumu, ar kuru bija nolemts apturēt visu finanšu pakalpojumu sniegšanu bankā, kurā 

prasītājai bija atvērts norēķinu konts.185 

Tiesa šajā lietā atzina, ka finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšana nav uzskatāma par 

apstākli, kuru prasītāja varējusi saprātīgi paredzēt vai kontrolēt. Tomēr minētais apstāklis pats 

par sevi nav vērtējams kā tāds, kas pamatotu līguma absolūtu izpildes neiespējamību. Lai arī 

prasītāja norādīja, ka bankā uzglabātie naudas līdzekļi bija vienīgie viņai piederošie naudas 

līdzekļi, kas iegūti, pārdodot nekustamos īpašumus ārvalstīs, tiesas ieskatā, prasības 

pieteikumam pievienotie pirkuma līgumi apstiprināja vien faktu, ka minētie darījumi ir notikuši, 

taču tie neliecina, ka kredītiestādē apturētie naudas līdzekļi bijuši vienīgie prasītājai piederošie 

līdzekļi. Tādējādi tiesa atzina, ka, nevar izdarīt secinājumu, ka prasītāja pirkuma līgumu nav 

 
 
182  Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference 

(DCFR). Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law 

(Acquis Group). Edited by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke and Hugh Beale, Johnny 

Herre, Jérôme Huet, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano and Fryderyk Zoll. New 

York: Oxford University Press, 2010, p.3538. 
183  Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference 

(DCFR). Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law 

(Acquis Group). Edited by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke and Hugh Beale, Johnny 

Herre, Jérôme Huet, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano and Fryderyk Zoll. New 

York: Oxford University Press, 2010, pp.3538–3539. 
184  Senāta 2011.gada 26.janvāra sprieduma lietā Nr. SKC-11/2011 10.3.apakšpunkts. 
185  Rīgas rajona tiesas 2013.gada 13.novembra spriedums lietā Nr. C33455712 (nepārsūdzēts, stājies spēkā 

2016.gada 13.decembrī). 
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spējusi izpildīt nepārvaramas varas dēļ, kas izpaudusies kā prasītājai piederošo vienīgo naudas 

līdzekļu aizturēšana kredītiestādē.186  

Savukārt lietā Nr. C23074613 banka personai piešķīrusi maksājumu karti, atvērusi kontu 

un noteikusi kredītlimitu LVL 2000,00 apmērā. Pamatojoties uz personas un kredītiestādes 

noslēgto līgumu, kredītiestāde sāka aprēķināt kredīta procentus no atbildētājas izmantotās un 

neatmaksātās kredīta summas. Tā kā atbildētāja neveica saistību izpildi pret banku, tā papildus 

kredīta procentiem sāka aprēķināt paaugstināto procenti likmi un līgumsodu. Atbildētāja atzina, 

ka nav veikusi galvenā parāda un kredīta procentu samaksu, tomēr nolūka nemaksāt 

paaugstināto procenta likmi un līgumsodu viņai nekad neesot bijis. Šāda situācija radusies tādēļ, 

ka divus gadus atbildētājas vīra līdzekļi, kas tika ieskaitīti viņa bankas kontā no kāda Bulgārijas 

uzņēmuma, ir iesaldēti. Prasītāja lūdza tiesu atcelt līgumsodu, paaugstinātos procentus nu citus 

maksājumus, kuri izveidojušies tādēļ, ka banka neļauj piekļūt ģimenes līdzekļiem. Tomēr, 

tiesas secināja, ka līgumu saistošo spēku, kas nostiprināts Civillikuma 1587.pantā, neietekmē 

ne paša parādnieka, ne viņa radinieku līdzekļu iesaldēšana.187 

Senāts ir īpaši uzsvēris, ka “[..] visos tajos gadījumos, kad šķērsli var pārvarēt, 

atsaukšanās uz nepārvaramas varas klauzulu nav iespējama, kaut arī radušais apgrūtinājums 

līdzējam izpildīt līgumu ir tikpat liels, cik nepārvaramas varas gadījumā.”188 Šo principu ilustrē 

Anglijas tiesu spriedumi lietās, kas saistīti ar t.s. Suecas krīzi (Suez Crisis). Proti, Suecas krīzes 

rezultātā kravu transportēšana caur Suecas kanālu kļuva neiespējama. Tomēr lietās, kur kravu 

pārvadātāji mēģināja atsaukties uz neparedzamu apstākļu radītu saistību izpildes 

neiespējamību, tiesas atzina, ka kravu iespējams vest pa citiem jūras ceļiem (kaut gan tas prasa 

trīs reizes ilgāku laiku un izmaksas), tāpēc saistību izpilde ir padarīta apgrūtinoša, ekonomiski 

neizdevīga, bet nevis neiespējama.189 

Pie līdzīga secinājuma nonāca Senāts, izvērtējot, vai 2008.gada globālā ekonomiskā 

krīze, kas nozīmīgi skāra arī Latviju, ir atzīstama par nepārvaramu varu. Globālā ekonomiskā 

krīze tika atzīta par apstākli, kas ir ārpus personas kontroles un kas var radīt šķērsli izpildīt 

saistības. Tomēr Senāts secināja, ka, lai gan krīze samazina personas ienākumus un iespējas 

komercdarbībā (apgrūtina saistības izpildi), tā nepadara saistības izpildi par neiespējamu. 

Tādējādi to nevar uzskatīt par nepārvaramu varu, kas varētu attaisnot personas saistību 

neizpildi.190 

Tomēr, neskatoties uz to, ka šādu apstākļu iestāšanās rada komersantam ekonomiska 

rakstura grūtības, tie objektīvi nepadara par neiespējamu, piemēram, komersanta saistību 

atmaksāt izsniegto aizdevumu. Iespēja norēķināties ir atkarīga ne tikai no naudas plūsmas, bet 

arī no iepriekš veiktiem uzkrājumiem un citiem aktīviem, ko var pārvērst naudas līdzekļos vai 

arī jaunu kredītu saņemšanā. Neskatoties uz nepārvaramas varas apstākļiem, kas liedz personai 

 
 
186  Rīgas rajona tiesas 2013.gada 13.novembra spriedums lietā Nr. C33455712 (nepārsūdzēts, stājies spēkā 

2014.gada 17.janvārī). 
187  Madonas rajona tiesas 2014.gada 6.maija spriedums lietā Nr. C23074613 (nepārsūdzēts, stājies spēkā 

2014.gada 6.jūnijā). 
188  Senāta 2014.gada 12.decembra spriedums lietā Nr. SKC-0179-14 (C32373809) 11.3.punkts  
189  Peel E. The Law of Contract. Thirteenth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2011, p. 935.-936. 
190  Senāta 2014.gada 12.decembra spriedums lietā Nr. SKC-0179-14 (C32373809) 11.3.punkts 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/144186.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/163340.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/197259.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/197259.pdf


Eiropas Savienības tiesību un tiesu prakses salīdzinājums kaitējuma kompensāciju lietās. 

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana Civiltiesību jomā (2013.–2020.gads) 

 

52 
 

 

izpildīt saistības pret tā līgumpartneriem, līdzekļu iesaldēšanas vai atturēšanās no darījuma 

veikšanas gadījumā, komersantam ir iespējams izpildīt maksājumus kredītiestādei, piemēram, 

no uzkrājumiem, kas izveidojušies iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas rezultātā. Ja komersants 

to nespēj citu naudas līdzekļu trūkuma dēļ, tad šāda nespēja ir ar subjektīvu raksturu 

nevis objektīvu. Cits komersants, kuram šādi uzkrājumi ir izveidojušies, šādā pašā situācijā šo 

pašu saistību būtu spējīgs izpildīt.  

Līdz ar to ir nošķirams nepārvaramas varas gadījums no gadījuma, kad kāds notikums 

tikai būtiski maina līguma līdzsvaru, ievērojami apgrūtinot līguma izpildi.191 Tad, kad saistību 

izpilde nav neiespējama, bet ir ārkārtīgi apgrūtinoša, nav konstatējama nepārvaramas varas 

apstākļu iestāšanās, bet ir piemērojams Civillikuma 1587.pants, kas paredz pienākumu pildīt 

līgumu neatkarīgi no sevišķā darījuma smaguma un vēlāk radušajām izpildes grūtībām. 

Par nepārvaramas varas apstākļiem netiks atzīti gadījumi, kad tirgū nebūs pieejamas 

preces, kas nepieciešamas saistību izpildei vai arī maksāšanas saistību nevarēs izpildīt saistībā 

ar finanšu līdzekļu trūkumu, kas radies nesaņemot maksājumus no sadarbības partneriem.192 Arī 

Latvijas autoru publikācijās atzīts, ka vienīgi tad, ja līguma saistību izpildi apstākļi objektīvi 

ietekmē, padarot līguma izpildi šo apstākļu dēļ par objektīvi neiespējamu, var runāt par 

nepārvaramas varas iestāšanos.193 

To, ka nepārvaramas varas gadījumā pats līgums paliek spēkā, bet atbildība var neiestāties 

tikai par pašu saistību izpildes nokavējumu, apstiprina arī Civillikuma 1657.pants, kas noteic: 

“Tiesa var parādnieku atsvabināt no viņam neizdevīgām nokavējuma sekām arī citos 

gadījumos, kad [..] izpildīšana nav notikusi nepārvaramas varas dēļ.” Šī norma dod tiesības 

tiesai, bet ne pienākumu atsvabināt parādnieku no negatīvajām nokavējuma sekām, gadījumos, 

kad nokavējums ir radies nepārvaramas varas rezultātā. Tomēr šādā gadījumā parādniekam ir 

jāceļ tiesā prasība, lūdzot atbrīvot no nelabvēlīgām nokavējuma sekām un pierādīt, ka attiecībā 

uz viņu pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ar atbrīvojumu no nelabvēlīgām nokavējuma 

sekām nav jāsaprot atbrīvojumu no līguma saistībām. Arī gadījumā, kad nepārvaramas varas 

apstākļiem (to radītajām sekām) ir pastāvīga iedarbība, Civillikums neparedz ne attiecīgās 

saistības, ne līguma izbeigšanos.  

Lietā Nr. C37065414 parādniekam banka 2003.gadā izsniegusi kredītu. Parādnieks 

regulāri veicis no līguma izrietošos maksājumus un kavējumu nav pielaidis līdz 2011.gada 

februārim, kad parādnieks tika apcietināts sakarā ar aizdomām par noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu. Apcietinājuma dēļ parādniekam tika liegtas tiesības uz algotu darbu, kā rezultātā 

viņš nespēja pildīt parādu saistības pret prasītāju un uzskatīja, ka valsts rīcības (apcietinājuma) 

dēļ viņam jābūt atbrīvotam no saistību izpildes līdz laikam, kad viņš tiks atbrīvots no 

 
 
191  Senāta 2014.gada 12.decembra spriedums lietā Nr. SKC-0179-14 (C32373809) 11.3.punkts 
192  Suduiko E., Kojala A. CEELM COVID-19 Comparative Legal Guide: Contracts in Lithuania. Available: 

http://www.cobalt.legal/en/news-cases/ceelm-covid-19-comparative-legal-guide-contracts-in-lithuania 
193  Jarkina V. Covid-19 un tieslietas: īsumā par visu. Jurista Vārds, 24.03.2020., Nr. 12 (1122), 5.-6.lpp; Sk. arī 

Berlaus E., Andersone I., Leitens G. Covid-19 kā nepārvaramas varas apstāklis līgumattiecībās. Pieejams: 

https://lvportals.lv/viedokli/314305-covid-19-ka-neparvaramas-varas-apstaklis-ligumattiecibas-2020  
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apcietinājuma.194 Tomēr tiesa lēma, ka paša parādnieka darbības bijušas par pamatu, lai viņam 

piemērotu drošības līdzekli – apcietinājumu. Tiesa secināja, ka šādos apstākļos nav pamatots 

atbildētāja apgalvojums, ka valsts liedz atbildētājam pildīt no līguma izrietošās saistības. 

Apstākļu izmaiņas pamatā ir paša atbildētāja darbības. Ne noslēgtais līgums, ne jebkāds 

normatīvais akts šādos apstākļos neparedz atbrīvošanu no saistībām uz nenoteiktu laiku.195  

Tiesas ieskatā apcietinājums nav uzskatāms par nepārvaramas varas vai nejaušu 

notikumu. Nepārvaramas varas apstākļi kā attaisnojoši apstākļi tam, kāpēc persona nevar 

savlaicīgi izpildīt uzņemtās saistības, ir uzskatāmi par izņēmuma apstākļiem un tulkojami 

šauri.196 Nav pamata ielasīt minētajos apstākļos pieteicēja atrašanos apcietinājumā kā 

attaisnojumu tam, kāpēc persona nepilda savas saistības.197 

Lai arī iepriekš aprakstītās lietas nav tiešā veidā saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas jomu, tomēr tajā izdarītie tiesas secinājumi par nepārvaramas varas jēdzienu 

piepilda to ar noteiktu saturu. Šos secinājumus var izmantot, lai noskaidrotu nepārvaramas varas 

jēdziena saturu arī lietās, kuras saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

jomu. Atbilstoši lietā Nr. C37065414 paustajām tiesas atziņām gadījumā, ja ierobežojošas 

sankcijas personai ir piemērotas viņas pašas vainas dēļ, tikai un vienīgi pats parādnieks ir 

vainojams pie saistību neizpildes. Secīgi, nav konstatējami nepārvaramas varas apstākļi, ja tos 

izraisījusi pati persona.  

Vienlaikus līdzekļu iesaldēšana vai atturēšanās no darījuma veikšanas parasti izraisa tikai 

ekonomiskā rakstura neiespējamību, kas nepadara attaisnojamu pašu līguma neizpildi. Proti, 

līdzējs var paļauties, ka otra līdzēja līdzekļi netiks iesaldēti vai kredītiestāde neatturēsies no 

saistību izpildei nepieciešamā darījuma veikšanu. To apstiprina arī turpmāk aprakstītais 

gadījums no tiesu prakses.  

Latvijas Republikas Prokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

dienests (šobrīd Finanšu izlūkošanas dienests) izsniedza AS “Norvik banka” rīkojumu par 

finanšu līdzekļu debeta operāciju apturēšanu divos pieteicēja SIA “MDR” norēķinu kontos, kas 

bija atvērti šajā kredītiestādē, kopumā iesaldējot naudas līdzekļus 22 026,60 LVL un 

309 781,80 EUR apmērā.198 Vēlāk kriminālprocesa ietvaros uzlikts arests SIA “MDR” mantai 

 
 
194  Zemgales apgabaltiesas 2016.gada 10.novembra spriedums lietā Nr. C37065414 (nepārsūdzēts, stājies spēkā 

2016.gada 13.decembrī). 
195  Zemgales apgabaltiesas 2016.gada 10.novembra spriedums lietā Nr. C37065414 (nepārsūdzēts, stājies spēkā 

2016.gada 13.decembrī). 
196  Atbilstoši Satversmes tiesas praksei izņēmumus no noteikumiem nevar tulkot paplašināti. Sk. Satversmes 

tiesas 2011.gada 13.decembra lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2011-15-01, 9.5.punkts 
197  Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 5.maija sprieduma lietā Nr. A420203519 12.punkts (nepārsūdzēts, 

stājies spēkā 2020.gada 6.jūnijā). 
198  Administratīvās rajona tiesas 2015.gada 19.oktobra sprieduma lietā Nr. A420231015 3.1.punkts 

(Administratīvās apgabaltiesas spriedums stājies spēkā 2017.gada 1.augustā, sprieduma 9.punktā tiesa 

norāda, ka pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai). 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/292775.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/292775.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2011-15-01_Lemums_izbeigsana.pdf#search=
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413346.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/235509.pdf
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un apķīlāti naudas līdzekļi komercsabiedrības kontos, kā rezultātā pieteicēja nevarēja veikt 

nodokļu parāda samaksu.199  

Minētajā gadījumā kriminālprocess tika uzsākts 2014.gada 22.janvārī. Savukārt SIA 

“MDR” nodokļu parāds sācis veidoties no 2014.gada 20.februāra. Tiesas ieskatā, pieteicējai kā 

komercsabiedrības amatpersonai, konstatējot, ka viņas vadītā komercsabiedrība nespēj nokārtot 

parādsaistības, bija pienākums to nomaksāt, vai panākt vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu 

par nodokļu parāda nomaksu, vai iesniegt tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa 

uzsākšanu. Pastāvot šādiem apstākļiem, tiesa secināja, ka komersantam ir likumā paredzētas 

iespējas, ar kurām var vai nu veikt nodokļu nomaksu, vai pieteikt maksātnespējas procesa 

uzsākšanu, kura ietvaros personas saistības tiktu izpildītas. Tādējādi tiesa, izskatot lietu, 

secināja, ka konkrētajā gadījumā nav konstatējama nepārvarama vara, ja personai ir citas 

iespējas kā risināt nodokļu samaksas problēmu. Pēc tiesas domām, konkrētajā lietā neizpildījās 

viens no nepārvaramas varas kritērijiem – saistības absolūtas izpildes 

neiespējamība.200 Tādējādi atbilstoši tiesu praksei nepārvaramas varas kontekstā secināms, ka, 

ja pēc līdzekļu iesaldēšanas personai joprojām pastāv iespējas saistību izpildīt, persona nevar 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.  

Tādējādi par nepārvaramu varu un nejaušu notikumu Latvijas civiltiesībās atbilstoši 

Civillikumam un Senāta praksei atzīstami tādi apstākļi, kas ir ne vien neparedzami un ārpus 

parādnieka kontroles, bet arī nenovēršami tādā veidā, ka tie padara attiecīgo saistību 

neizpildīšanu objektīvi par neiespējamu, t.i., nevis tikai konkrētajam parādniekam, bet gan arī 

jebkurai citai personai, ja tā tiktu nostādīta attiecīgā parādnieka vietā.  

Tādējādi arī nedz likuma subjekta veikta atturēšanās no darījuma veikšanas, nedz Finanšu 

izlūkošanas dienesta veikta līdzekļu iesaldēšana nav uzskatāma par nepārvaramu varu vai 

nejaušu notikumu. Lai arī šāda likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta rīcība ir ārpus 

personas kontroles un var apgrūtināt līguma saistību izpildi, tomēr tā nepadara šo izpildīšanu 

par objektīvi neiespējamu. Proti, šādas saistības izpilde var būt neiespējama konkrētajam 

parādniekam, bet ne jebkurai citai personai, kas savukārt norāda uz to, ka saistību izpildes 

neiespējamība ir ar subjektīvu raksturu nevis objektīvu. 

 
 
199  Administratīvās rajona tiesas 2015.gada 19.oktobra sprieduma lietā Nr. A420231015 4.4.punkts 

(Administratīvās apgabaltiesas spriedums stājies spēkā 2017.gada 1.augustā, sprieduma 9.punktā tiesa 

norāda, ka pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai). 
200  Administratīvās rajona tiesas 2015.gada 19.oktobra sprieduma lietā Nr. A420231015 4.4.punkts 

(Administratīvās apgabaltiesas spriedums stājies spēkā 2017.gada 1.augustā, sprieduma 9.punktā tiesa 

norāda, ka pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai). 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/235509.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/235509.pdf
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KOPSAVILKUMS 

 

1. Novēršanas likuma izpratnē tiesības uz likuma subjekta nelikumīgas un Finanšu 

izlūkošanas dienesta nepamatotas vai nelikumīgas rīcības rezultātā radītā kaitējuma 

atlīdzināšanu ir tikai personai, no kuras darījuma izpildes likuma subjekts ir atturējies, vai 

kuras finanšu līdzekļus Finanšu izlūkošanas dienests ar rīkojumu ir iesaldējis, bet ne 

trešajām personām, kas nav tieši skartas ar likuma subjekta nelikumīgu vai Finanšu 

izlūkošanas dienesta nepamatotu vai nelikumīgu rīcību. Tikai atsevišķu Eiropas Savienības 

dalībvalstu normatīvais regulējums piešķir tiesības šāda kaitējuma atlīdzinājumu prasīt arī 

trešajām personām;  

2. Netieši aizskartajai personai nedz Novēršanas likums, nedz citi normatīvie akti neparedz 

tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret likuma subjekta nelikumīgu vai Finanšu izlūkošanas 

dienesta nepamatotu vai nelikumīgu rīcību, kas saistīta ar likuma subjekta atturēšanos no 

darījuma veikšanas vai Finanšu izlūkošanas dienesta veiktu līdzekļu iesaldēšanu. 

Zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz Novēršanas likumu, no likuma subjekta un Finanšu 

izlūkošanas dienesta var prasīt tikai tieši aizskartās personas un tikai par Novēršanas 

likuma pārkāpumiem.  

3. Novēršanas likuma izpratnē par nelikumīgu (un attiecīgi tādu, kura var būt par zaudējumu 

atlīdzības pamatu) ir uzskatāma tāda rīcība, kas ir pretēja tieši Novēršanas likuma normās 

ietvertajām prasībām, nevis ikkatra rīcība, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. Minētais ir vienlīdz attiecināms kā uz likuma subjekta, tā arī uz Finanšu 

izlūkošanas dienesta rīcību un uz tās pamata potenciāli piemērojamo civiltiesisko atbildību. 

4. Likuma subjekta nelikumīga rīcība var izpausties, piemēram, kā likuma subjekta veikta 

atturēšanās no darījuma veikšanas ilgāk nekā to pieļauj Novēršanas likums. Savukārt 

Finanšu izlūkošanas dienesta nelikumīga rīcība var izpausties situācijās, kurās Finanšu 

izlūkošanas dienests, piemēram, pārsniedz Novēršanas likuma noteiktos termiņus finanšu 

līdzekļu iesaldēšanai vai rīkojuma par līdzekļu iesaldēšanu pieņemšanas procedūru u.tml. 

5. Par pamatu kaitējuma atlīdzībai Novēršanas likuma ietvaros var būt gan gadījumi, kad 

likuma subjekts vai Finanšu izlūkošanas dienests nav ievērojis Novēršanas likumā 

noteiktās prasības (nelikumīga rīcība), gan gadījumi, kad Finanšu izlūkošanas dienests ir 

ievērojis Novēršanas likuma prasības, tomēr radies kāds no Novēršanas likuma 68.pantā 

ietvertiem zaudējumu atlīdzības tiesiskajiem pamatiem (nepamatota rīcība).  

6. Vērtējot Finanšu izlūkošanas dienesta rīcības nepamatotību, tikai tāda Finanšu izlūkošanas 

dienesta rīcība, kas veikta atbilstoši Novēršanas likuma noteikumiem, bet vēlāk, iestājoties 

kādam no Novēršanas likuma 68.pantā noteiktajiem zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajiem 

pamatiem, būs uzskatāma par nepamatotu. Savukārt Finanšu izlūkošanas dienesta rīcība, 

kas jau sākotnēji veikta pretēji Novēršanas likuma noteikumiem, būs uzskatāma par 

nelikumīgu. 
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7. Personai nerodas tiesisks pamats pieprasīt tai radītā kaitējuma atlīdzināšanu Novēršanas 

likumā noteiktajā kārtībā situācijā, kad likuma subjekta rīcība ir bijusi nepamatota, jo to 

liedz Novēršanas likuma 68.panta otrā daļa.  

8. Par labai ticībai atbilstošu atturēšanos no darījuma veikšanas var uzskatīt tikai tādu likuma 

subjekta veiktu atturēšanos, kas pamatota ar patiesām un pamatotām likuma subjekta 

šaubām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Proti, saistību ar kādu agrāk izdarītu 

noziedzīgu nodarījumu (predikatīvais noziedzīgais nodarījums), kurā iegūtie līdzekļi tiek 

legalizēti.  

9. Vērtējot tieši Finanšu izlūkošanas dienesta rīcības likumību un pamatotību civiltiesiskās 

atbildības kontekstā, būtiska nozīme ir arī uz visām valsts pārvaldes iestādes 

attiecināmajam samērīguma principam. Tādējādi situācijās, kad tiek lemts par līdzekļu 

iesaldēšanu, Finanšu izlūkošanas dienestam ir pienākums ievērot samērīguma principu – 

iesaldēt tikai tos klienta norēķinu kontos esošos līdzekļus, kas varētu būt saistīti ar 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, piemēram, pieļaujot klientam saņemt un izlietot 

savām vajadzībām darba algu, vai saglabājot tiesības noteiktu daļu no iesaldētajiem naudas 

līdzekļiem izmantot juridiskās palīdzības saņemšanai u.tml.  

10. Novēršanas likuma regulējums attiecībā uz atlīdzināmo zaudējumu veidiem ir šaurs, jo 

pretēji Civillikumam, cietušais var prasīt atlīdzināt tikai noteiktus zaudējumu veidus - 

negūtos ienākumus (atrauto peļņu), saistību neizpildes vai nokavējuma rezultātā nodarītos 

zaudējumus, kā arī citus tiešos zaudējumus, kuri noteikti Civillikumā, un, kurus persona 

var pierādīt. Savukārt netiek atlīdzināti netieši un nejauši zaudējumi. Turklāt Novēršanas 

likums paredz, kaatlīdzina tikai zaudējumus, tas ir, kaitējumu par tādu aizskārumu, kas 

vērsts uz personas mantiskajām interesēm, bet ne nemantisku kaitējumu.  

11. Novēršanas likums detalizēti regulē likuma subjekta un Finanšu izlūkošanas dienesta 

atbildības limitu, proti, atlīdzināmo zaudējumu maksimālos apmērus. Taču šādu atbildības 

limitu noteikšana neatceļ nepieciešamību prasītājam pierādīt norādīto zaudējumu precīzu 

apmēru. Savukārt, pierādot to, nepieciešams vērtēt, vai pierādīto zaudējumu apmērs 

nepārsniedz likumā noteikto atbildības limitu un pozitīvas atbildes gadījumā attiecīgi 

jākoriģē atlīdzināmo zaudējumu apmērs.  

12. Vērtējot cēloniskā sakara priekšnoteikumu, jāpiemēro “conditio sine qua non” testu. Proti, 

sākotnēji nepieciešams konstatēt, vai kaitīgās sekas būtu iestājušās arī tad, ja likuma 

subjekts nebūtu veicis nelikumīgo vai Finanšu izlūkošanas dienests nebūtu vecis 

nepamatoto vai nelikumīgo rīcību. Savukārt pēc “conditio sine qua non” testa ir būtiski 

noteikt cēloņsakarības robežu, līdz kurai likuma subjektam vai Finanšu izlūkošanas 

dienestam ir saprātīgi likt atbildēt par nodarīto kaitējumu. Šajā gadījumā vērtējams, vai 

personai radītās negatīvās sekas var adekvāti attiecināt uz likuma subjekta nelikumīgo vai 

Finanšu izlūkošanas dienesta veikto nepamatoto un nelikumīgo rīcību, un, vai šīs negatīvās 

sekas tomēr nav pārāk attālinātas. 

13. Novēršanas likuma 69.pants pēc savas būtības paredz augstāku cietušā rūpības standartu 

zaudējumu novēršanai nekā Civillikuma 1776.pants, nosakot cietušā pienākumu darīt ne 
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vien attiecīgajos apstākļos saprātīgi sagaidāmos pasākumus, bet visu iespējamo, lai 

zaudējumu novērstu vai mazinātu.  
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IZMANTOTO NOLĒMUMU SARAKSTS 

 

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi 

1. Eiropas Savienības Tiesas 1996.gada 5.marta spriedums Brasserie du pêcheur SA – 

Vācija un The Queen – Secretary of State for Transport, apvienotās lietas C‑46/93 un 

C‑48/93, ECLI:EU:C:1996:79 

2. Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2013.gada 28.maija spriedums lietā Mohamed 

Trabelsi u.c. – Padome, T-187/11, ECLI:EU:T:2013:273 

3. Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2014.gada 2.aprīļa spriedums lietā Ben Ali - 

Padome, T 133/12  ECLI:EU:T:2014:176 

4. Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2016.gada 30.jūnija spriedums lietā CW – Padome, 

T-516/13, ECLI:EU:T:2016:377 

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi 

1. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008.gada 18.decembra spriedums lietā “Saccocia v. 

Austria”, iesnieguma Nr. 69917/01 

2. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 5.februāra spriedums lietā “Gabrić v. Croatia”, 

iesnieguma Nr. 9702/04 

3. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2018.gada 26.jūnija spriedums lietā “Telbis and Viziteu v. 

Romania”, iesnieguma Nr. 47911/15 

4. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2020.gada 21.jūlija spriedums lietā “Credit Europe Leasing 

IFN S.A. v. Romania”, iesnieguma Nr. 38072/11 

 

Ārvalstu tiesu spriedumi 

1. Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes tiesas nodaļas 2012.gada 16.maija 

spriedums lietā Shah & Anor – HSBC Private Bank (UK) Ltd 

2. Šveices Federālās Augstākās tiesas Civillietu nodaļas 2017.gada 20.novembra 

spriedums lietā 4A_455/2016 

 

Satversmes tiesas nolēmumi 

1. Satversmes tiesas 2001.gada 5.decembra spriedums lietā Nr. 2001-07-0103 

2. Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija spriedums lietā Nr. 2008-47-01 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81389&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2622845
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137742&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2622955
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150201&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2619041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181044&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2619170
https://www.hr-dp.org/files/2013/09/11/CASE_OF_SACCOCCIA_v._AUSTRIA_.pdf
https://www.hr-dp.org/files/2013/09/11/CASE_OF_SACCOCCIA_v._AUSTRIA_.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91134
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184058
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184058
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203842
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203842
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2012/1283.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2017-4A_455-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2001-07-0103_Spriedums.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2008-47-01_Spriedums.pdf#search=
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3. Satversmes tiesas 2011.gada 13.decembra lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 

2011-15-01 

4. Satversmes tiesas 2012.gada 6.jūnija sprieduma lietā Nr. 2011-21-01 10.punkts 

5. Satversmes tiesas 2018.gada 14.decembra spriedums lietā Nr. 2018-09-0103 

 

Senāta nolēmumi 

1. Senāta Civilā kasācijas departamenta 1925.gada 26.marta spriedums lietā Nr. 135 

2. Senāta Civilā kasācijas departamenta 1930.gada 30.janvāra spriedums lietā Nr. 383 

3. Senāta 2011.gada 26.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-11/2011 

4. Senāta 2013.gada 1.februāra spriedums lietā Nr. SKA-95/2013 (A42935209) 

5. Senāta 2013.gada 8.augusta lēmums lietā Nr. SKA-784/2013 (A421021209) 

6. Senāta 2013.gada 23.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-2053/2013 (C32267011) 

7. Senāta 2013.gada 11.novembra spriedums lietā Nr. SKA-316/2013 (A42835609) 

8. Senāta 2013.gada 21.novembra spriedums lietā Nr. SKC-0430-13 (C33460010) 

9. Senāta 2013.gada 3.decembra lēmums lietā Nr. SKA-1062-13 

10. Senāta 2013.gada 19.decembra spriedums lietā Nr. SKA-291/2013 (A420399311) 

11. Senāta 2014.gada 15.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-0027/2014 (C27137210) 

12. Senāta 2014.gada 31.marta spriedums lietā Nr. SKC-55/2014 (C27136610) 

13. Senāta 2014.gada 23.aprīļa spriedums lietā Nr. SKC-83/2014 (C27138010) 

14. Senāta 2014.gada 29.aprīļa spriedums lietā Nr. SKC-0081/14 (C27156210) 

15. Senāta 2014.gada 30.septembra spriedums lietā Nr. SKC-0184-14 (C29791310) 

16. Senāta 2014.gada 12.decembra spriedums lietā Nr. SKC-0179-14 (C32373809) 

17. Senāta 2015.gada 28.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-9/2015 (C30576709) 

18. Senāta 2015.gada 4.jūnija lēmums lietā Nr. SKC-2210/2015 (C17129213) 

19. Senāta 2015.gada 21.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-206/2015 (C28322210) 

20. Senāta 2015.gada 22.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-94/2015 (C28368609) 

21. Senāta 2015.gada 22.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-131/2015 (C24083209) 

22. Senāta 2016.gada 3.maija spriedums lietā Nr. SKA-402/2016 (A420393412) 

23. Senāta 2016.gada 7.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 (C39072411) 

24. Senāta 2016.gada 9.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-994/2016 (A420480013) 

https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2011-15-01_Lemums_izbeigsana.pdf#search=
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2011-21-01_Spriedums.pdf#search=
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2018/03/2018-09-0103_Spriedums-1.pdf#search=
http://at.gov.lv/downloadlawfile/3200
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/125645.pdf
http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department3/2013/784-ska-2013.doc
https://www.tiesas.lv/nolemumi/pdf/129338.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/329351.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/135981.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/347519.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/138670.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/149655.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/153318.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/156215.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/159110.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/187403.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/197259.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/200591.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/364224.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/288319.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/236792.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/236794.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/265040.pdf
http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/164
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/269385.pdf
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25. Senāta 2016.gada 22.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-208/2016 (C26128411) 

26. Senāta 2016.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-272/2016 (C09037312) 

27. Senāta 2016.gada 26.jūlija spriedums lietā Nr. SKC-0106/2016 (C28489112) 

28. Senāta 2016.gada 30.augusta spriedums lietā Nr. SKC-259/2016 (C30478311) 

29. Senāta 2016.gada 20.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-403/2016 (C30572311) 

30. Senāta 2016.gada 28.novembra spriedums lietā Nr. SKC-358/2016 (C30669712) 

31. Senāta 2016.gada 5.septembra spriedums lietā Nr. SKA-999/2016 (A420275114) 

32. Senāta 2017.gada 20.februāra spriedums lietā Nr. SKC-83/2017 (C39074309) 

33. Senāta 2017.gada 18.maija spriedums lietā Nr. SKC-101/2017 (C04239510) 

34. Senāta 2017.gada 15.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-108/2017 (C02022712) 

35. Senāta 2017.gada 29.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-238/2017 (C27138010) 

36. Senāta 2017.gada 24.augusta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017 (C28461011) 

37. Senāta 2017.gada 10.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-164/2017 (C20274913) 

38. Senāta 2017.gada 6.decembra spriedums lietā Nr. SKA-302/2017 

(ECLI:LV:AT:2017:1206.A420500912.2.S) 

39. Senāta 2017.gada 7.decembra spriedums lietā Nr. SKC-384/2017 

(ECLI:LV:AT:2017:1207.C32341509.1.S) 

40. Senāta 2017.gada 22.decembra spriedums lietā Nr. SKC-25/2017 

(ECLI:LV:AT:2017:1222.C31477710.1.S) 

41. Senāta 2018.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-35/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0124.C33351014.1.S) 

42. Senāta 2018.gada 30.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-11/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0130.C29549212.1.S) 

43. Senāta 2018.gada 16.februāra spriedums lietā SKA-66/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0216.A420267914.2.S) 

44. Senāta 2018.gada 12.marta spriedums lietā Nr. SKC-1/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0312.C30716512.1.S) 

45. Senāta 2018.gada 29.marta spriedums lietā Nr. SKC-72/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0329.C27134514.1.S) 

46. Senāta 2018.gada 31.maija spriedums lietā Nr. SKC-231/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0531.C15133815.1.S) 

47. Senāta 2018.gada 21.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-193/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0621.C04460913.1.S) 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/271206.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/271799.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/274655.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/277502.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/284107.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/289855.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/372434.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/300564.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/314536.pdf
http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/5181
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320222.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/325717.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/331487.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2017:1206.A420500912.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2017:1207.C32341509.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2017:1222.C31477710.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0124.C33351014.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0130.C29549212.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0216.A420267914.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0312.C30716512.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0329.C27134514.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0531.C15133815.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0621.C04460913.1.S
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48. Senāta 2018.gada 27.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-159/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0627.C29537914.1.S) 

49. Senāta 2018.gada 10.jūlija spriedums lietā Nr. SKA-127/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0710.A420277914.2.S) 

50. Senāta 2018.gada 6.septembra spriedums lietā Nr. SKC-347/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0906.C04377611.1.S) 

51. Senāta 2018.gada 14.septembra spriedums lietā Nr. SKC-245/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0914.C20186514.1.S) 

52. Senāta 2018.gada 16.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-144/2017 

(ECLI:LV:AT:2018:1016.C28376413.1.S) 

53. Senāta 2018.gada 12.novembra spriedums lietā Nr. SKC-219/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S) 

54. Senāta 2018.gada 29.novembra spriedums lietā Nr. SKC-209/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1129.C31296613.2.S) 

55. Senāta 2018.gada 14.decembra spriedums lietā Nr. SKC-227/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1214.C04430310.1.S) 

56. Senāta 2019.gada 28.februāra spriedums lietā Nr. SKC-108/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0228.C33514515.2.S) 

57. Senāta 2019.gada 28.marta spriedums lietā Nr. SKC-88/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0328.C30335015.2.S) 

58. Senāta 2019.gada 13.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-72/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0613.C38027614.2.S) 

59. Senāta 2019.gada 31.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-272/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1031.C32372015.13.S) 

60. Senāta 2019.gada 17.decembra spriedums lietā Nr. SKC-251/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1217.C04406812.4.S) 

61. Senāta 2020.gada 11.februāra spriedums lietā Nr. SKC-166/2020 

(ECLI:LV:AT:2020:0211.C32251417.12.S) 

62. Senāta 2020.gada 13.februāra spriedums lietā Nr. SKC-8/2020 

(ECLI:LV:AT:2020:0213.C29452516.4.S) 

63. Senāta 2020.gada 12.marta spriedums lietā Nr. SKC-189/2020 

(ECLI:LV:AT:2020:0312.C68278418.8.S) 

64. Senāta 2020.gada 27.maija spriedums lietā Nr. SKC-209/2020 (C24044908) 

 

Zemāko instanču tiesu nolēmumi 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0627.C29537914.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0710.A420277914.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0906.C04377611.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0914.C20186514.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1016.C28376413.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1129.C31296613.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1214.C04430310.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0228.C33514515.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0328.C30335015.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0613.C38027614.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:1031.C32372015.13.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:1217.C04406812.4.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2020:0211.C32251417.12.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2020:0213.C29452516.4.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2020:0312.C68278418.8.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/415213.pdf
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1. Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 3.jūlija spriedums lietā Nr. A420586312  

2. Zemgales apgabaltiesas 2016.gada 10.novembra spriedums lietā Nr. C37065414  

3. Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 7.decembra spriedums lietā Nr. CA-2615-17/35 

(ECLI:LV:RAT:2017:1207.C04239510.2.S) 

4. Latgales apgabaltiesas 2018.gada 30.janvāra spriedums lietā Nr. CA-0010-18 

(ECLI:LV:LAAT:2018:0130.C31307715.2.S) 

5. Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 5.maija spriedums lietā Nr. A420203519 

6. Rīgas rajona tiesas 2013.gada 13.novembra spriedums lietā Nr. C33455712  

7. Madonas rajona tiesas 2014.gada 6.maija spriedums lietā Nr. C23074613 

8. Administratīvās rajona tiesas 2015.gada 19.oktobra spriedums lietā Nr. A420231015 

  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320823.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/292775.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:RAT:2017:1207.C04239510.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:LAAT:2018:0130.C31307715.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413346.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/144186.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/163340.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/235509.pdf
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1.pielikums  

Apkopojuma tabulas par likuma subjektu un finanšu izlūkošanas iestādes 

atbildību par nodarīto kaitējumu – Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību 

salīdzinājums 

1.tabula 

Ierobežojumi likuma subjekta atbildības piemērošanai – Eiropas Savienības 

dalībvalstu tiesību salīdzinājums 

1. Likuma subjektam nav piemērojama atbildība, ja tas labā ticībā rīkojies atbilstoši 

šo valstu normatīvajam regulējumam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanu 

Latvija Atbilstoši Novēršanas likuma 40.panta trešajai daļai, ja likuma subjekts labā ticībā ir 

atturējies no darījuma veikšanas, atbilstoši šā likuma 32.pantam (t.sk. ja darījums saistīts 

vai ir pamatotas aizdomas, ka tas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju), 

izbeidzis darījuma attiecības vai pieprasījis saistību pirmstermiņa izpildi saskaņā ar šā 

likuma 28.panta otro daļu (ja likuma subjekts neiegūst šajā likumā noteikto klienta 

izpētes prasību izpildei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus apjomā, kas 

tam ļauj veikt pārbaudi pēc būtības), šīs atturēšanās vai darījuma aizkavēšanas, darījuma 

attiecību izbeigšanas vai saistību pirmstermiņa izpildes pieprasījuma dēļ likuma 

subjektam, tā vadībai (padomes, valdes locekļiem) un darbiniekiem neiestājas juridiskā, 

tajā skaitā civiltiesiskā atbildība. 

Savukārt atbilstoši šī panta piektajai daļai, ja Finanšu izlūkošanas dienests ir izdevis 

rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu atbilstoši šā likuma prasībām, tad neatkarīgi no tā, 

kāds ir līdzekļu iesaldēšanas rezultāts, likuma subjektam, tā vadībai (padomes, valdes 

locekļiem) un darbiniekiem neiestājas juridiskā, tai skaitā civiltiesiskā, atbildība. 

Dānija Atbilstoši Dānijas likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma 

finansēšanas novēršanas pasākumiem201 37.panta pirmajai daļai, likuma subjektam, tā 

vadībai un darbiniekiem neiestājas atbildība par maksājumu (darījumu) apturēšanu labā 

ticībā (good faith) saskaņā ar šī likuma 26.panta trešo un ceturto daļu. Šī likuma 26.panta 

trešā daļa ir saistīta ar atteikšanos no darījumu veikšanas, ja ir zināms, vai ir pamatotas 

aizdomas, ka darījums ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. 

Francija Atbilstoši Francijas Monetārā un Finanšu kodeksa202 L564-5 pantam, valsts ir atbildīga 

par visām nelabvēlīgajām sekām, likuma subjektam labā ticībā iesaldējot naudas 

līdzekļus vai veicot ierobežošanas pasākumus, kas minēti L.564-2 pantā.  

Ņemot vērā, ka atbildība par šādas rīcības nelabvēlīgajām sekām tiek uzlikta valstij, var 

izdarīt secinājumu, ka likuma subjekts nav atbildīgs par nelabvēlīgajām sekām, likuma 

 
 
201  Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism [Dānijas likums par noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumiem]. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/8467/file/Denmark_Act_Prevent_Money_Laundering_Financi

ng_of_Terrorism_2017_en.pdf  
202  Monetary and Financial Code [Francijas Monetārais un Finanšu kodekss]. Pieejams: https://www.anti-

moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-

17ECBC19B9C0  

https://www.legislationline.org/download/id/8467/file/Denmark_Act_Prevent_Money_Laundering_Financing_of_Terrorism_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8467/file/Denmark_Act_Prevent_Money_Laundering_Financing_of_Terrorism_2017_en.pdf
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
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subjektam labā ticībā (good faith) iesaldējot naudas līdzekļus vai veicot ierobežošanas 

pasākumus, kas minēti L.564-2 pantā. 

Horvātija Atbilstoši Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanas likuma203 77.panta otrajai daļai likuma subjekts (un tā darbinieki) nav 

atbildīgs par kaitējumu, kas izraisīts klientiem vai trešajām personām, ja tas labā ticībā 

(bona fide) un saskaņā ar šī likuma noteikumiem, un noteikumiem, kas pieņemti, 

pamatojoties uz šo likumu: 

a) nodod noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas birojam datus, 

informāciju un dokumentus par tā klientiem; 

b) savāc un apstrādā datus, informāciju un dokumentus par klientiem; 

c) izpilda noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas biroja rīkojumu par 

aizdomīga maksājuma (darījuma) pagaidu apturēšanu; 

d) izpilda noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas biroja rīkojumu par 

pastāvīgu klienta finanšu operāciju uzraudzību. 

Igaunija Atbilstoši Igaunijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanas likuma204 52.pantam, likuma subjektam ir paredzēti vairāki izņēmumi no 

atbildības piemērošanas (piemēram par maksājuma (darījuma) neizpildīšanu vai 

izpildīšanu nepienācīgā termiņā), ja atbildīgais subjekts, tā darbinieks, pārstāvis un 

persona, kas rīkojas tā vārdā, labā ticībā pildījis šī likuma pienākumus. 

 

Proti, 52.panta pirmā daļa paredz, ka atbildīgais subjekts, tā darbinieks, pārstāvis un 

persona, kas rīkojas tā vārdā nav atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts personai vai 

klientam, kurš piedalās maksājumā (darījumā), kas veikts ekonomiskajā vai 

profesionālajā darbībā, veicot profesionālu darbību vai sniedzot profesionālu 

pakalpojumu: 

1) labā ticībā izpildot pienākumus un saistības, kas izriet no šī likuma, no maksājuma 

(darījuma) neizpildīšanas vai maksājuma (darījuma) vai izpildīšanas nepienācīgā 

termiņā; 

2) saistībā ar šī likuma 49.pantā noteiktā ziņošanas pienākuma izpildi labā ticībā; 

3) labā ticībā īstenojot šī likuma 16 un 18.pantu. 

Luksemburga Luksemburgas 2010.gada 27.oktobra likuma par Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Drošības padomes rezolūciju, kā arī Eiropas Savienības pieņemto aktu īstenošanu 

attiecībā uz aizliegumiem un ierobežojošiem pasākumiem finanšu lietās attiecībā uz 

konkrētām personām, organizācijām un grupām saistībā ar cīņu pret teroristu 

finansēšanu205 5.pants noteic, ka aizliegumu un ierobežojošu pasākumu piemērošana, kas 

 
 
203  Anti-money laundering and terrorist financing law [Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas likums]. Pieejams 

https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-

money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf  
204  Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act [Igaunijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma finansēšanas novēršanas likums]. Pieejams: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide  
205  Law of 27 October 2010 relating to the implementation of United Nations Security Council resolutions as 

well as acts adopted by the European Union concerning prohibitions and restrictive measures in financial 

https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide
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tiek veikta labā ticībā, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar tieši 

piemērojamiem Eiropas Savienības noteikumiem vai šo likumu, neietver fizisku vai 

juridisku personu, tās augstāko vadības personālu vai tā darbinieku, kas nodrošina šo 

pasākumu piemērošanu jebkāda veida atbildību, ja vien nav pierādīts, ka piemērošanas 

iemesls ir neuzmanība. 

 

Šajā ziņā jāuzsver, ka šis regulējums attiecas tieši uz Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Drošības padomes un Eiropas Savienības pieņemtajām sankcijām attiecībā uz konkrētām 

personām, organizācijām un grupām saistībā ar cīņu pret teroristu finansēšanu, un nav 

vispārīgais Luksemburgas regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanas jomā. 

Rumānija Atbilstoši Rumānijas likuma Nr.656 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

novēršanu un sankcijām un par noteiktu pasākumu ieviešanu terorisma finansēšanas 

novēršanai un apkarošanai (spēkā līdz 2019.gada 21.jūlijam)206 9.panta pirmajai daļai 

fiziskām un/vai juridiskām personām par šī likuma 5-7.panta noteikumu piemērošanu 

(piemēram, šī likuma 5.panta trešā daļa noteic tiesības noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas un apkarošanas birojam apturēt maksājumu (darījumu) uz 48 

stundām) labā ticībā neiestājas disciplinārā, civiltiesiskā vai kriminālatbildība. 

Slovākija Slovākijas likuma Nr.297/2008 par aizsardzību pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu un teroristu finansēšanu un par dažu aktu grozījumiem207 35.panta pirmā 

daļa noteic, ka ne atbildīgā persona, ne tās darbinieks, ne arī persona, kas rīkojas 

atbildīgās personas labā, pamatojoties uz citām līgumiskām attiecībām, nav atbildīga par 

kaitējumu, kas radies ziņojot vai aizkavējot aizdomīgu darījumu (ekonomisko darbību), 

ja šīs personas rīkojas labā ticībā (bona fide). Ja rodas šaubas, tiek uzskatīts, atbildīgā 

persona, tās darbinieks vai persona, kas rīkojas atbildīgās personas labā, pamatojoties uz 

citām līgumattiecībām, ir rīkojusies labā ticībā (bona fide), ziņojot vai aizkavējot 

neparastu darījumu (ekonomisko darbību). 

Spānija Spānijas likuma 12/2003 (21.Maijs) par teroristu finansēšanas novēršanu un 

iesaldēšanu208 5.pants noteic, ka atbildīgo personu vai struktūru, viņu vadītāju un 

darbinieku pasākumi, kas labā ticībā (good faith) veikti, lai izpildītu iepriekšējā panta 

noteikumus, nerada līgumu un uz tiem attiecināmo nozaru likumu pārkāpumu, un nerada 

 
 

matters in respect of certain persons, entities and groups in the context of the combat against terrorist financing 

[Luksemburgas 2010.gada 27.oktobra likums par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 

rezolūciju, kā arī Eiropas Savienības pieņemto aktu īstenošanu attiecībā uz aizliegumiem un ierobežojošiem 

pasākumiem finanšu lietās attiecībā uz konkrētām personām, organizācijām un grupām saistībā ar cīņu pret 

teroristu finansēšanu]. Pieejams: https://www.cssf.lu/wp-

content/uploads/files/Lois_reglements/Legislation/Lois/L_271010_AML_TF.pdf  
206  Law No. 656 on the prevention and sanctioning of money laundering and on setting up of certain measures 

for the prevention and combating terrorism financing [Rumānijas likums Nr.656 par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanas novēršanu un sankcijām un par noteiktu pasākumu ieviešanu terorisma finansēšanas 

novēršanai un apkarošanai]. Pieejams: http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-

2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc  
207  Act No. 297/2008 Coll. Act on protection against money laundering and terrorist financing and on the 

amendment to certain acts [Slovākijas likums Nr.297/2008 par aizsardzību pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu un teroristu finansēšanu un par dažu aktu grozījumiem]. Pieejams: 

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf  
208  Law 12/2003, dated 21 May, on prevention and freezing of terrorist financing [Spānijas likums 12/2003 

(21.Maijs) par teroristu finansēšanas novēršanu un iesaldēšanu]. Pieejams: 

https://www.imolin.org/doc/amlid/Spain_Law%2012_2003.pdf  

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/files/Lois_reglements/Legislation/Lois/L_271010_AML_TF.pdf
https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/files/Lois_reglements/Legislation/Lois/L_271010_AML_TF.pdf
http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc
http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf
https://www.imolin.org/doc/amlid/Spain_Law%2012_2003.pdf
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nekādu atbildību. Šī likuma 4.panta 1.punkta a) apakšpunkts noteic, ka likuma 

subjektiem ir pienākums sadarboties ar Teroristu finansēšanas uzraudzības komisiju, un 

jo īpaši veikt nepieciešamos pasākumus, lai 1.pantā paredzētā iesaldēšana būtu efektīva; 

viņiem jo īpaši ir pienākums: 

a) Novērst jebkura veida darbības vai operācijas, kas noved pie jebkura veida 

atlikumu un pozīciju pārvietošanas, skaidrās naudas, vērtspapīru un citu instrumentu, kas 

saistīti ar iesaldēta kapitāla apriti, maksājumiem un pārskaitījumiem, izņemot tos, kas 

saistīti ar jaunu līdzekļu un resursu pieplūdumu iesaldētos kontos. 

 

Savukārt atbilstoši Spānijas likuma 10/2010 (28.aprīlis) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu209 7.panta 3.punktam, atteikums 

nodibināt darījumu attiecības vai izpildīt maksājumu (darījumu) vai arī darījumu 

attiecību izbeigšana sakarā ar klienta izpētes pārbaudes pasākumu piemērošanas 

neiespējamību nerada nekādu atbildību atbildīgajiem subjektiem, izņemot, ja tas ir 

saistīts ar netaisnu iedzīvošanos. 

Ungārija Ungārijas likuma LIII (2017) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu 

finansēšanas novēršanu un apkarošanu210 36.pants noteic, ka pakalpojuma sniedzējs un 

finanšu izlūkošanas vienība, ja rīkojas labā ticībā, nav pakļauti civiltiesiskajai vai 

krimināltiesiskajai atbildībai par maksājuma (darījuma) izpildes apturēšanu saskaņā ar 

34.panta pirmo daļu vai 35.panta pirmo daļu, ja apturēšana galu galā izrādās nepamatota, 

un darījumu var veikt saskaņā ar 34.panta ceturto daļu. 

2. Likuma subjektam nav piemērojama atbildība, ja tas aiz neuzmanības kļūdījies 

par aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 

Austrija Atbilstoši Austrijas Finanšu tirgus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

likuma211 19.panta pirmajai daļai, prasības par kaitējuma kompensāciju nevar iesniegt 

sakarā ar to, ka atbildīgais subjekts vai tā darbinieki nav izpildījuši maksājumu 

(darījumu) vai to aizkavējuši, ja tie aiz neuzmanības kļūdījušies par aizdomām par 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu. 

3. Likuma subjektam nav piemērojama atbildība, izņemot gadījumus, kad likuma 

subjekts ir rīkojies ļaunā nolūkā vai pieļāvis rupju neuzmanību 

Vācija Atbilstoši Vācijas Federatīvās Republikas Naudas atmazgāšanas likuma212 48.paragrāfa 

pirmajai daļai personu, kura saskaņā ar 43.paragrāfa pirmo daļu iesniedz ziņojumu vai 

saskaņā ar Kriminālprocesa nolikuma 158.paragrāfu iesniedz pieteikumu, nevar saukt 

 
 
209  Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing [Spānijas likums 

10/2010 (28.aprīlis) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu]. 

Pieejams: https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/04/law_10_2010.pdf  
210  Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing [Ungārijas 

likums LIII (2017) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu un 

apkarošanu]. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_launde

ring_terrorist_financing_2017_en.pdf  
211  Financial Markets Anti-Money Laundering Act [Austrijas Finanšu tirgus noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas likums]. Pieejams: https://www.fma.gv.at/download.php?d=2701  
212  Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) [Vācijas 

Federatīvās Republikas Naudas atmazgāšanas likums]. Pieejams: https://www.gesetze-im-

internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html#BJNR182210017BJNG000100000  

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/04/law_10_2010.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_laundering_terrorist_financing_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_laundering_terrorist_financing_2017_en.pdf
https://www.fma.gv.at/download.php?d=2701
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html#BJNR182210017BJNG000100000
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html#BJNR182210017BJNG000100000
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pie atbildības, ja vien nepatiess ziņojums vai pieteikums netika iesniegts ļaunā nolūkā 

vai aiz rupjas neuzmanības. 

Naudas atmazgāšanas likuma 43.paragrāfa pirmā daļa noteic: “Ja apstākļi liecina, ka:  

1) mantiskais stāvoklis, kas ir saistīts ar darījumattiecībām, māklera darījuma vai 

pārskaitījumu, izriet no krimināli sodāmas rīcības, kas var veidot predikatīvu noziedzīgu 

nodarījumu, 2) darījums, pārskaitījums vai mantiskais stāvoklis atrodas savstarpējā 

sakarā ar terorisma finansēšanu vai  

3) darījumpartneris nav izpildījis savu pienākumu saskaņā ar 11.paragrāfa sestās daļas 

trešo teikumu atklāt likuma subjektam, vai tas plāno nodibināt, turpināt vai iesaistīties 

darījumattiecībās vai veikt pārskaitījumu beneficiāra vārdā, tad likuma subjektam 

neatkarīgi no skartas mantas vērtības vai pārskaitījuma apmēra ir pienākums 

nekavējoties ziņot par šiem apstākļiem Finanšu izlūkošanas iestādei.” 

Saskaņā ar Naudas atmazgāšanas likuma 46.paragrāfa pirmo daļu pārskaitījumu, par ko 

atbilstoši 43.paragrāfa pirmajai daļai ir saņemts ziņojums, var veikt, likuma subjektam 

saņemot Finanšu izlūkošanas iestādes vai prokuratūras piekrišanu vai nesaņemot no 

Finanšu izlūkošanas iestādes vai prokuratūras pārskaitījuma veikšanas aizliegumu trīs 

dienu laikā kopš ziņojuma iesniegšanas. 

4. Likuma subjektam nav piemērojama atbildība, ja tas ir ievērojis tādu precizitāti 

(rūpību), kas, ņemot vērā apstākļus, varētu būt saprātīgi sagaidāma 

Somija Somijas likuma 503/2008 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu 

finansēšanas atklāšanu un novēršanu (zaudējis spēku 2017.gada 3.jūlijā)213 39.panta 

pirmā daļa noteic, ka personas uz kurām attiecas ziņošanas pienākums ir atbildīgas par 

finansiālajiem zaudējumiem, kas radušies viņu klientiem, izpildot darījumu, ziņojot par 

aizdomīgu darījumu, apturot maksājumu (darījumu) vai atteicoties veikt maksājumu 

(darījumu), tikai tādā gadījumā, ja subjekts nav izpildījis tādus klienta uzticamības 

pārbaudes (klienta izpētes) pasākumus, kas no viņa var tikt saprātīgi sagaidīti, ņemot 

vērā apstākļus. 

Savukārt Somijas likuma par līdzekļu iesaldēšanu terorisma apkarošanas nolūkā214 

15.pants noteic, ka persona, kura ir atteikusies pārskaitīt, mainīt vai nodot aktīvus, 

neskatoties uz apstākli, ka tai nebija pienākuma šādam atteikumam saskaņā ar 6 un 

7.pantu, ir atbildīga par finansiālo zaudējumu kompensēšanu, kas radušies atteikuma 

rezultātā, tikai tādā gadījumā, ja tā nav ievērojusi tādu precizitāti (rūpību), kas ņemot 

vērā apstākļus, varētu tikt saprātīgi pieprasīta. 

5. Likuma subjektam nav piemērojama atbildība, ja tas rīkojies saskaņā ar konkrētā 

likuma (vai noteiktu tiesību normu šajā likumā) noteikumiem 

Lietuva Lietuvas Republikas likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanu215 9.panta 24.paragrāfs noteic, ka finanšu institūcijas un citi 

 
 
213  Act on Detecting and Preventing Money Laundering and Terrorist Financing 503/2008 [Somijas likums 

503/2008 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas atklāšanu un novēršanu] 

(zaudējis spēku 2017.gada 3.jūlijā). Pieejams: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2008/en20080503_20130327.pdf  
214  Law on the freezing of assets for the purpose of combating terrorism [Somijas likums par līdzekļu iesaldēšanu 

terorisma apkarošanas nolūkā]. Pieejams: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20130325  
215  Republic of Lithuania Law On The Prevention Of Money Laundering and Terrorist Financing [Lietuvas 

Republikas likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu]. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2008/en20080503_20130327.pdf
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20130325
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likuma subjekti nav atbildīgi klientam par līgumsaistību nepildīšanu un par kaitējumu, 

kas radies nepildot klienta monetārās operācijas vai darījumus, šī panta 18.paragrāfā 

minēto iemeslu dēļ (šie iemesli saistīti tostarp ar klienta izpētes veikšanas neiespējamību, 

lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu). 

Savukārt šī likuma 16.panta 13.paragrāfs noteic, ka finanšu institūcijas un citi un citi 

likuma subjekti nav atbildīgi klientam par līgumsaistību nepildīšanu un par kaitējumu, 

kas radies veicot šajā pantā noteiktos pienākumus un darbības. Atbilstoši šī panta 

6.paragrāfam, viens no šādiem pienākumiem ir maksājumu (darījumu) apturēšana. 

Malta Maltas likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu216 28.panta ceturtā 

daļa noteic, ka pienākums neizpildīt maksājumu (darījumu), kas apturēts saskaņā ar šo 

pantu (pēc Finanšu izlūkošanas analīzes vienības norādījuma) prevalē pār jebkurām 

juridiskām vai līgumiskām saistībām, kurām šis subjekts varētu būt pakļauts. 

Attiecīgi varētu argumentēt, ka šādos gadījumos likuma subjekts ir atbrīvots līgumiskās 

un likumiskās atbildības. 

Polija Polijas 2018.gada 1.marta likuma par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 

un terorisma finansēšanu217 91.pants noteic, ka šī likuma 86., 87. un 89.pantā noteikto 

pienākumu izpilde, kuru veic likuma subjekts, nevar radīt disciplināro, civiltiesisko, 

krimināltiesisko vai cita veida atbildību (86., 87. un 89.pants atrodas sadaļā “Darījuma 

apturēšana un konta bloķēšana”). 

Portugāle Portugāles Dekrētlikuma Nr.91/2018, kas apstiprina jauno tiesisko regulējumu 

maksājumu pakalpojumiem un elektroniskai valūtai, transponējot Direktīvu (ES) 

2015/2366,218 135.pants paredz izņēmumus no atbildības piemērošanas maksājumu 

pakalpojumu sniedzējam, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir saistīts ar juridiskiem 

pienākumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanu. 

Proti, 135.pants noteic, ka šī likuma 103. un 134.pantā paredzētā atbildība neattiecas uz 

gadījumiem, ja pastāv neparasti un neparedzami apstākļi, kurus nevar kontrolēt puse, 

kura uz tiem atsaucas, ja, neskatoties uz visiem centieniem, no attiecīgajām sekām nebija 

iespējams izvairīties, vai ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir saistīts ar citiem 

juridiskiem pienākumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanu. 

Slovēnija Slovēnijas likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas 

novēršanu219 126.panta otrā daļa noteic, ka atbildīgie subjekti un viņu darbinieki nav 

 
 

Pieejams: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26a9f270fb6511e796a2c6c63add27e9?jfwid=2r1m4zwg  
216  Chapter 373 prevention of money laundering act [Maltas likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

novēršanu]. Pieejams: 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8842&l=1  
217  Poland Act of 1 March 2018 on counteracting money laundering and terrorist financing [Polijas 2018.gada 

1.marta likums par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu]. Pieejams: 

https://mf-arch2.mf.gov.pl/documents/764034/1010418/ustawa+tekst_EN+_15062018-f+_16072018.pdf  
218  Decree-Law No. 91/2018 Approves the new Legal Framework for Payment Services and Electronic Currency, 

transposing Directive (EU) 2015/2366 [Portugāles Dekrētlikums Nr.91/2018, kas apstiprina jauno tiesisko 

regulējumu maksājumu pakalpojumiem un elektroniskai valūtai, transponējot Direktīvu (ES) 2015/2366]. 

Pieejams: https://dre.pt/home/-/dre/116936932/details/maximized  
219  Act on the prevention of money laundering and terrorist financing [Slovēnijas likums par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu]. Pieejams: https://www.a-

tvp.si/storage/app/media/Documents/ENG/ZPPDFT-1/APMLFT2016English.pdf  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26a9f270fb6511e796a2c6c63add27e9?jfwid=2r1m4zwg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26a9f270fb6511e796a2c6c63add27e9?jfwid=2r1m4zwg
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8842&l=1
https://mf-arch2.mf.gov.pl/documents/764034/1010418/ustawa+tekst_EN+_15062018-f+_16072018.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/116936932/details/maximized
https://www.a-tvp.si/storage/app/media/Documents/ENG/ZPPDFT-1/APMLFT2016English.pdf
https://www.a-tvp.si/storage/app/media/Documents/ENG/ZPPDFT-1/APMLFT2016English.pdf
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atbildīgi par kaitējumu, kas nodarīts klientiem vai trešajām personām, ja saskaņā ar šī 

likuma noteikumiem viņi: 1) iesniedz Slovēnijas Republikas noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas birojam datus, informāciju un dokumentus par viņu klientiem; 

2) iegūst un apstrādā datus, informāciju un dokumentus par viņu klientiem; 3) izpilda 

rīkojumu uz laiku apturēt maksājumu (darījumu) vai instrukciju, kas izdota saistībā ar 

minēto rīkojumu; 4) izpilda Slovēnijas Republikas noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas biroja pieprasījumu turpināt uzraudzīt konkrētā klienta finanšu 

darījumus. 

 

2.tabula  

Ierobežojumi finanšu izlūkošanas institūcijas atbildības piemērošanai – Eiropas Savienības 

dalībvalstu tiesību salīdzinājums 

1. Finanšu izlūkošanas institūcijas atbildība par nodarīto kaitējumu nav ierobežota 

Latvija Novēršanas likumā nav paredzēti vispārēji ierobežojumi (izņemot 69.pantā noteikto par 

cietušās personas līdzatbildību), kas vispārīgi izslēgtu personas tiesības prasīt kaitējuma 

kompensēšanu par Finanšu izlūkošanas dienesta nepamatotu vai nelikumīgu rīcību. 

Francija Atbilstoši Francijas Monetārā un Finanšu kodeksa220 L564-5 pantam, valsts ir atbildīga 

par visām nelabvēlīgajām sekām, likuma subjektam labā ticībā iesaldējot naudas 

līdzekļus vai veicot ierobežošanas pasākumus, kas minēti L.564-2 pantā. 

Slovākija Slovākijas likuma Nr.297/2008 par aizsardzību pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu un teroristu finansēšanu un par dažu aktu grozījumiem221 35.panta otrā daļa 

noteic, ka par kaitējumu ir atbildīga valsts. Kompensāciju par kaitējumu nodrošina 

Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija, kas pārstāv valsti. 

Spānija Spānijas likuma 10/2010 (28.aprīlis) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 

teroristu finansēšanas novēršanu222 45.panta 6.punkts noteic, ka Valsts atbildība par 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un monetāro pārkāpumu novēršanas komisijas 

struktūru darbībām, attiecīgos gadījumos tiek uzlikta Ekonomikas un Finanšu ministram 

saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti publisko iestāžu tiesiskā režīma un Vienotā 

administratīvā procesa aktā 30/1992 (26. novembris). 

Spānijas Likuma 30/1992 (26.Novembris) par valsts pārvaldes iestāžu tiesisko režīmu un 

vienoto administratīvo procedūru223 139.panta 1.punkts noteic, ka personām ir tiesības 

 
 
220  Monetary and Financial Code [Francijas Monetārais un Finanšu kodekss]. Pieejams: https://www.anti-

moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-

17ECBC19B9C0  
221  Act No. 297/2008 Coll. Act on protection against money laundering and terrorist financing and on the 

amendment to certain acts [Slovākijas likums Nr.297/2008 par aizsardzību pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu un teroristu finansēšanu un par dažu aktu grozījumiem]. Pieejams: 

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf  
222  Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing [Spānijas likums 

10/2010 (28.aprīlis) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu]. 

Pieejams: https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/04/law_10_2010.pdf  
223  Law 30/1992, Of 26 November, Legal Regime Of Public Administrations And Common Administrative 

Procedure [Spānijas likums 30/1992 (26.Novembris) par valsts pārvaldes iestāžu tiesisko režīmu un vienoto 

administratīvo procedūru]. Pieejams: https://www.global-regulation.com/translation/spain/1468252/law-30-

1992%252c-of-26-november%252c-legal-regime-of-public-administrations-and-common-administrative-

procedure.html#:~:text=The%20object%20of%20the%20Act,applicable%20to%20all%20of%20them.  

https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=695614ED-8F0E-426E-8B38-17ECBC19B9C0
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/AML%20Act%20297%202008.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/04/law_10_2010.pdf
https://www.global-regulation.com/translation/spain/1468252/law-30-1992%252c-of-26-november%252c-legal-regime-of-public-administrations-and-common-administrative-procedure.html#:~:text=The%20object%20of%20the%20Act,applicable%20to%20all%20of%20them
https://www.global-regulation.com/translation/spain/1468252/law-30-1992%252c-of-26-november%252c-legal-regime-of-public-administrations-and-common-administrative-procedure.html#:~:text=The%20object%20of%20the%20Act,applicable%20to%20all%20of%20them
https://www.global-regulation.com/translation/spain/1468252/law-30-1992%252c-of-26-november%252c-legal-regime-of-public-administrations-and-common-administrative-procedure.html#:~:text=The%20object%20of%20the%20Act,applicable%20to%20all%20of%20them
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saņemt kompensāciju no attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par visu kaitējumu, kas 

nodarīts viņu īpašumam un tiesībām (tostarp saistībā naudas līdzekļu iesaldēšanu), 

izņemot force majeure gadījumus. Līdzīgu noteikumu paredz arī Spānijas likuma 

40/2015 (1.Oktobris) par publiskā sektora tiesisko režīmu224 32.panta 1.punkts, kurš gan 

papildus norāda, ka nav atlīdzināms kaitējums (zaudējumi), kas personai ir jāuzņemas 

saskaņā ar likumu. 

2. Finanšu izlūkošanas institūcija ir atbildīga par kaitējumu, ja tas ir nodarīts ļaunā 

nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības 

Beļģija Atbilstoši Beļģijas likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu 

finansēšanas novēršanu un par naudas izmantošanas ierobežošanu225 77.panta 

5.paragrāfam, atbildīgajai valsts institūcijai (CTIF-CFI) un tās dalībniekiem, veicot savus 

pienākumus, neiestājas civiltiesiskā atbildība, izņemot gadījumu, kad tā veic krāpšanu 

vai pieļauj rupju neuzmanību. 

Horvātija Atbilstoši Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanas likuma226 146.pantam ne Finanšu ministrijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas birojs, ne pati Horvātijas Republika nav atbildīga par kaitējumu, 

kas nodarīts piemērojot Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanas likumu un uz šī likuma pamata izdotos noteikumus, izņemot 

gadījumu, kad kaitējums ir nodarīts ar nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ. 

3. Finanšu izlūkošanas institūcija (valsts) ir atbildīga par kaitējumu, ja tas ir nodarīts 

ļaunā ticībā (pretēji labai ticībai) 

Malta Atbilstoši Maltas likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu227 

17.pantam, Finanšu izlūkošanas analīzes vienība, tās vadība, amatpersonas un darbinieki 

nav atbildīgi par kaitējumu par darbību vai bezdarbību, veicot, vai arī kad ir pieņemams, 

ka tā veic jebkuru funkciju saskaņā ar šo likumu, ja vien nav pierādīts, ka darbība vai 

bezdarbība ir veikta ļaunā ticībā (bad faith). 

Rumānija Atbilstoši Rumānijas likuma Nr.656 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

novēršanu un sankcijām un par noteiktu pasākumu ieviešanu terorisma finansēšanas 

novēršanai un apkarošanai228 9.panta otrajai daļai maksājumu (darījumu) apturēšana vai 

 
 
224  Law 40/2015, Of 1 Of October, Of Regime Legal Of The Sector Public [Spānijas likums 40/2015 (1.Oktobris) 

par publiskā sektora tiesisko režīmu]. Pieejams: https://www.global-

regulation.com/translation/spain/615484/law-40---2015%252c-of-1-of-october%252c-of-regime-legal-of-

the-sector-public.html  
225  Law on the prevention of money laundering and terrorist financing and on the restriction of the use of cash 

[Beļgijas likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu un par 

naudas izmantošanas ierobežošanu]. Pieejams: 

https://www.nbb.be/doc/cp/eng/aml/20170918_law_aml_fr_nl_en_updated_version_05.2019_clean.pdf  
226  Anti-money laundering and terrorist financing law [Horvātijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas likums]. Pieejams 

https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-

money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf  
227  Chapter 373 prevention of money laundering act [Maltas likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

novēršanu]. Pieejams: 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8842&l=1  
228  Law No. 656 on the prevention and sanctioning of money laundering and on setting up of certain measures 

for the prevention and combating terrorism financing [Rumānijas likums Nr.656 par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanas novēršanu un sankcijām un par noteiktu pasākumu ieviešanu terorisma finansēšanas 

https://www.global-regulation.com/translation/spain/615484/law-40---2015%252c-of-1-of-october%252c-of-regime-legal-of-the-sector-public.html
https://www.global-regulation.com/translation/spain/615484/law-40---2015%252c-of-1-of-october%252c-of-regime-legal-of-the-sector-public.html
https://www.global-regulation.com/translation/spain/615484/law-40---2015%252c-of-1-of-october%252c-of-regime-legal-of-the-sector-public.html
https://www.nbb.be/doc/cp/eng/aml/20170918_law_aml_fr_nl_en_updated_version_05.2019_clean.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8465/file/Croatia_ant-money_laundering_terrorist_financing_law_2017_en.pdf
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8842&l=1
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šādas apturēšanas pagarināšana, kas veikta pārkāpjot likumu un ļaunā tīcībā (bad faith) 

vai arī kas veikta vai kas izdarīta nelikumīgas darbības izdarīšanas rezultātā saskaņā ar 

kirminālatbildības noteikumiem, un kas rada kaitējumu, rada valsts atbildību par nodarīto 

kaitējumu 

4. Finanšu izlūkošanas institūcija (valsts) ir atbildīga par kaitējumu, ja tā nerīkojas 

labā ticībā 

Ungārija Ungārijas likuma LIII (2017) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu 

finansēšanas novēršanu un apkarošanu229 36.pants noteic, ka pakalpojuma sniedzējs un 

finanšu izlūkošanas vienība, ja rīkojas labā ticībā, nav pakļauti civiltiesiskajai vai 

krimināltiesiskajai atbildībai par maksājuma (darījuma) izpildes apturēšanu saskaņā ar 

34.panta pirmo daļu vai 35.panta pirmo daļu, ja apturēšana galu galā izrādās nepamatota, 

un darījumu var veikt saskaņā ar 34.panta ceturto daļu. 

 

 
 

novēršanai un apkarošanai]. Pieejams: http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-

2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc  
229  Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing [Ungārijas 

likums LIII (2017) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu un 

apkarošanu]. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_launde

ring_terrorist_financing_2017_en.pdf  

http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc
http://www.onpcsb.ro/pdf/LAW%20656-2002%20%20REPUBLISHED%20and%20MODIFIED%202013%20-%20CLEAN.doc
https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_laundering_terrorist_financing_2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8473/file/Hungary_Act_prevention_combating_money_laundering_terrorist_financing_2017_en.pdf

