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Par grāmatas struktūru

Grāmatu veido trīs daļas – katram Senāta departamentam sava – ar atšķirīgu 
lappušu numerāciju. Katras lappuses numuram pievienots burts, kas norāda 
attiecīgo departamentu: A – Administratīvo lietu departaments, C – Civillietu 
departaments, K – Krimināllietu departaments.

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī 
anotācija. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti 
vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast interesējošo nolēmumu.

Krājumā publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu 
norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas 
izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Šī iemesla dēļ krājumā publicētie 
nolēmumi var atšķirties arī no Augstākās tiesas judikatūras nolēmumu arhīvā 
pieejamajiem. Nolēmumos izmantotā numerācija saglabāta.

Izdevuma satura rādītājs
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Priekšvārds

Ar gandarījumu par paveikto 2019.gadā nododam lasītājiem Senāta 
nolēmumu kārtējo krājumu. Kopš aizsāktās tradīcijas 1996.gadā 
sagatavota nu jau divdesmitceturtā nolēmumu gadagrāmata. 
2019.gadā Senātā izskatītas 2942 lietas. Nolēmumu krājumā pēc 
rūpīgas atlases izvēlēti juridiski interesantākie katra departamenta 
nolēmumi. Šoreiz Administratīvo lietu departamentam tie ir 28, Civillietu 
departamentam 25 un Krimināllietu departamentam 25 nolēmumi. Vērīgs 
lasītājs būs pamanījis, ka, salīdzinot ar Senāta nolēmumu publicēšanas 
prakses pirmsākumiem, pēdējo gadu krājumos atlasīts publicēšanai 
ievērojami mazāks skaits nolēmumu. Vienlaikus jāuzsver, ka kopumā 
Senāta nolēmumu pieejamība ir kļuvusi ievērojami plašāka un tiesību 
normu piemērotājam ērtāka. Kopš 2019.gada sākuma papildus jau 
pieejamajiem publiskajiem resursiem Augstākās tiesas tīmekļa vietnē 
un Latvijas tiesu nolēmumu portālā Augstākā tiesa sadarbībā ar VSIA 
“Latvijas Vēstnesis” radusi iespēju tiesību aktu vietnē Likumi.lv pie tiesību 
normām pievienot tiešas norādes uz judikatūru. 
Nereti tiek aizrādīts, ka Senāta nolēmumi laika gaitā kļuvuši garāki. Senāta 
nolēmumu argumentācija ir izvērsta, jo tā lietas dalībniekam nodrošina 
iepazīšanos ar tiesas izvērtējuma apsvērumiem, vienlaikus arī noder 
sabiedrībai tiesas izmantotās juridiskās metodes izzināšanai. Nolēmumu 
argumentācijā izteiktās atziņas atspoguļo gan aktuālās tiesību normu 
piemērošanas problēmas, gan iezīmē juridiskās domas attīstību. 
Lietu izskatīšanā Senātā apzinātās problēmas normatīvajā regulējumā 
ir bijis pamats vairāku blakus lēmumu pieņemšanai, kuros vērsta 
likumdevēja uzmanība uz normatīvā regulējuma nepilnībām. 
Lietu analīzē konstatētas arī nepilnības zemāku instanču darbā. Uz 
tādām norādīts gan nolēmumos, gan senatoru uzrunās zemāku instanču 
tiesnešiem. Tiesvedības kvalitātes uzlabošana un tiesvedības procesu 
pilnveidošana būs arī turpmāko gadu prioritāte gan Latvijas tiesās 
kopumā, gan arī Senātā.
2020.gads Senātam ir jubilejas gads. Kopš darbu atsāka atjaunotais Senāts, 
būs pagājis ceturtdaļgadsimts. Vai tas mainīs tādas tradīcijas kā ikgadējs 
atskats uz būtiskajiem Senāta nolēmumiem vienā nolēmumu krājumā – to 
rādīs laiks.

Ivars Bičkovičs, 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs
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Preface

We are delighted with the work done in 2019 and pleased to present another 
collection of Senate’s rulings. Continuing the tradition established in 1996, 
the twenty-fourth yearbook of rulings has been created.
In 2019, 2942 cases were reviewed in the Senate. After careful selection, the 
collection of rulings contains the most engaging rulings of each department. 
This time there are 28 rulings of the Department of Administrative Cases,  
25 rulings of the Department of Civil Cases and 25 rulings of the Department 
of Criminal Cases. An observant reader might have already noticed that, 
compared to the beginnings of publishing of Senate’s rulings, a significantly 
smaller number of rulings have been selected for publication in recent years. 
At the same time, it should be emphasized that, in general, the accessibility of 
Senate’s rulings has become significantly wider, the research of the case-law 
more convenient for persons applying the law. Since the beginning of 2019, 
in addition to the public resources already available on the Supreme Court’s 
website and on the portal of Latvian court rulings, the Supreme Court in 
cooperation with VSIA “Latvijas Vēstnesis” has made it possible to add direct 
references to case law to legal provisions available on the website of Latvian 
legal acts www.likumi.lv.
It is often pointed out that Senate’s rulings have become longer over time. 
The reasoning part of Senate’s rulings is expanded, as it provides parties 
to proceedings with opportunity to get acquainted with the grounds of the 
court’s assessment, while at the same time assisting the public in exploring 
legal methods used by the court. The findings expressed in the reasoning of 
rulings reflect topical issues of application of legal provisions and outline the 
development of legal considerations.
The issues identified in the regulatory framework in the course of examination 
of cases have been the basis for the adoption of several ancillary decisions, 
which draw the attention of the legislator to deficiencies in the regulatory 
framework.
As a result of analysis of cases, shortcomings in the work of lower courts have 
been identified. They are referred to both in the rulings and in the address 
of the senators to the judges of lower courts. Improving the quality of justice 
and developing court proceedings will remain a priority for the coming years, 
both in the Senate and in the Latvian courts in general.
2020 is the anniversary year for the Senate. A quarter-century has passed 
since the restored Senate resumed its work. Will this change traditions such 
as creation of annual overview of crucial Senate’s rulings contained in one 
collection? Time will tell.

Ivars Bičkovičs
Chief Justice of the Supreme Court
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A-6

Krājuma “Latvijas Republikas Senāta 
spriedumi un lēmumi 2019” Administratīvo 
lietu departamenta nolēmumu daļas anotācija

1. 2019.gadā apritēja 15 gadi kopš administratīvo tiesu izveides. Kā 
tika atzīmēts jubilejas konferencē, administratīvās tiesas ir devušas 
būtisku ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. 
Šajā gadā Senāta Administratīvo lietu departaments pieņēma kopumā  
951 nolēmumu1 (697 kasācijas tiesvedības kārtībā, 251 blakus 
sūdzības kārtībā, trīs pieteikumus par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem).
Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras nolēmumu arhīvam pievienots 
171 nolēmums. Publicēšanai šajā krājumā ir izvēlēti 28 nolēmumi.2

Anotācijā tiek aplūkoti ne tikai gadagrāmatā publicētie nolēmumi, bet 
arī sniegta īsa informācija par lietām, kurās departaments ir iesniedzis 
pieteikumus Satversmes tiesai, lietām, kurās departaments ir pieņēmis 
lēmumu par prejudiciālā jautājuma uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai, 
kā arī par lietu, kurā departaments ir iesniedzis lūgumu departamentu 
priekšsēdētāju sēdei.

2. Pieteikumi Latvijas Republikas Satversmes tiesai.

Lietā Nr. SKA-134/2019 (A420297115) tika iesniegts pieteikums par 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās daļas 1.punkta, ciktāl 
tas nosaka absolūtu aizliegumu personai, kura sodīta par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, 
strādāt par pedagogu bērnu izglītības iestādēs, atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 106.panta pirmajam teikumam. Šajā lietā 
Satversmes tiesa ar 2019.gada 27.marta lēmumu atteicās ierosināt lietu 
pēc Senāta pieteikuma. Satversmes tiesa lēmumā norādīja, ka šobrīd 
situāciju regulē divas vienāda juridiskā spēkā tiesību normas, proti, 

1 11 lietas departaments izskatīja mutvārdu procesā. Septiņas lietas  
(Nr. SK A-1/2019 (A420684911), Nr. SK A-201/2019 (A420387314), 
Nr. SK A-272/2019 (A420304114), Nr. SK A-382/2019 (A420159215),  
Nr. SK A-637/2019 (A420202416), Nr. SK A-791/2019 (A420165317),  
Nr. SKA-890/2019 (670014818)) departaments izskatīja departamenta kopsēdē. 
Vienā no kopsēdē izskatītajām lietām (Nr. SKA-890/2019) tika izteiktas senatoru 
atsevišķās domas.

2 Tekstā nolēmumu numuri, kuri ir rakstīti treknrakstā, ir publicēti gadagrāmatā un 
pieejami arī Augstākās tiesas mājaslapā.
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gan Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās daļas 1.punkts, 
gan Izglītības likuma 50.panta 1.punkts, kas pēc Satversmes tiesas  
2017.gada 24.novembra sprieduma lietā Nr. 2017-07-01 pieņemšanas ir 
izteikts jaunā redakcijā un neatkarīgi no noziedzīga nodarījuma smaguma 
veida paredz individuālu izvērtējumu, vai personas sodāmība nekaitēs 
izglītojamo interesēm. Ja tiek konstatēta pretruna starp vienāda juridiska 
spēka tiesību normām, piemēro jaunāko tiesību normu, un Izglītības 
likuma 50.panta 1.punkta jaunā redakcija atspoguļo jaunu likumdevēja 
pieeju strīdus situācijas risināšanā, t.i., individuālu personas, kura vēlas 
strādāt par pedagogu, tostarp ar bērniem, izvērtējumu.
Lietā Nr. SKA-386/2019 (A420225116) tika iesniegts pieteikums par 
likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6.panta otrās daļas (redakcijā, 
kas bija spēkā no 1998.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim), ciktāl 
tā neparedz darba ņēmēju, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte, 
pakļaušanu invaliditātes apdrošināšanai, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 91. un 109.pantam.
Lietā Nr. SKA-1481/2019 (A420271718) tika iesniegts pieteikums par 
Ministru kabineta noteikumu normu par vecuma pensijas minimālo 
apmēru atbilstību 1996.gada 3.maijā pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 
12.panta 1.punktam un Latvijas Republikas Satversmes 109.pantam.

3. Lūgums departamentu priekšsēdētāju sēdei lietas pakļautības 
jautājuma izlemšanai.

Lieta Nr. SKA-1380/2019 (670007319) par procesuālo kārtību, kādā 
persona var vērsties ar prasījumu par Uzturlīdzekļu garantiju fonda viņas 
ieskatā nepamatoti piedzīto uzturlīdzekļu piedzīšanu, jo ir atzīta par 
spēkā neesošu paternitāte.3

4. Lēmumi par prejudiciālā jautājuma uzdošanu Eiropas Savienības 
Tiesai.

Lieta Nr. SKA-143/2019 (A420281216) par personas tiesībām saņemt 
plānveida veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības 
dalībvalstī, ja Latvijā attiecīgā ārstēšanās netiek piedāvāta bez asins 
pārliešanas, kas ir pretēja personas reliģiskajai pārliecībai. Jautājums 
par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 56.panta un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011.gada 9.marta Direktīvas Nr. 2011/24/ES par pacientu 

3 Departamentu priekšsēdētāju sēdes 2019.gada 28.novembra lēmums,  
http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/departamentu-priekssedetaju-sezu-lemumi
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tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē interpretāciju 
kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. un 20.pantu 
(reliģijas brīvību un aizliegumu diskriminēt reliģiskās pārliecības dēļ, kā 
arī pakalpojumu sniegšanas brīvību).

Lieta Nr. SKA-220/2019 (A420380214) par vara/vara sakausējuma lietņu 
klasifikāciju. Jautājums par kombinētās nomenklatūras, kas ietverta 
Eiropas Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par 
tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā, kas 
grozīts ar Komisijas 2011.gada 27.septembra Regulu (ES) Nr. 1006/2011, 
interpretāciju.

Lieta Nr. SKA-543/2019 (A420273216) par Itālijas pilsoņa, kurš Latvijā 
uzturas uz Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecības pamata, 
tiesībām saņemt valsts nodrošinātus veselības aprūpes pakalpojumus. 
Jautājums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa 
Direktīvas Nr. 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 
normu interpretāciju, kā arī Latvijas regulējuma atbilstību Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 18. un 21.pantam (diskriminācijas aizliegums 
pilsonības dēļ, pārvietošanās brīvība).

Lieta Nr. SKA-101/2019 (A420304815) par sankciju piemērošanu, ja 
nav izpildīti bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos atbalstam 
pieteiktajā platībā pļaušanas nosacījumi, nekonstatējot izmaiņas 
kultūraugu grupā. Jautājums par Komisijas 2011.gada 27.janvāra Regulā 
(ES) Nr. 65/2011 paredzēto vairāku sankciju piemērošanu par vienu 
pārkāpumu.

Lieta Nr. SKA-176/2019 (A43007716) par vienas atpērkamās akcijas cenas 
aprēķināšanas kārtību, izsakot obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. 
Jautājums par Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas Nr. 2004/25/
EK par pārņemšanas piedāvājumiem interpretāciju un zaudējumu 
atlīdzināšanas pienākumu.

Lietas Nr. SKA-981/2019 (A420185217), Nr. SKA-987/2019 
(A420187017), Nr. SKA-1006/2019 (A420186717), Nr. SKA-1074/2019 
(A420187417) par patērētāja kreditēšanas līguma izmaksu samērīgumu 
un atbilstību godīgai darījumu praksei. Jautājums par Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Direktīvas Nr. 2008/48/EK par patēriņa 
kredītlīgumiem interpretāciju (jēdziena “kredīta kopējās izmaksas 
patērētājam” saturs).
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5. Administratīvā procesa tiesību principi. Spriedumā lietā 
Nr. SKA‑79/2019 Senāts skaidroja, ka principa in dubio pro civis (šaubas 
par labu cilvēkam) piemērošana gadījumā, kad tiek izdots privātpersonai 
nelabvēlīgs administratīvais akts, nozīmē to, ka iestādei (lemjot par 
personai nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu) un tiesai (veicot 
kontroli pār iestādes lēmuma tiesiskumu) pamatotu šaubu gadījumā 
tās jātulko par labu indivīdam. Tomēr vienlaikus Senāts uzsvēra, ka 
ar pamatotām šaubām šī principa kontekstā nav saprotamas jebkuras 
šaubas, bet gan tādas, kuras ir vērstas uz lietas izmeklēšanai izšķirošiem 
apstākļiem un kuras lietas izskatīšanas gaitā nav iespējams novērst. 
Papildus Senāts norādīja, ka iestādei un tiesai ir pienākums lietu izskatīt 
tā, lai iespējamās šaubas pēc iespējas tiktu novērstas. Tas nozīmē, ka 
iestādei un tiesai šādos gadījumos būtu jāuzņemas lielāka nasta lietas 
apstākļu noskaidrošanā.
2019.gadā Senāts savos spriedumos aplūkoja arī citus tiesību principus, 
piemēram, lietā Nr. SKA‑148/2019 Senāts skaidroja tiesiskuma principa 
saturu. Kā norādīts konkrētajā spriedumā, tiesību virsvadības princips (no 
kura ir atvasināts tiesiskuma princips) prasa, lai iestādes rīcība pēc būtības 
atbilstu ne tikai rakstītajām tiesību normām, bet arī vispārējiem tiesību 
principiem. Līdz ar to tiesiskuma princips paredz tiesību piemērotāja 
pienākumu ne tikai izprast tiesību sistēmas un tās pamatā esošos tiesību 
principus un konstitucionālā ranga vērtības, bet arī piemērot tiesību 
normas, noskaidrojot to jēgu un mērķi. Vienlaikus Senāts šajā spriedumā 
uzsvēra, ka tiesiskuma principa prasība, lai iestādes rīcība atbilstu iestādes 
darbību regulējošajām tiesību normām, nenozīmē, ka iestāde var formāli 
piemērot tiesību normas (piemēram, Ministru kabineta noteikumus), 
neskatoties uz attiecīgo normu jēgu kontekstā ar citām piemērojamām 
tiesību normām. 
Lietā Nr. SKA‑262/2019 Senāts skaidroja divus tiesību principus – tiesiskuma 
principu un likuma atrunas principu. Attiecībā uz tiesiskuma principu Senāts 
norādīja uz jau spriedumā lietā Nr. SKA-148/2019 izteikto atziņu, ka iestādes 
rīcībai ir jāatbilst tiesību normām, vienlaikus uzsverot, ka tiesību normas var 
būt gan rakstītas, gan nerakstītas (proti, tiesību principi). Attīstot šo atziņu, 
Senāts uzsvēra – tas vien, ka iestādes rīcības pamats nav tiešā tekstā noteikts 
rakstītajās tiesību normās, nenozīmē, ka iestāde līdz ar to var atturēties no 
attiecīgā situācijā nepieciešamas un adekvātas rīcības. Savukārt, skaidrojot 
likuma atrunas principa būtību, Senāts akcentēja, ka personai nelabvēlīga 
administratīvā akta izdošanas pamatam jāizriet no tiesību normām, kuras ir 
pieņēmis kāds no Latvijā demokrātiski leģitimētajiem likumdevējiem (proti, 
tauta vai tautas vēlētie pārstāvji).
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Vienlaikus Senāts šajā spriedumā norādīja, ka no abiem tiesību principiem, 
proti, tiesiskuma un likuma atrunas principa, izrietošā prasība rīkoties 
saskaņā ar tiesību normām nenozīmē, ka ir pieļaujama tikai tādas iestādes 
rīcība, kas tiešā tekstā ir noteikta rakstītajā tiesību normā. Tāpēc var būt 
tā, ka konkrētās situācijas noregulējums ir meklējams, aplūkojot tiesību 
institūtu pēc jēgas un tiesību normas savstarpējā kopsakarā.

6. Administratīvais process tiesā. Lietās Nr. SKA‑131/2019 un 
Nr. SKA‑274/2019 Senāts analizēja tiesas pienākumus attiecībā uz 
sprieduma motīvu daļas veidošanas prasībām. Lietā Nr. SKA-274/2019 
uzsvērts, ka no tiesībām uz taisnīgu tiesu izriet pienākums tiesai nolēmumā 
norādīt savu argumentāciju tā, lai citas personas (gan procesa dalībnieki, 
gan augstākas instances tiesa, gan interesanti no sabiedrības) varētu 
saprast, kā tiesa ir nonākusi pie konkrētā izskatīšanas rezultāta (nevis 
cita rezultāta). Tas nozīmē, ka tiesai sprieduma motīvos ir nepieciešams 
atspoguļot tās veikto pierādījumu analīzi un ar to saistītos apsvērumus, kas 
ir pamats secinājumam par pieteikuma apmierināšanu vai noraidīšanu. 
Lietā Nr. SKA-131/2019 atgādināts, ka nav pieļaujami “pārsteiguma” 
spriedumi. Proti, Administratīvā procesa likuma 247.panta trešā daļa 
nosaka, ka tiesa savu spriedumu drīkst pamatot tikai ar tiem apstākļiem, 
par kuriem procesa dalībniekiem ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli 
(mutvārdos vai rakstveidā). Un, kā norādīja Senāts, lai netiktu sastādīts 
“pārsteiguma” spriedums, tiesai ar lietas dalībniekiem ir jāpārrunā lietā 
nozīmīgie faktiskie un tiesiskie apstākļi. Tas attiecas ne tikai uz mutvārdu, 
bet arī uz rakstveida procesu.
Lietā Nr. SKA‑1271/2019 analizēts jautājums par procesa dalībnieku 
tiesību iepazīties ar lietas materiāliem ierobežošanas pieļaujamību. 
Ņemot vērā, ka tiesai savs spriedums ir jāpamato vienīgi ar tādiem 
apstākļiem, par kuriem lietas dalībniekiem ir bijusi iespēja izteikties, 
Senāts atzina, ka šīs tiesības (iepazīties ar lietas materiāliem) ir iespējams 
samērīgi ierobežot tikai izņēmuma gadījumos. Vienlaikus ir jāņem vērā, 
ka šo tiesību ierobežošana ir pieļaujama vienīgi leģitīma mērķa labā 
un samērīgā apjomā. Senāts arī norādīja, ka tiesai, lemjot par personas 
tiesību ierobežošanu, jāņem vērā, vai attiecīgie pierādījumi, ar kuriem 
dalībnieks nevar iepazīties, ir vērtējami kā izšķiroši, proti, tādi, kas varētu 
ietekmēt sprieduma rezultātu. Un vai gadījumā, ja konkrētie pierādījumi ir 
uzskatāmi par tādiem, kas ir būtiski lietas izšķiršanā, samērīgs risinājums 
nebūtu tiesvedības apturēšana uz laiku, kamēr dalībniekam ir noteikts 
aizliegums iepazīties ar konkrētajiem pierādījumiem.
Lietā Nr. SKA‑310/2019 aplūkots jautājums par neapstrīdētā 
administratīvajā aktā izdarīto apstākļu novērtējuma pārskatīšanu citā 
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administratīvajā lietā. Senāts atzina – ja administratīvā akta adresāts izvēlas 
neapstrīdēt (un līdz ar to nepārsūdzēt) sev nelabvēlīgo administratīvo 
aktu, adresātam ir jārespektē ar konkrēto administratīvo aktu nodibinātā 
attiecībā. Tomēr tas nenozīmē, ka neapstrīdētā administratīvajā aktā 
izdarīto apstākļu novērtējums kļūtu nepārskatāms, ja tas tiek izmantots, 
lai pamatotu citu administratīvo aktu. Proti, ja šis cits konkrētais 
administratīvais akts tiek pārsūdzēts, tiesai ir jāpārbauda tā pamatojums 
pēc būtības un tā nevar atsaukties uz to, ka citā administratīvajā aktā (kurš 
nav apstrīdēts) ir izdarīts šāds apstākļu novērtējums.
Lietā Nr. SKA‑453/2019 Senāts analizēja divus būtiskus jautājumus, proti, 
pierādīšanas pienākuma sadalījumu starp Veselības inspekciju un fizisko 
personu strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda un pierādīšanas 
standartu cēloņsakarības konstatēšanai (lietās par pacienta tiesībām uz 
atlīdzību no Ārstniecības riska fonda). Attiecībā uz pierādīšanas pienākuma 
sadalījumu norādīts, ka tieši Veselības inspekcijai, izdarot secinājumus 
par kaitējuma esību, cēloņsakarības pastāvēšanu vai kaitējuma apmēru, 
ir pienākums sniegt pamatojumu šādam secinājumam (it īpaši, ja tas ir 
personai nelabvēlīgs), un tikai tad, ja Veselības inspekcija ir pienācīgi 
pamatojusi savu secinājumu, tiesa var prasīt personai, lai tā atspēko šo 
secinājumu. Papildus Senāts atzīmēja, ka tiesa nepieciešamības gadījumā 
ir tiesīga noteikt ekspertīzi. Minētais Veselības inspekcijas pienākums 
pamatot savu secinājumu saglabājas arī tad, ja tiesa inspekcijas viedokli 
par cēloņsakarību noskaidro tikai tiesas procesa laikā.
Attiecībā uz pierādīšanas standartu cēloņsakarības konstatēšanai Senāts 
norādīja, ka lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska 
fonda ir izmantojams standarts “iespējamības pārsvars”. Senāts atzina, 
ka ar šo pierādīšanas standartu netiek prasīts, lai tiktu izslēgtas visas 
saprātīgās šaubas par cēloņsakarības esību, bet ir jākonstatē, ka iespēja, ka 
pastāv cēloņsakarība starp pacientam nodarīto kaitējumu un ārstniecības 
iestādes rīcību, ir lielāka nekā iespēja, ka tāda nepastāv.
Lietā Nr. SKA‑1/2019 Administratīvo lietu departaments kopsēdē aplūkoja 
jautājuma par prasījuma par civiltiesiska līguma vai ierakstu izmaiņām 
zemesgrāmatā un administratīvā akta atcelšanu/atzīšanu par prettiesisku 
nošķiršanu. Spriedumā norādīts, ka gadījumos, kad administratīvajam 
aktam sekojusi civiltiesiska darbība (piemēram, līguma noslēgšana 
vai īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā), katrs no šiem 
prasījumiem ir pakļauts savai tiesai. Proti, prasījums par administratīvā 
akta atcelšanu vai atzīšanu par prettiesisku kā publiski tiesiskais ir 
pakļauts izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā (līdz ar to attiecīgi 
pakļauts administratīvajai tiesai), savukārt prasījums par civiltiesisko 
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darbību kā civiltiesisku prasījumu ir izskatāms civilprocesuālā kārtībā 
(līdz ar to attiecīgi pakļauts vispārējās jurisdikcijas tiesai).
Vienlaikus šajā spriedumā Senāts skatīja jautājumu par res judicata 
principu un iespējamo atkāpšanos no tā. Kā atzina Senāts, tad res judicata 
princips ir uzskatāms par fundamentālu un nozīmīgu, jo ar šo principu 
tiek ierobežota sprieduma pārskatīšanas iespējas neierobežotā laikā, tiek 
iedibināta tiesiskā drošība, noteiktība un stabilitāte. Tomēr konkrētais 
princips nav pilnīgi absolūts un īpašos izņēmuma gadījumos citu nozīmīgu 
tiesību aizsardzībai ir pieļaujama atkāpšanās no šī principa, piemēram, ja 
tiesa, kuras spriedums ir stājies spēkā, ir pieļāvusi fundamentālu kļūdu 
(piemēram, pārkāpusi jurisdikciju).
Lietā Nr. SKA‑921/2019 Senāts analizēja jautājumu par to, kurai tiesai 
(Administratīvajai rajona tiesai vai Administratīvajai apgabaltiesai) ir 
piekritīgs pieteikums par Konkurences padomes administratīvā akta 
izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanu.4 
Senāts atzina, ka pieteikums par Konkurences likuma 8.panta pirmajā 
daļā minētā administratīvā akta izdošanas procesā pieļautu procesuālā 
pārkāpuma konstatēšanu ir piekritīgs Administratīvajai apgabaltiesai 
kā pirmās instances tiesai, neatkarīgi no tā, vai pieteikumu ir iesniedzis 
Konkurences padomes ierosinātās administratīvās lietas dalībnieks vai 
persona, kura nav attiecīgā procesa dalībnieks, vēršoties ar pieteikumu 
par faktisko rīcību.

7. Atlīdzinājuma prasījumi. Lietā Nr. SKA‑890/2019 Senāts skatīja 
jautājumu par pakļautības (kompetentās tiesas) noteikšanu par mantisko 
zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Izskatot lietu kopsēdē, 
senatoru vairākums5 atzina, ka, ņemot vērā atlīdzinājuma prasījuma (gan 
par mantisko, gan nemantisko kaitējumu) subsidiāro raksturu, prasījumā 
par atlīdzinājuma piešķiršanu lēmumu pieņem tā tiesa, kuras kompetencē 
ir bijis konstatēt un novērst šā lēmuma prettiesiskumu. 
Lietās Nr. SKA‑1409/2019, Nr. SKA‑1528/2019 un Nr. SKA‑131/2019 
Senāts vērtēja jautājumu par tiesībām uz atlīdzinājumu. Tā, piemēram, lietā 
Nr. SKA-1409/2019 Senāts atzina, ka tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu 
sakarā ar labvēlīga administratīvā akta atcelšanu ne vienmēr ir atkarīgas 
no iestādes rīcības tiesiskuma, jo, atceļot administratīvo aktu saskaņā ar 
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu, adresātam 

4 Konkurences likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka Konkurences padomes lēmumus 
administratīvā procesa dalībnieks var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, 
kura minēto lietu izskata pirmajā instancē triju tiesnešu sastāvā.

5 Lēmumam pievienotas piecu senatoru atsevišķās domas.
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ir tiesības uz atlīdzinājumu arī tad, ja abi lēmumi (gan labvēlīgais 
administratīvais akts, gan lēmums, ar kuru tiek atcelts labvēlīgais 
administratīvais akts) ir bijuši tiesiski. Vienlaikus Senāts uzsvēra, ka šāda 
atlīdzinājuma prasījuma pamats nav iestādes prettiesisks lēmums/rīcība, 
bet gan labvēlīga administratīvā akta atcelšana un šādā situācijā Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma normas 
ir piemērojamas tikai pēc analoģijas, jo šī likuma mērķis ir nodrošināt 
atlīdzinājumu, kas nodarīts ar prettiesisku administratīvo aktu.
Lietā Nr. SKA-1528/2019 skatīts jautājums par tiesībām uz atlīdzinājumu 
“īpašā upura” dēļ. Konkrētajā lietā Senāts atzina, ka Latvijas Republikas 
Satversme, ņemot vērā taisnīguma apsvērumus, prasa apsvērt 
nepieciešamību atlīdzināt zaudējumus par tiesību ierobežojumu arī 
tādos gadījumos, kad valsts pārvaldes rīcība atbilst tiesību normām un 
nav konstatējams rīcības prettiesiskums. Tiesas uzdevums ir vērtēt, vai 
konkrētajā gadījumā pastāv tāds personas tiesību ierobežojums, kas 
tai, salīdzinot ar citām personām, uzliek sevišķu, ārkārtēju nastu vai 
liek paciest atšķirīgu, sevišķu, ārkārtēju kaitējumu, jo ne katrs personas 
tiesību ierobežojums, kas radīts ar tiesisku iestādes darbību, ir jāatlīdzina.
Senāts lietā Nr. SKA-131/2019, analizējot jautājumu par personas 
tiesībām prasīt atlīdzināt nākotnē sagaidāmos izdevumus par juridisko 
palīdzību, norādīja, ka par jau cēlušos mantisko zaudējumu ir uzskatāma 
arī saistību apmēra palielināšanās. Līdz ar to par mantisko zaudējumu 
ir uzskatāma arī rēķinā par juridisko palīdzību norādītā summa, lai arī 
rēķins nav samaksāts.

8. Būvniecības tiesības. Lietās Nr. SKA‑201/2019 un Nr. SKA‑262/2019 
Senāts aplūkoja jautājumu par to, kura persona ir atbildīga par patvaļīgas 
būvniecības novēršanu. Lietā Nr. SKA-262/2019 Senāts kopsēdē atzina, 
ka par atbildīgo personu par patvaļīgas būvniecības novēršanu primāri 
ir uzskatāms īpašnieks. Šāds secinājums pamatots ar to, ka nekustamā 
īpašuma īpašnieks ir persona, kuras ekskluzīvā varā ir lemt par sava 
īpašuma izmantošanu, uzturēšanu un attiecīgi arī apbūvi. Līdzās 
šīm tiesībām pastāv arī īpašnieka pienākums atbildēt par īpašuma 
izmantošanas (tostarp apbūves) atbilstību tiesību normu prasībām. 
Savukārt departamenta kopsēdē lietā Nr. SKA-201/2019 Senāts analizēja 
jautājumu par to, kura persona ir atbildīga par patvaļīgas būvniecības 
novēršanu kopīpašuma gadījumā, ja patvaļīgo būvniecību ir veicis viens 
no kopīpašniekiem. Senāts atzina, ka šādā gadījumā pastāv no Civillikuma 
1068.panta un taisnīguma principa izrietošs vispārīgs princips, ka par 
patvaļīgās būvniecības novēršanu ir atbildīgs tas kopīpašnieks, kurš ir 
veicis šo būvniecību. Vienlaikus Senāts šajā spriedumā (SKA-201/2019) 
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norādīja, ka gadījumā, ja persona ir iegādājusies kopīpašuma domājamo 
daļu, kurā ir veikta patvaļīga būvniecība, tad personai ir jārēķinās ar to, ka 
nākotnē viņai būs attiecīgais būvniecības process jāpabeidz.
Lietā Nr. SKA‑30/2019 Senāts, vērtējot jautājumu par piekrišanu 
būvniecībai kopīpašnieka maiņas gadījumā, uzsvēra, ka kopīpašnieka 
piekrišanas došana būvniecībai ir kopīpašnieku civiltiesiskās attiecības, 
kur piekrišanas došana ir uzskatāma par darījumu starp kopīpašniekiem. 
Šāda piekrišana vispārīgi nav atsaucama, izņemot, ja paši kopīpašnieki ir 
par šādu iespēju vienojušies vai ir konstatējams gribas īstuma trūkums 
(piemēram, maldības dēļ), kā arī šāda piekrišana nav ierobežota ar termiņu. 
Vienlaikus uzsvērts, ka tādi apstākļi kā kopīpašnieka maiņa vai tas, ka 
veiktā būvniecība pilnībā neatbilst obligātajiem noteikumiem, paši par 
sevi neiznīcina saņemto un īstenoto (vai arī īstenot uzsākto) piekrišanas 
spēku, proti, kopīpašnieka piekrišana saglabā savu spēku. Spriedumā 
papildus norādīts, ka Senāta ieskatā vispiemērotākais brīdis kopīpašnieka 
piekrišanas saņemšanai ir būvniecības ieceres ierosināšanas brīdis. Šāds 
secinājums pamatots ar dzīvē gūtajiem novērojumiem, ka atsevišķos 
gadījumos būvniecības darbi kopīpašuma gadījumos vispār nav iespējami 
bez šādas piekrišanas.
Lietā Nr. SKA‑249/2019 vērtēts jautājums par personas tiesībām 
administratīvā procesa kārtībā vērsties pret iespējamo patvaļīgās 
būvniecības izmantošanu. Senāts konkrētajā lēmumā uzsvēra – ja personai 
ar trešās personas būvniecību ir radies tiesību aizskārums, tad, ievērojot 
arī otras iesaistītās privātpersonas intereses, personai ir pienākums 
pret šā aizskāruma avotu vērsties pēc iespējas īsākā laika posmā pēc tā 
konstatēšanas (vai kad šis aizskārums objektīvi varēja tikt konstatēts). 

9. Fizisko personu datu aizsardzība. Lietā Nr. SKA‑6/2019 analizēts 
jautājums par policijas darbinieku dienesta telpās uzņemta attēla 
publiskošanas neierobežotam personu lokam pieļaujamību sabiedrības 
interesēs. Senāts spriedumā atzina, ka policijas darbinieku dienesta 
telpās uzņemta attēla publiskošana ir pieļaujama, ja tas ir nepieciešams 
sabiedrības interešu nodrošināšanai (piemēram, lai sabiedrība varētu 
sekot līdzi, vai policijas darbinieki nerīkojas prettiesiski). Vienlaikus 
ir norādāms, ka policijas darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, ir 
tiesības uz personas datu, tai skaitā arī attēla, aizsardzību. Līdz ar to, lai 
samērotu abas šīs tiesības, Senāts atzina – ja policijas darbinieku personas 
datu (piemēram, attēla) publicēšana nav nepieciešama sabiedrības 
interešu nodrošināšanai, personai, kas vēlas publiskot informāciju, kura 
skar policijas darbiniekus, ir pienākums anonimizēt informāciju tā, lai 
nebūtu iespējams identificēt konkrētus policijas darbiniekus.
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Lietā Nr. SKA‑921/2019 Senāts ne tikai pirmo reizi piemēroja Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas6 normas, bet arī norādīja uz vairākām būtiskām 
atziņām personas datu aizsardzības jomā. Šīs atziņas var iedalīt divās 
grupās. Pirmajā ir atziņas par Datu valsts inspekcijas kompetences 
robežām. Lēmumā teikts, ka fizisko personu datu aizsardzības uzraudzība 
ir Datu valsts inspekcijas patstāvīgā kompetencē īpaši nodota publiskā 
funkcija, kuru tā nedala ar citām valsts pārvaldes iestādēm. Vienlaikus 
Senāts uzsvēra, ka Datu valsts inspekcija, izdodot administratīvos 
aktus un uzliekot tiesiskos pienākumus, nepārskata citu iestāžu izdotos 
administratīvos aktus vai faktisko rīcību apstrīdēšanas kārtībā (proti, tas 
joprojām ir augstākas iestādes kompetencē). Otrajā grupā ir iedalāmas 
Senāta atziņas par datu subjekta tiesībām vērsties tiesā par iespējamiem 
personas datu apstrādes pārkāpumiem. Senāts atzina, ka no Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas 79.panta 1.punkta izriet, ka datu subjektam ir 
divi alternatīvi tiesību aizsardzības līdzekļi – vēršanās tiesā ar pieteikumu 
vai vēršanās uzraudzības iestādē (Latvijas gadījumā – Datu valsts 
inspekcijā). Senāts arī norādīja, ka, lai personai (datu subjektam) būtu 
tiesības vērsties tiesā, pietiek ar to, ka persona uzskata, ka ir notikusi 
regulai neatbilstoša datu apstrāde.
Lietā Nr. SKA‑148/2019 Senāts, vērtējot jautājumu par Fiziskās personas 
datu apstrādes likumā noteikto pienākumu izpildi, atzina – lai secinātu, 
vai konkrētu personas datu apstrāde ir nepieciešama pārzinim likumā 
noteikto pienākumu pildīšanai, ir jāpārbauda, vai konkrētā pienākuma 
izpilde nav iespējama bez attiecīgo datu apstrādes. Lai noskaidrotu 
šo jautājumu, Senāts norādīja, ka primāri jāņem vērā mērķis, kura 
sasniegšanai likumā ir paredzēts konkrētais pienākums, jo tikai tādā 
veidā ir iespējams noskaidrot, kādi dati un kādā apjomā ir nepieciešami 
pienākuma izpildei.
10. Tiesības uz informāciju un trauksmes cēlēju aizsardzība. Lietā 
Nr. SKA‑917/2019 analizēts jautājums par žurnālistu tiesībām saņemt 
informāciju par publiskās pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu. Senāts 
spriedumā atzina, ka demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanas 
neatņemama pazīme ir tās pārskatāmība, tostarp arī iespēja saņemt 
informāciju par publisko līdzekļu izlietojumu, uzsverot, ka demokrātiskā 
valstī sabiedrībai ir jābūt iespējām sekot līdzi tam, kā publiskā pārvalde 
pilda savas funkcijas un kā tiek izlietoti publiskie līdzekļi, lai pārliecinātos, 
ka šie līdzekļi  tiek izlietoti sabiedrības interešu nodrošināšanai un tie 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
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netiek izmantoti negodprātīgi, piemēram, ar publisko varu apveltītu 
personu savtīgu interešu īstenošanai.
Vienlaikus Senāts uzsvēra, ka žurnālistu darbība, īstenojot vārda un 
preses brīvību, ir viena no demokrātiskas valsts pamatvērtībām, jo tieši 
ar tās palīdzību lielā mērā tiek nodrošinātas sabiedrības tiesības saņemt 
informāciju par tai būtiskiem jautājumiem, kā arī iespēja sekot līdzi tam, 
kā valsts pilda savas funkcijas un kā rīkojas ar publiskajiem līdzekļiem. 
Turklāt žurnālisti, saņemot un analizējot informāciju par budžeta 
līdzekļu izlietojumu un publisko funkciju izpildi, pilda savu demokrātijas 
“sargsuņa” funkciju. Papildus Senāts norādīja, ka iestādei ir jāapzinās, 
ka sabiedrībai ir tiesības zināt (un tātad žurnālistiem pamats pētīt), vai 
publiskie līdzekļi tiek izlietoti tiesiski un sabiedrības interesēs. Līdz ar to, 
ja žurnālisti iestādei prasa informāciju par budžeta līdzekļu izlietojumu un 
norāda, ka tas nepieciešams žurnālistikas vajadzībām, iestādei ir pamats 
konstatēt informācijas pieprasītāja leģitīmu interesi.
Lietā Nr. SKA‑879/2019 Senāts vērtēja jautājumu par Informācijas 
atklātības likuma 11.2panta trešajā daļā noteiktām iestādes tiesībām 
atteikt izsniegt informāciju vai tā izpildes nosacījumu, pamatojoties uz to, 
ka informācijas pieprasījums ir atzīstams par apgrūtinošu (tādu, kas nav 
samērojams ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem, proti, tā nosacījumu 
izpildes rezultātā ir apdraudēts iestādes darbs vai citu personu tiesības). 
Kā atzina Senāts, tad apstrādājamās informācijas apjomu (kuru var uzskatīt 
par galveno iemeslu, lai informācijas pieprasījumu atzītu par apgrūtinošu) 
var ietekmēt ne tikai laika periods, par kādu informācija ir pieprasīta, bet 
arī citi faktori, piemēram, vai informāciju iespējams apkopot automātiski 
vai arī to var veikt tikai manuāli un informācijas detalizācijas pakāpe. 
Senāts norādīja, ka šādu novērtējumu var sniegt tikai iestāde. Tāpēc, ja 
iestāde ir izvirzījusi argumentu par informācijas pieprasījuma apgrūtinošo 
raksturu, tad tieši iestādei ir pienākums iesniegt atbilstošus pierādījumus. 
Tiesai ir pienākums novērtēt pieprasītās informācijas sabiedriskā 
nozīmīguma samērojamību ar iestādes ieguldīto darba apjomu, proti, jo 
lielāks ir informācijas sabiedriskais nozīmīgums, jo lielāku darba apjomu 
no iestādes var prasīt. Savukārt, kā norādīja Senāts, informāciju par 
sabiedrības interesēm (par pieprasīto informāciju un tās svarīgumu) tiesa 
var iegūt, vērtējot personas minētos informācijas pieprasīšanas mērķus. 
Šajā jautājumā skatīt komentāru par atziņām lietā Nr. SKA-476/2019.
Lietā Nr. SKA‑148/2019 Senāts skatīja jautājumu par informācijas 
izsniegšanu no Uzņēmuma reģistra vestajiem reģistriem. Spriedumā 
norādīts, ka Uzņēmumu reģistra pienākums izsniegt informāciju ir noteikts, 
lai tiktu nodrošināta tiesiskajā regulējumā noteikto ziņu publiskā ticamība 
un pieejamība. Tomēr šis Uzņēmuma reģistra pienākums nav attiecināms 
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uz jebkuru informāciju, kas ir nonākusi tā rīcībā, bet gan tikai uz to, kas pēc 
būtības ir nepieciešama Uzņēmuma reģistra pamatfunkciju pildīšanai.

Lietā Nr. SKA‑232/2019 aplūkots jautājums par ziņotāja par pārkāpumu 
aizsardzību.7 Senāts norādīja, ka informāciju, kas atklāj ziņotāja identitāti, 
drīkst izsniegt tikai divos gadījumos – ar ziņotāja piekrišanu vai ja 
iestādei ir pienākums izpaust šo informāciju saskaņā ar likumu. Šajā 
spriedumā papildus atzīts, ka, lai izsvērtu, vai ziņotājam par pārkāpumu 
ir nodrošināma aizsardzība, nepieciešams izvērtēt kopsakarā sešus 
apstākļus,8 kas ir saistīti ar konkrēto ziņojumu par pārkāpumu. Tomēr 
Senāts norādīja, ka no minētā ir iespējamas atkāpes, ja pārkāpums, par 
kuru persona ir ziņojusi, neskar sabiedrības intereses un ir pamats 
uzskatīt, ka ziņotājs rīkojies nelabticīgi. Nolēmumā atzīmēts, ka personas, 
par kuru ir ziņots, vispārīga atsaukšanās uz vēlmi vērsties tiesā civiltiesiskā 
kārtībā pret ziņotāju nav uzskatāma par pietiekamu, lai atklātu ziņotāja 
par pārkāpumu identitāti. 

Spriedumā lietā Nr. SKA‑255/2019 risināts jautājums par atklātā tiesas 
sēdē izskatītas krimināllietas sprieduma pieejamību. Kā atzina Senāts, tad 
atklātā tiesas sēdē pieņemts spriedums ir uzskatāms par vispārpieejamu 
informāciju ar šī sprieduma pasludināšanas brīdi. Tomēr uzsveramas 
vairākas būtiskas piezīmes. Pirmkārt, minētā Senāta atziņa ir attiecināma 
uz atklātā tiesas sēdē pieņemtu spriedumu, līdz ar to tā nav attiecināma uz 
spriedumiem, kuri ir pieņemti lietās, kas izskatītas slēgtās sēdēs. Otrkārt, 
ir iespējamas atkāpes no šī principa, ja nepieciešams aizsargāt būtiskas 
intereses, kurām konkrētos apstākļos būtu dodama priekšroka.

11. Nodokļu tiesības. Lietā Nr. SKA‑382/2019 Senāts kopsēdē precizēja 
savu judikatūru, kas bija izveidota 2015.gada 11.decembra spriedumā 
lietā Nr. SKA-119/2015 attiecībā uz uzņēmuma ienākuma nodokļa 
atlaides piemērošanu par ziedojumiem biedrībām. Senāts spriedumā 
uzsvēra, ka likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1pants, kas 
liek un ļauj nodalīt ziedojumu, par kuru paredzēts pretpienākums, no 

7 Trauksmes celšanas likums stājās spēkā 2019.gada 1.maijā, līdz ar to, kā norādīja 
Senāts, konkrētajā lietā nebija pamata piemērot Trauksmes celšanas likuma 
normas, jo konkrētais likums vēl nebija stājies spēkā. 

8  Šie apstākļi ir: 1) vai personai bija pieejami citi ziņošanas par iespējamo pārkāpumu 
risinājumi (instrumenti), proti, tādi, kas iespējamo pārkāpumu aktualizē diskrētāk; 2) 
iesaistītās sabiedrībai svarīgās intereses (proti, vai pārkāpums skar sabiedrībai būtiskas 
intereses); 3) vai ziņotājs rīkojās labā ticībā; 4) atklātās informācijas patiesums; 5) ar 
informācijas atklāšanu radītais kaitējums personai, par kuru tiek ziņots; 6) trauksmes 
cēlējam radītās negatīvās sekas par trauksmes celšanu (ja tādas ir).
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ziedojuma, kas veikts ar filantropisku mērķi, nav izprotams tā, ka katrā 
gadījumā, kad pastāv pretpienākums par ziedojumu, kopējā nodotā 
summa būtu jādala daļās (proti, ziedojums daļā ar pretpienākumu, kam 
netiek piemērota uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide, un ziedojums 
filantropiskajā daļā, kam tiek piemērota uzņēmumu ienākuma nodokļa 
atlaide). Vienlaikus norādīts, ka, ja ir pamats konstatēt, ka pretpienākums 
ir saistīts ar visu nodoto finanšu līdzekļu apjomu, vai arī nav iespējams 
nodalīt summu, kas ir nodota tikai un vienīgi ar filantropisku mērķi, tad 
šādi apstākļi uzskatāmi par pamatu atzīt, ka uzņēmuma nodotie finanšu 
līdzekļi biedrībai vai iestādei visā apjomā ir aptverti ar pretpienākumu un 
nav uzskatāmi par ziedojumu nekādā daļā.
Lietās Nr. SKA‑5/2019 un Nr. SKA‑631/2019 Senāts aplūkoja jautājumus 
par pievienotās vērtības nodokli. 
Spriedumā lietā Nr. SKA-5/2019, kas tika pieņemts pēc prejudiciālā 
jautājuma uzdošanas Eiropas Savienības Tiesai9, apskatīts jautājums par 
pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanu 
un nodokļa maksātāja pienākuma pārbaudīt darījuma partnerus robežām. 
Ievērojot Eiropas Savienības Tiesas spriedumā norādīto, Senāts lēma, ka 
no nodokļu maksātāja papildu darījuma partnera pārbaudes var prasīt 
tikai tad, ja konkrētajos darījuma apstākļos nodokļu maksātājam būtu 
vajadzējis rasties objektīvām šaubām par savu darījuma partneri un līdz ar 
to būtu pamatoti sagaidīt, ka nodokļu maksātājs noskaidros nepieciešamo 
informāciju, lai šaubas novērstu.
Spriedumā lietā Nr. SKA-631/2019 Senāts sniedza jēdziena “uzņēmuma 
pāreja” interpretāciju pievienotās vērtības nodokļa kontekstā. Senāts 
norādīja – lai atzītu uzņēmuma pārejas faktu un secinātu, ka ir notikusi 
uzņēmuma (vai tā patstāvīgas daļas) nodošana, ir būtiski konstatēt, ka 
ieguvējam ir pārgājis tāds uzņēmuma elementu kopums (šis kopums ir 
atkarīgs no konkrētā saimnieciskās darbības veida), kas ir pietiekams 
patstāvīgas un neatkarīgas saimnieciskās darbības veikšanai. 
Lietā Nr. SKA‑152/2019 vērtēts jautājums par lēmuma iekļaut personu 
riska personu sarakstā pieņemšanu. Valsts ieņēmumu dienestam 
atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.3panta pirmajai daļai 
ir rīcības brīvība, proti, Valsts ieņēmumu dienestam, konstatējot kādu no 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punktā esošo kritēriju 
esību, ir tiesības pieņemt lēmumu par personas iekļaušanu riska personu 

9 Eiropas Savienības Tiesas 2019.gada 3.oktobra spriedums lietā “Altic”, 
C-329/18,ECLI:EU:C:2019:831.
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sarakstā (vienlaikus Senāts uzsvēra, ka Valsts ieņēmumu dienestam nav 
pienākums šādu lēmumu pieņemt). Tātad, pieņemot šādu lēmumu, Valsts 
ieņēmumu dienestam jāizvērtē tā lietderība.
Vienlaikus Senāts šajā spriedumā norādīja, ka lēmumam par riska 
personas statusa piešķiršanu ir jābūt vērstam uz negodīgu komersantu 
efektīvu atturēšanu no uzņēmējdarbības vides. Līdz ar to, apsverot šāda 
lēmuma pieņemšanu, Valsts ieņēmumu dienestam būtu jānoskaidro, vai 
konstatētie apstākļi liecina, ka šis mērķis ir apdraudēts, un gadījumā, ja 
mērķis ir apdraudēts, cik būtisks ir šis apdraudējums.
12. Citi. Administratīvo lietu departamenta kopsēdē lietā Nr. SKA‑1/2019 
risināti vairāki būtiski jautājumi, kā, piemēram, jautājums par krasta 
kāpās vai pludmalē esoša pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 
atsavināšanas ierobežojumiem. Senāts atzina, ka Aizsargjoslu likuma 
36.panta trešās daļas 1.punktā noteiktais publiski tiesiskais aizliegums 
regulē valsts un pašvaldības zemes, kas atrodas krastu kāpu aizsargjoslā 
un pludmalē, atsavināšanu, līdz ar to, lemjot par īpašuma atsavināšanu 
šādā teritorijā, pašvaldība rīkojas publisko tiesību jomā, nevis kā jebkurš 
īpašnieks privāttiesiskajās attiecībās. Tāpat Senāts konkrētajā spriedumā 
uzsvēra, ka kopīpašuma, kas atrodas krasta kāpās vai pludmalē, izbeigšanā 
ir jāņem vērā Civillikuma 1075.pantā noteiktie vispārīgie nosacījumi, 
kopīpašuma dalīšanas nosacījumi, kā arī speciālajās tiesību normās 
noteiktie ierobežojumi. Šajā spriedumā analizētas arī personu subjektīvās 
tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā. Senāts norādīja, 
ka valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas krasta kāpu 
aizsargjoslā vai pludmalē, atsavināšanas jautājums ir būtisks sabiedrības 
interešu jautājums vides jomā. Tātad tas ir kritērijs šāda pieteikuma 
pieļaujamībai vides aizsardzības nolūkā, proti, tas atbilst prasībai “vides 
tiesību aizskārums vai apdraudējums ir īsts, nozīmīgs un nopietns”. 
Lietā Nr. SKA‑235/2019 būtisks bija jautājums, kad personai rodas 
tiesības priekšlaicīgi pieprasīt vecuma pensiju. Senāts atzina, ka par 
atskaites punktu izmantojams nevis vispārējais pensionēšanās vecums 
laikā, kad pensija tiek pieprasīta priekšlaicīgi, bet gan brīdis, kad 
konkrētā persona, kura vēlas pensionēties, sasniegs pensijas piešķiršanai 
nepieciešamo vecumu, un tikai pēc tam, kad atbilstoši tiesību normām 
noteikts konkrētās personas pensionēšanās vecums, no tā ir atskaitāmi 
divi gadi priekšlaicīgai vecuma pensijas piešķiršanai.
Lietā Nr. SKA‑742/2019 analizēts jautājums par izlozes rīkošanas 
iepirkuma līguma slēdzēja noteikšanai pieļaujamību, kā arī aktualizētas 
šādai izlozei izvirzāmās prasības. Senāts atzīmēja, ka Publisko iepirkuma 
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likuma 51.panta septītā daļa piešķir pasūtītājam rīcības brīvību situācijā, ja 
ir iesniegti vairāk nekā viens vienādi novērtējami piedāvājumi. Vienlaikus 
Senāts uzsvēra, ka izloze, lai noteiktu, ar kuru no pretendentiem šādā 
situācijā slēdzams līgums, ir pieļaujams instruments, jo tas ir tradicionāli 
godīgs izvēles veids, kas ļauj nejaušībai izšķirt, kuram no piedāvājumiem 
dot priekšroku. 
Tāpat Senāts norādīja, ka, lai nodrošinātu izlozes objektivitāti un pilnīgu 
nejaušības principa ievērošanu, kā arī pretendentu šaubu novēršanu, 
pasūtītājam būtu jānodrošina iespēja pretendentiem būt klāt izlozē, lai 
pārliecinātos par izlozes objektivitāti un nejaušību. Tomēr vienlaikus 
tika atzīts, ka izlozes ticamību var nodrošināt arī procesā neieinteresētu 
personu klātbūtne, kuras tādā gadījumā varētu apliecināt nejaušības 
principa ievērošanu.
Lietā Nr. SKA‑794/2019 analizēti divi jautājumi saistībā ar darbinieka 
attaisnotas prombūtnes (piemēram, darbnespēja vai atvaļinājums) ietekmi 
uz virsstundām. Attiecībā uz darbinieka attaisnotās prombūtnes ietekmi uz 
virsstundu aprēķināšanu summētā darba laika gadījumā Senāts norādīja, 
ka ar “pārskata periodu” darbnespējas gadījumā ir jāsaprot faktiskais 
nostrādātais laika periods pārskata perioda ietvaros (proti, sākotnējā 
perioda un darbnespējas laika starpība). Tomēr Senāts arī uzsvēra, ka šāda 
pārskata perioda samazināšanās neskar likumā noteikto darba devēja 
pienākumu ievērot normālā darba laika un atpūtas atlikušajā pārskata 
periodā (vidēji), kad darbinieks faktiski veic darbu, nodrošināšanu, kas var 
radīt virsstundas, kuras darba devējam ir jākompensē.
Vienlaikus šajā spriedumā Senāts norādīja, ka darbinieka attaisnotā 
prombūtne var būt par pamatu atšķirīgam virsstundu skaitam. Tas, ka 
vairākām personām, kurām ir bijis noteikts līdzīgs summētā darba laika 
grafiks, atkarībā no atrašanās attaisnotā prombūtnē vai darbā virsstundu 
darbs var veidoties, sākot no dažādu kopumā nostrādāto stundu skaita, 
nepārkāpj vienlīdzības principu, jo šādas personas (ja tām ir atšķirīgi 
faktiski nostrādātais darba laiks un intensitāte) neatrodas salīdzināmos 
apstākļos.

Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētāja

Veronika Krūmiņa

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas
konsultants

Mg.iur. Kaspars Kukmilks
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Summary of the Section of the Rulings by the 
Department of Administrative Cases of the 
Supreme Court of the Republic of Latvia 2019

1. In 2019, 15 years have passed since the establishment of administrative 
courts. As noted at the anniversary conference, administrative courts 
have made a significant contribution to the development of Latvia as a 
democratic state governed by the rule of law. This year, the Department 
of Administrative Cases of the Senate adopted a total of 9511 rulings 
(697 in cassation proceedings, 251 regarding ancillary complaints, and 
three applications for re-examination of a case due to newly disclosed 
circumstances were considered).
171 rulings have been added to the case law archives on the website of 
the Supreme Court. 28 rulings have been selected for publication in this 
Collection. 2

The summary considers not only the rulings published in the yearbook, 
but also provides brief information on cases where the Department 
has submitted applications to the Constitutional Court, on cases where 
the Department has made a decision to refer to the Court of Justice of 
the European Union for a preliminary ruling, and on a case where the 
Department has submitted a request to be considered by the meeting of 
heads of the departments of the Supreme Court.

2. Applications to the Constitutional Court of the Republic of Latvia.

In the case No SKA-134/2019 (A420297115), an application was submitted 
regarding the compliance of Section 72, Paragraph five, Clause 1 of the 
Law on the Protection of the Children’s Rights, insofar as it establishes an 
absolute prohibition for a person, convicted of criminal offences related to 
violence or threat of violence, to work as a teacher in children educational 
establishments, with the first sentence of Article 106 of the Satversme 

1 11 cases were heard in oral proceedings by the Department. Seven cases  
(No SKA-1/2019 (A420684911), No SKA-201/2019 (A420387314),  
No SKA-272/2019 (A420304114), No SKA-382/2019 (A420159215),  
No SKA-637/2019 (A420202416), No SKA-791/2019 (A420165317),  
No SKA-890/2019 (670014818)) were considered at the joint sitting of the 
Department. In one of the cases considered at the joint sitting (No SKA-890/2019), 
the separate opinions of the senators were expressed.

2 In the text, rulings whose numbers are written in bold, are published in the 
yearbook and are also available on the website of the Supreme Court.
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(Constitution) of the Republic of Latvia. In this case, the Constitutional 
Court by the decision of March 27, 2019 refused to initiate proceedings 
upon the application of the Senate. The Constitutional Court indicated in 
the decision that currently the situation is regulated by two legal provisions 
of equal legal force, namely, by Section 72, Paragraph five, Clause 1 of the 
Law on the Protection of the Children’s Rights and Section 50, Paragraph 1 
of the Education Law, which following the judgment of the Constitutional 
Court of November 24, 2017 in the case No 2017-07-01 has been reworded 
and, regardless of gravity of a crime, provide for an individual assessment of 
whether a person’s criminal record could harm the interests of educatees. 
If a conflict between legal provisions of equal legal force is established, the 
latest legal provision shall be applied, and the new wording of Section 50, 
Paragraph 1 of the Education Law reflects a new approach of the legislator 
in resolving disputes, i.e., an individual evaluation of a person wishing to 
work as a teacher, including with children.
In the case No SKA-386/2019 (A420225116), an application was 
submitted regarding the compliance of Section 6, Paragraph two (in the 
wording in force from January 1, 1998 to December 31, 2002) of the Law 
“On State Social Insurance”, insofar as it does not provide for employees 
who have been assigned a Group I or II disability to disability insurance, 
with Articles 91 and 109 of the Satversme of the Republic of Latvia.
In the case No SKA-1481/2019 (A420271718), an application was 
submitted regarding the compliance of the regulations of the Cabinet of 
Ministers on the minimum amount of retirement pension with Article 12 
(1) of the revised European Social Charter of May 3, 1996 and Article 109 
of the Satversme of the Republic of Latvia.

3. Request to the meeting of the heads of departments to decide on 
the issue of jurisdiction of the case.

The case No SKA-1380/2019 (670007319) on the procedural 
arrangements under which a person may file a claim for the recovery of 
maintenance unduly recovered by Maintenance Guarantee Fund in the 
opinion of a person, as the paternity has been declared invalid.3

4. Decisions to refer to the Court of Justice of the European Union for 
a preliminary ruling.

The case No SKA-143/2019 (A420281216) refers to the right of a person 
to receive planned health care services in another Member State of the 

3 Decision of the meeting of heads of departments of November 28, 2019,  
http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/departamentu-priekssedetaju-sezu-lemumi
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European Union, if the respective treatment is not offered in Latvia without 
a blood transfusion, which is contrary to the person’s religious beliefs. The 
question referred pertained to Article 56 of Regulation (EC) No 883/2004 
of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
coordination of social security systems and to Directive 2011/24/EU 
of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the 
application of patients’ rights in cross-border healthcare in conjunction 
with Articles 10 and 20 of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union (freedom of religion and prohibition of discrimination on 
grounds of religious beliefs, and freedom to provide services).
The case No SKA-220/2019 (A420380214) concerns the classification 
of copper/copper alloy ingots. The question addressed regards the 
interpretation of the Combined Nomenclature contained in Council 
Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical 
nomenclature and on the Common Customs Tariff, Annex I, as amended by 
Commission Regulation (EU) No 1006/2011 of 27 September 2011.
The case No SKA-543/2019 (A420273216) pertains to the right of 
an Italian citizen residing in Latvia on the basis of a European Union 
citizenship registration certificate to receive state-provided health care 
services. The question referred regards the interpretation of provisions 
of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council 
of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family 
members to move and reside freely within the territory of the Member 
States and of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament 
and of the Council of 29 April 2004, as well as the compliance of the 
Latvian regulation with Articles 18 and 21 of the Treaty on the Functioning 
of the European Union (prohibition of discrimination on the grounds of 
citizenship, freedom of movement).
The case No SKA-101/2019 (A420304815) refers to the application of 
sanctions if the conditions for mowing in the area applied for support 
for the maintenance of biological diversity in grasslands are not met, 
without detecting changes in the crop group. The issue referred pertains 
to application of several sanctions for a single infringement provided for 
in Commission Regulation (EU) No 65/2011 of 27 January 2011.
The case No SKA-176/2019 (A43007716) concerns the procedure for 
calculating the price of one redeemable share, expressing the mandatory 
share repurchase offer. The question referred regards the interpretation 
of Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of  
21 April 2004 on takeover bids and the obligation to compensate for damages. 
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Cases No SKA-981/2019 (A420185217), No SKA-987/2019 (A420187017), 
No SKA-1006/2019 (A420186717), and No SKA-1074/2019 (A420187417) 
refer to the proportionality of the costs of a consumer credit agreement and 
compliance with fair business practices. The question referred pertains to 
interpretation of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of 
the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers (content 
of the concept of “total cost of credit to the consumer”).
5. Principles of Administrative Procedure Law. In the judgment in the 
case No SKA‑79/2019, the Senate explained that applying the principle of 
in dubio pro civis (doubts in favour of a person) in the event of issuing an 
unfavourable administrative act to an individual means that the institution 
(deciding to issue an unfavourable administrative act to an individual) 
and the court (exercising control over the lawfulness of the institution’s 
decision) must interpret a reasonable doubt in favour of the individual. At 
the same time, however, the Senate emphasized that a reasonable doubt 
in the context of this principle do not include just any doubts but only 
those directed at the circumstances crucial to examination of the case and 
which cannot be eliminated in the course of the proceedings. Moreover, 
the Senate pointed out that the institution and the court have a duty to 
examine the case in such a way as to eliminate any doubts, which implies 
that the institution and the court should bear a greater burden in clarifying 
the circumstances of the case.
In 2019, the Senate also addressed other legal principles in its judgments, 
for example, the case No SKA‑148/2019 clarifies the content of the 
principle of the rule of law. As stated in this judgment, the principle of 
supremacy of law (from which the principle of the rule of law is derived) 
requires that the conduct of an institution must, in essence, comply not 
only with written legal provisions but also with general principles of law. 
Consequently, the principle of the rule of law imposes an obligation on 
the person applying the law not only to understand the legal system and 
its underlying legal principles and values   of constitutional rank, but also 
to apply legal provisions by clarifying their meaning and purpose. At the 
same time, the Senate emphasized in this judgment that the requirement 
of the principle of the rule of law for an institution to comply with the 
legal provisions governing its operation does not mean that the institution 
can formally apply legal provisions (e.g. regulations of the Cabinet of 
Ministers) without regard to meaning of the relevant provisions in the 
context of other applicable legal provisions.
Whereas, in the case No SKA‑262/2019, the Senate clarified two 
principles of law, namely, the principle of the rule of law and the principle 
of lawful basis. As regards the principle of the rule of law, the Senate had 
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already pointed out a finding expressed in the judgement in the case No 
SKA-148/2019 that the conduct of an institution must comply with legal 
provisions, while emphasizing that legal provisions can be written and 
unwritten (i.e., legal principles). In developing this finding, it is pointed out 
that the mere fact that the basis of an institution’s conduct is not expressly 
stated in the written legal provisions does not mean that the institution 
may thus refrain from taking necessary and appropriate action in a 
particular situation. While explaining the essence of the principle of lawful 
basis, the Senate emphasized that the basis for issuing an unfavourable 
administrative act to an individual must be derived from legal provisions 
adopted by one of the democratically legitimized legislators in Latvia 
(namely, the people or elected representatives of the people).
At the same time, in the present judgment the Senate emphasized that 
the requirement deriving from both legal principles, namely from the 
principle of the rule of law and the principle of lawful basis, to act in 
accordance with legal provisions does not mean that only such conduct 
by the institution is permitted which is expressly stipulated in the written 
legal provision. Therefore, it may happen that the resolution of a specific 
situation is to be found by looking at the meaning of the institution of law 
and at legal provisions in their interrelated sense.

6. Administrative proceedings in court. In the cases No SKA‑131/2019 
and No SKA‑274/2019, the Senate analysed the obligation of a court 
regarding the requirements for drawing up a reasoning part of the 
judgement. In the case No SKA-274/2019 it is emphasized that the right to 
a fair trial imposes an obligation on the court to state its reasoning in the 
ruling so that other persons (both parties to the proceedings, the higher 
court and persons interested) can understand how the court has arrived 
to a specific result (and not to another result), which means that the court 
must include in the reasoning of its judgment the analysis of the evidence 
and the considerations which have led to the conclusion that the application 
should be satisfied or rejected. Whereas, in the case No SKA-131/2019 it is 
reminded that “surprise” judgments are inadmissible. Namely, Section 247, 
Paragraph three of the Administrative Procedure Law provides that the 
court may base its judgment only on such facts as the participants to the 
administrative proceedings have had an opportunity to express their views 
orally or in writing in regard to. And, as the Senate pointed out, in order not 
to produce a “surprise” judgment, the court must discuss with the parties 
the factual and legal circumstances relevant to the case. This applies not 
only to the oral proceedings, but also to the written procedure.
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Whereas, in the case No SKA‑1271/2019, the Senate analysed the issue of 
the admissibility of the restriction of the right of a party to familiarize with 
the case file. Taking into account that the court has to base its judgment 
only on the circumstances which the parties have had the opportunity to 
comment, the Senate acknowledged that this right (i.e., access to the case 
file) can be proportionally restricted only in exceptional cases. At the same 
time, however, it must be taken into account that the restriction of that 
right must be permitted only to the extent that it has a legitimate aim and 
is proportionate. Moreover, the Senate pointed out that the court, when 
deciding on the restriction of person’s rights, should consider whether the 
relevant evidence, which the party have no access to, should be assessed as 
decisive, namely, such that could influence the result of the judgment. And, 
if the evidence in question is considered to be relevant to the resolution of 
the case, it would not be proportionate to suspend the proceedings while 
the party is prohibited from accessing the evidence in question.
The case No SKA‑310/2019 addresses the issue of reviewing the 
assessment of the circumstances of the uncontested administrative act in 
another administrative case. As the Senate acknowledged, if the addressee 
of an administrative act chooses not to contest (and hence not to appeal) an 
administrative act unfavourable to him or her, the addressee must respect 
the relationship established by the particular administrative act. However, 
this does not mean that such an assessment of the circumstances of an 
uncontested administrative act would be rendered non-transparent when 
used to justify another administrative act. Namely, if this other specific 
administrative act is the subject of an appeal, the court has to examine 
its justification on the merits and cannot rely on the fact that such an 
assessment of the circumstances has been made regarding another (non-
contested) administrative act.
In the case No SKA‑453/2019 the Senate analysed two key issues, namely 
the distribution of the burden of proof between the person and Health 
Inspectorate in the dispute regarding compensation from the Medical 
Treatment Risk Fund and the standard of proof in determining causation 
(in cases of patient’s right to compensation from Medical Treatment 
Risk Fund). As regards the distribution of the burden of proof, it is the 
responsibility of the Health Inspectorate when making its findings on the 
existence, causation or extent of the damage to provide a justification for 
such findings (especially, if it is unfavourable to a person), and only if the 
Health Inspectorate has substantiated its findings, the court may require the 
person to refute these findings. Furthermore, the Senate noted that the court 
is entitled to impose inspection if necessary. The above obligation of Health 
Inspectorate to substantiate its findings also applies if the court establishes 
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the Inspectorate’s opinion on causation only during the court proceedings.
Concerning the standard of proof for establishing a causation, the Senate 
noted that in cases regarding patient’s right to compensation from Medical 
Treatment Risk Fund, the “predominance of probability” standard should 
be applied. And, as the Senate pointed out, this standard of proof does not 
require that any reasonable doubt as to the existence of a causation be 
eliminated, but it must be established that the possibility that causation 
exists between the damage caused to patient and the conduct of the 
medical institution is greater than the possibility that it does not exist.
In the case No SKA‑1/2019 the Senate analysed the issue of separation of a 
claim regarding changes to a civil law contract or records in the Land Register 
and the revocation/recognition of unlawfulness of an administrative act. 
The judgment states that in cases where the administrative act is followed 
by a civil action (for example, conclusion of a contract or registration 
of property rights in the Land Register), each of these claims is subject 
to its own court. In particular, a claim for revocation/recognition of an 
administrative act as unlawful is subject to review under administrative 
procedure (and accordingly subject to an administrative court), whereas a 
claim for civil action as a civil claim is subject to review under civil procedure 
(and accordingly subject to a court of general jurisdiction).
At the same time, in this judgment, the Senate examined the issue of the 
principle of res judicata and possible derogation from that principle. As 
recognized by the Senate, the principle of res judictata is fundamental 
and significant because it limits the possibility of reviewing the judgment 
indefinitely, and establishes legal security, certainty and stability. However, 
the principle in question is not entirely absolute and, in exceptional cases, 
it is permissible to derogate from this principle for the protection of other 
important rights, for example, where the court whose judgment has entered 
into force has committed a fundamental error (e.g. breach of jurisdiction).
In the case No SKA‑921/2019 the Senate analysed the issue of which 
court (Administrative District Court or Administrative Regional Court) 
has jurisdiction over an application for determining a procedural 
violation in the process of issuing an administrative act of the Competition 
Council.4 As acknowledged by the Senate, an application for determining 
a procedural violation in the process of issuing an administrative act 

4 Section 8, Paragraph two of the Competition Law stipulates that a participant in the 
administrative proceedings may appeal against the decisions of the Competition 
Council to the Administrative Regional Court, which hears the said case as the first 
instance by the judicial panel consisting of three judges.
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referred to in Section 8, Paragraph one of the Competition Law is subject 
to Administrative Regional Court as a court of first instance, regardless 
of whether the application has been submitted by a participant in 
administrative proceedings initiated by the Competition Council or 
by a person who is not a participant in the relevant proceedings, when 
submitting an application regarding an actual action.
7. Compensation claims. In the case No SKA‑890/2019 the Senate 
analysed the issue of determining jurisdiction (competent court) for 
reviewing the compensation claim for material and non-material damage. 
Having examined the case in a joint sitting, a majority of senators5  
acknowledged that, given the subsidiary nature of the compensation 
claim (both for material and non-material damage), the court which has 
had jurisdiction to establish and remedy the unlawfulness of that decision 
shall have jurisdiction over the compensation claim.
Whereas, in cases No SKA‑1409/2019, No SKA‑1528/2019 and No SKA‑
131/2019, the Senate addressed the issue on the right of compensation. 
Thus, for example, in the case No SKA-1409/2019 the Senate, when 
assessing the issue of the right of compensation in the case of annulment 
of a favourable administrative act, acknowledged that the right of 
compensation in the case of annulment of a favourable administrative 
act does not always depend on the lawfulness of the institution’s action, 
because upon annulment of an administrative act in accordance with 
Section 85, Paragraph two, Clause 4 of the Administrative Procedure 
Law the addressee is entitled to compensation even if both decisions 
(both the favourable administrative act and the decision annulling the 
favourable administrative act) have been lawful. At the same time, the 
Senate emphasized that such a claim for compensation is not based on 
an unlawful decision/action of the institution but on the annulment of a 
favourable administrative act and in such a situation the provisions of the 
Law on Compensation for Damages Caused by State Administration are 
applicable only by analogy, because the purpose of this law is to ensure 
compensation caused by an unlawful administrative act.
The case No SKA-1528/2019 addresses the issue of the right to 
compensation due to a “special victim”. In the present case, the Senate 
acknowledged that the Satversme of the Republic of Latvia, taking into 
account the considerations of fairness, imposes to consider the necessity 
to compensate losses for restriction of rights also in cases when state 
administration authority’s action complies with legal provisions and 

5 The separate opinions of five senators are attached to the decision.
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unlawfulness of action cannot be established. It is for the court to assess 
whether, in a particular case, there exists a restriction on a person’s rights 
which imposes on him or her, in comparison to other persons, a special, 
extraordinary burden or causes him or her to suffer different, special, 
extraordinary damage, since not every restriction of a person’s rights, 
incurred by a lawful action of an authority, must be compensated.
In the case No SKA-131/2019 the Senate, having analyzed the issue 
of a person’s right to claim compensation of future costs for legal aid, 
indicated that the increase in the extent of obligations is also considered 
to be the material damage incurred, therefore, the material damage is also 
considered to be the amount indicated in the invoice for legal aid even 
though the invoice is not yet paid.

8. Construction law. In cases No SKA‑201/2019 and No SKA‑262/2019, 
the Senate analyzed the issue of responsible person for the prevention of 
arbitrary construction in joint ownership. In the case No SKA-262/2019 the 
Senate acknowledged that the owner is primarily the person responsible 
for the prevention of arbitrary construction. This conclusion is based 
on the fact that the owner of immovable property is a person who has 
the exclusive power to decide on the use, maintenance and, accordingly, 
construction of his or her property. In addition to these rights, there is also 
an obligation of the owner to be responsible for the compliance of the use 
of the property (including construction) with the requirements of legal 
provisions. Whereas, in the case No SKA-201/2019 the Senate analyzed 
the issue of which person is responsible for the prevention of arbitrary 
construction in the case of joint ownership, if the arbitrary construction 
has been performed by one co-owner of joint ownership. As recognized by 
the Senate, in such a case there is a general principle arising from Section 
1068 of the Civil Law and from the principle of fairness that the co-owner 
who has performed this construction is responsible for the prevention 
of arbitrary construction. At the same time, the Senate in this judgment 
(SKA-201/2019) indicated that if a person has acquired the undivided 
share of the joint ownership in which arbitrary construction has taken 
place, then the person must take into account that in the future he or she 
will have to complete the relevant construction process.
In the case No SKA‑30/2019 the Senate, having assessed the issue of consent 
for construction in case of change of a co-owner, indicates that giving consent 
of a co-owner to construction is a civil legal relationship of co-owners, where 
giving consent is considered a transaction between co-owners. Such consent 
is generally not revocable, unless the co-owners themselves have agreed to 
such an option or there is a lack of authenticity of intent (for example, due 
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to mistake) and such consent is not limited in time. At the same time, it is 
emphasized that circumstances such as the change of a co-owner or the 
fact that the construction carried out does not fully comply with mandatory 
provisions do not in themselves destroy the consent received and implemented 
(or initiated), namely, the co-owner’s consent remains valid. The judgment 
additionally states that, in the opinion of the Senate, the most appropriate 
moment for obtaining the consent of the co-owner is the moment of initiating 
the construction plan. This conclusion is based on observations made in real 
life that in certain cases construction works in case of joint ownership are not 
possible at all without such consent. 
In the case No SKA‑249/2019 the Senate assessed the issue of use of the 
right of the person to take action against probably arbitrary construction in 
accordance with the administrative procedure. As the Senate emphasized 
in the particular decision, if person’s rights are infringed by the 
construction done by a third party, then, taking into account the interests 
of the other private person involved, the person is obliged to address the 
source of the infringement as soon as possible after it is established (or 
when the infringement could have been objectively established).

9. Protection of personal data of natural persons. In the case No 
SKA‑6/2019, the issue of the admissibility of publishing an image taken in 
the premises of police officers to an unlimited range of persons in the public 
interest has been analyzed. In this judgment, the Senate acknowledged 
that the publishing of an image taken in the premises of police officers is 
admissible if it is necessary in the public interest (for example, so that the 
public can monitor whether police officers are not acting unlawfully). At 
the same time, it should be noted that police officers have the right to the 
protection of personal data, including images, in the performance of their 
duties. Thus, in order to balance both of these rights, the Senate pointed out 
that if the publication of personal data (such as an image) of police officers 
is not necessary to observe public interest, a person wishing to publish 
information affecting police officers is obliged to anonymize the information 
so that it may not be possible to identify specific police officers.
In the case No SKA‑921/2019 the Senate not only applied the provisions of 
the General Data Protection Regulation6 for the first time, and also pointed 
out several important findings in the field of personal data protection. 
These findings can be divided into two groups. The first group contains 

6 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of  
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing 
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation).
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findings on the limits of competence of the Data State Inspectorate. The 
decision states that the supervision of personal data protection is a public 
function specifically transferred under the independent competence 
of the Data State Inspectorate, which it does not share with other state 
administration institutions. At the same time, the Senate emphasized 
that the Data State Inspectorate, when issuing administrative acts and 
imposing legal obligations, does not review administrative acts issued 
by other institutions or actual actions thereof under the contestation 
procedure (i.e. it is still within the competence of a higher institution). 
The second group includes the findings of the Senate regarding the data 
subject’s right to apply to a court for possible violations of personal data 
processing. The Senate acknowledged that it follows from Article 79 (1) 
of the General Data Protection Regulation that a data subject has two 
alternative judicial remedies, namely, to submit an application to a court 
or to address a supervisory authority (in the case of Latvia – to address 
the Data State Inspectorate). The Senate also pointed out that in order for 
a person (data subject) to have the right to apply to a court, it is sufficient 
that the person considers that data processing that has not complied with 
the Regulation has taken place.
In the case No SKA‑148/2019, having assessed the issue of fulfilment 
of duties specified in the Personal Data Processing Law, the Senate 
acknowledged that in order to conclude whether the processing of specific 
personal data is necessary for the controller to fulfil the duties specified in 
the law, it is necessary to check whether the fulfilment of specific duties is 
not possible without processing the relevant data. In order to clarify this 
issue, the Senate indicated that primarily the goal should be taken into 
account, for the achievement of which the law provides for a fulfilment of 
a specific duty, because only in this way it is possible to find out what data 
and to what extent are necessary to fulfil the duty.

10. Right to information and protection of whistle‑blowers. In the case 
No SKA‑917/2019 the Senate analysed the issue of the right of journalists 
to receive information about the use of the budget resources of the public 
administration. In its judgment, the Senate acknowledged that an integral 
feature of the functioning of a democratic public administration is its 
transparency, including access to information on the use of public funds, 
emphasizing that in a democratic state the public must be able to monitor 
actions of the public administration and the use of public funds in order to 
ensure that these funds are used in the public interest and are not used in 
bad faith, for example, to pursue the selfish interests of persons entrusted 
with public authority.
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At the same time, the Senate emphasized that the activity of journalists 
in exercising freedom of speech and the press is one of the fundamental 
values   of a democratic state, as it largely guarantees the public’s right to 
receive information on issues of public interest, as well as to follow how 
state fulfils its functions and how public funds are handled. In addition, 
journalists act as the “watchdog” of democracy when receiving and 
analysing information on the use of budget resources and the performance 
of public functions. Furthermore, the Senate pointed out that the institution 
must be aware that the public has the right to know (and thus journalists 
have the basis for research) whether public funds are used legally and 
in the public interest. Consequently, if journalists request information 
from the institution on the use of budget resources and indicate that it is 
necessary for journalistic purposes, the institution has reason to establish 
the legitimate interest of the person requesting the information.
In the case No SKA‑879/2019 the Senate assessed the issue of the right 
of an institution to refuse to provide information specified in Section 112, 
Paragraph three of the Freedom of Information Law, based on the fact that 
the request for information is considered burdensome (incompatible with 
the resources of the institution, namely, the fulfilment of its conditions 
jeopardizes the work of the institution or the rights of other persons). 
As acknowledged by the Senate, the amount of information processed 
(which can be considered the main reason for recognizing a request for 
information as burdensome) may be affected not only by the time period 
for which the information is requested, but also by other factors such as 
whether the information can be collected automatically or this can only be 
done manually, as well as the level of detail of the information. The Senate 
stated that such an assessment can be provided only by the institution. 
Therefore, if the institution has put forward an argument concerning 
the burdensome nature of the request for information, it is for the 
institution to provide the relevant evidence. The court is obliged to assess 
the proportionality of the public importance regarding the requested 
information with the amount of work invested by the institution, namely, 
the higher the public importance of the information, the more work can 
be required from the institution. Whereas, as indicated by the Senate, the 
court may obtain information regarding the public interest (regarding the 
requested information and its importance) by assessing the purposes of 
requesting information mentioned by the person. In this regard, see the 
commentary on the findings in the case No SKA-476/2019.
In the case No SKA‑148/2019 the Senate considered the issue of 
issuance of information from registers carried by the Enterprise Register. 
The judgment states that the duty of the Enterprise Register to provide 
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information is established in order to ensure the public credibility and 
availability of the information specified in the legal framework. However, 
this duty of the Enterprise Register does not apply to any information that 
has come to its disposal, but only to what is essentially necessary for the 
performance of the basic functions of the Enterprise Register.
The case No SKA‑232/2019 addresses the issue of protection of an 
informer (whistle-blower) of infringements7. The Senate pointed out that 
information revealing the identity of a whistle-blower may be issued only in 
two cases, i.e., with the consent of the whistle-blower or if the institution is 
obliged to disclose this information in accordance with the law. The Senate 
further recognizes that, in order to assess whether the whistle-blower is 
entitled to protection, it is necessary to consider six factors8 related to 
report on the infringement in question. However, the Senate indicated 
that derogations from this are possible if the infringement reported by the 
person does not affect the public interest and there is reason to believe 
that the whistle-blower has acted in bad faith. The judgment noted that 
a general wish of a person, reported by a whistle-blower, to bring a legal 
action to a civil court against a whistle-blower is not sufficient to reveal 
the identity of the whistle-blower.
In the judgment in the case No SKA‑255/2019 the Senate resolved 
the issue of the availability of a judgment of a criminal case decided in 
an open hearing. As the Senate acknowledged, a judgment passed in an 
open hearing is considered to be generally available information from 
the moment of pronouncement of this judgment. However, a number of 
important points need to be emphasized. First, the said finding of the 
Senate is applicable to a judgment rendered in an open hearing, therefore 
it is not applicable to judgments rendered in cases that are decided in 
closed hearings. Secondly, derogations from this principle are possible if 
it is necessary to protect essential interests which would have priority in 
certain circumstances.

7 The Whistleblowing Law entered into force on 1 May 2019, therefore, as indicated 
by the Senate, there were no grounds to apply the provisions of the Whistleblowing 
Law in the specific case, as the specific law had not yet entered into force.

8 These factors are: 1) whether the person had access to other solutions (tools) for 
reporting the possible infringement, namely, those that raises the possible infringement 
more discreetly; 2) the interests important to the society involved (namely, whether 
the infringement affects the interests of the society); 3) whether the informer acted 
in good faith; 4) the truthfulness of the disclosed information; 5) the damage caused 
to the person being reported by the disclosure of the information; 6) the negative 
consequences cause to the whistle-blower for raising the alarm (if any).
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11. Tax law. In the case No SKA‑382/2019 the Senate in the joint sitting 
clarified its case law, which was established by the judgment of December 
11, 2015 in the case No SKA-119/2015 regarding the application of the 
corporate income tax credit to associations for donations. In its judgment, 
the Senate emphasized that Section 201 of the Law “On Enterprise Income 
Tax”, which obliges and allows to separate a donation for which a counter-
obligation is foreseen from a donation made with a philanthropic purpose, 
is not understood that in each case where there exists a counter-obligation 
regarding the donation the total amount transferred should be divided into 
parts (i.e. a donation in the part with a counter-obligation that is not subject 
to a corporate tax credit and a donation in its philanthropic part that is subject 
to corporate tax credit). At the same time, it is indicated that if grounds 
exist to establish that the counter-obligation relates to the entire amount of 
transferred funds, or it is not possible to distinguish the amount transferred 
for purely philanthropic purposes, then such circumstances shall be deemed 
to be grounds for recognizing that the financial resources transferred by the 
enterprise to the association or institution are covered in full by a counter-
obligation and shall not be considered as a donation in any part.
In cases No SKA‑5/2019 and No SKA‑631/2019 the Senate considered 
issues regarding value added tax.
The judgement in the case No SKA-5/2019, which was adopted after referring 
to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling9, 
addresses the issue of the limits of the obligation of the taxpayer to verify 
the counterparty in relation to the exclusion of the right to deduct the value 
added tax. Following the judgment of the Court of Justice of the European 
Union, the Senate ruled that the taxpayer may be required to perform 
additional counterparty verification only if, in the specific circumstances of 
the transaction, the taxpayer should have had objective doubts about his 
counterparty and therefore it should be reasonably to expect the taxpayer 
finds out necessary information to eliminate any doubts.
In the judgment in the case No SKA-631/2019 the Senate provided an 
interpretation of the concept of “transfer of undertaking” in the context 
of value added tax. The Senate pointed out that in order to acknowledge 
the fact of transfer of the undertaking and conclude that the transfer of the 
undertaking (or its independent part) has taken place, it is important to 
establish that the acquirer has acquired a set of elements of undertaking 
(this set depends on the specific type of economic activity) that is sufficient 
for the performance of an independent economic activity. 

9 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 3 October 2019 in the 
case “Altic”, C-329/18, ECLI:EU:C:2019:831.
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In the case No SKA‑152/2019 the Senate assessed the issue of making 
a decision to include a person in the list of persons deemed at risk. In 
accordance with Section 343, Paragraph one of the Law “On Taxes and Duties”, 
the State Revenue Service has freedom of action, namely, the State Revenue 
Service, upon establishing the existence of any of the criteria provided for 
in Section 1, Clause 31 of the Law “On Taxes and Duties”, has the right to 
make a decision on inclusion of a person in the list of persons deemed at 
risk (at the same time the Senate emphasized that it is not mandatory for 
State Revenue Service to take such a decision). Thus, when taking such a 
decision, the State Revenue Service must evaluate its usefulness.
At the same time, the Senate indicated in this judgment that the decision 
on granting the status of a person deemed at risk must be aimed at 
effective deterrence of dishonest economic operators from the business 
environment. Consequently, when considering the adoption of such 
a decision, the State Revenue Service should ascertain whether the 
established circumstances indicate that this objective is endangered and, 
if the objective is endangered, the significance of this endangerment has 
to be established.

12. Others. In the joint sitting, the Department of Administrative Cases 
in the case No SKA‑1/2019 addressed a number of essential issues, such 
as the issue of restrictions on the alienation of immovable property in 
the coastal dunes or on the beach owned by the local government. The 
Senate acknowledged that the public legal prohibition specified in Section 
36, Paragraph three, Clause 1 of the Protection Zone Law regulates the 
alienation of state and local government land located in the coastal dune 
protection zone and on the beach, thus, when deciding on alienation of 
property in such territory, the local government acts under public law 
and not as any owner under private law. The Senate also emphasized that 
upon termination of joint ownership located in coastal dunes or on the 
beach, the general conditions specified in Section 1075 of the Civil Law, 
conditions for division of joint ownership, as well as restrictions specified 
in special legal provisions must be taken into account. This judgment also 
analyses the subjective right of individuals to apply for environmental 
protection. The Senate pointed out that the issue of alienation of state 
or local government immovable property located in the coastal dune 
protection zone or on the beach is an important issue of public interest in 
the field of environment. It is therefore a criterion for the admissibility of 
such an application for the purposes of environmental protection, that is 
to say, it satisfies the requirement that ‘the infringement or threat to the 
environmental rights is real, significant and serious’.
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In the case No SKA‑235/2019 an issue of time at which a person has a 
right to submit request for early retirement was considered. The Senate 
acknowledged that the point of reference should not be considered the 
general retirement age at the time when the pension is claimed prematurely, 
but the moment when a particular person wishing to retire will reach the 
age required for granting a pension, and only when the retirement age 
of the particular person has been determined in accordance with legal 
provisions two years shall be deducted from it for the granting of early 
retirement.
In the case No SKA‑742/2019 the Senate analysed the issue of the 
admissibility of conducting a lottery for the determination of the contractor 
of the public procurement contract, as well as the requirements to be set 
for such drawing. The Senate noted that Section 51, Paragraph seven of 
the Public Procurement Law grants the contracting authority freedom 
of action in a situation where more than one equally valued tender has 
been submitted. At the same time, the Senate emphasized that a lottery 
to determine which tenderer enters into a contract in such a situation is 
an acceptable tool, as it is a traditionally fair type of choice that allows 
random selection of which tenders to give preference to.
The Senate also pointed out that in order to ensure the objectivity of the 
lottery and full observance of the principle of randomness, as well as 
the elimination of tenderers’ doubts, the contracting authority should 
provide tenderers with the opportunity to be present at lottery in order 
to satisfy itself that the lottery observed the objectivity and randomness. 
At the same time, however, it was acknowledged that the credibility of the 
lottery could also be ensured by the presence of non-interested parties, 
who could then attest the compliance with the principle of randomness.
In the case No SKA‑794/2019 the Senate analysed two issues related 
to the impact of an employee’s justified absence (e.g. incapacity of 
employment or vacation) on overtime. Regarding the impact of the 
employee’s justifiable absence on overtime calculation in situation of 
aggregated working hours, the Senate indicated that the “reference 
period” in case of incapacity should be understood as the actual period 
worked during the reference period (i.e. the difference between the initial 
period and incapacity period). However, the Senate also emphasized that 
such a reduction in the reference period does not affect the employer’s 
statutory obligation to observe normal working hours and be granted the 
rest periods during the remaining reference period (average) when the 
employee actually works, which may result in overtime that the employer 
has to compensate.
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At the same time, the Senate pointed out that the justified absence of an 
employee may be the reason for a different number of overtime hours. The 
fact that several persons who have been subject to a similar aggregated 
working time schedule, depending on their justified absence or presence 
at work, and overtime hours may be based on a different number of hours 
worked in total, does not infringe the principle of equality, as such persons 
(if they have different working hours and intensity of work) are not in 
comparable conditions.

Veronika Krūmiņa 
Chair of the Department of Administrative Cases

LL.M. Kaspars Kukmilks 
Consultant to the Division of Case-law and Research  

of the Supreme Court
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I. Administratīvā procesa tiesību principi

Principa in dubio pro civis piemērošana, izdodot 
privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu

Publiskajā pārvaldē piemērojamais princips in dubio pro civis (šaubas par 
labu cilvēkam) nozīmē, ka iestādei, lemjot par privātpersonai nelabvēlīga 
administratīvā akta izdošanu, un tiesai, to kontrolējot, pamatotu šaubu 
gadījumā tās jātulko par labu indivīdam. 

Ar pamatotām šaubām šā principa kontekstā nav saprotamas jebkuras 
šaubas, bet gan tādas, kas ir vērstas uz lietas izmeklēšanai izšķirošiem 
apstākļiem un kuras lietas izskatīšanas gaitā, noskaidrojot un izvērtējot 
visus būtiskos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, nav iespējams novērst. 
No tā izriet arī iestādes un tiesas pienākums lietu izskatīt tā, lai iespējamās 
šaubas tiktu pēc iespējas novērstas, kas savukārt nozīmē, ka iestādei un 
tiesai parasti jāuzņemas lielāka nasta lietas apstākļu noskaidrošanā 
(Administratīvā procesa likuma 5.pants).

Rīgā 2019.gada 17.jūnijā  SKA-79/2019 
ECLI:LV:AT:2019:0617.A420163715.2.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā:
senators Andris Guļāns, 
senatore Anita Kovaļevska, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par labvēlīgāka administratīvā 
akta izdošanu, sakarā ar [pers. A] kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas 2016.gada 15.novembra spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu atteikts atzīt 
pieteicēju [pers. A] par politiski represētu personu. 

[2] Nepiekrītot lēmumam, pieteicējs vērsās tiesā ar pieteikumu.

[3] Ar Administratīvās rajona tiesas 2015.gada 14.oktobra spriedumu 
un Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 15.novembra spriedumu 
pieteikums noraidīts. 

Apgabaltiesas spriedums, pievienojoties rajona tiesas sprieduma 
motivācijai, pamatots ar turpmāk minētajiem argumentiem.
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[3.1] Lai saņemtu politiski represētās personas statusu, pieteicējam 
jāatbilst likuma “Par politiski represētas personas statusa noteikšanu 
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 
3.punktā minētajam nosacījumam, proti, pieteicējam jābūt dzimušam 
ne vēlāk kā gadu no dienas, kad pieteicēja vecāki tika noņemti no 
speckomandantūras uzskaites. Pieteicēja tēvs no speckomandantūras 
uzskaites tika noņemts 1954.gada 22.jūnijā. Iedzīvotāju reģistrā veikts 
ieraksts, ka pieteicējs dzimis 1956.gada 23.martā. Tātad atbilstoši 
veiktajam ierakstam Iedzīvotāju reģistrā pieteicējs dzimis vēlāk nekā gadu 
no tēva noņemšanas no speckomandantūras uzskaites.

Pretēji Iedzīvotāju reģistrā izdarītajiem ierakstiem par pieteicēja 
dzimšanu pieteicējs norāda, ka dzimis 1955.gada 23.martā.

[3.2] Izvērtējot iegūtos pierādījumus, tiesa uzskatīja, ka nav pierādīts 
fakts, ka pieteicējs dzimis 1955.gada 23.martā. 1956.gada 8.marta 
dzimšanas akta ierakstā Nr. 13 par pieteicēja dzimšanu ir norādīts, ka 
pieteicējs dzimis 1956.gada 24.februārī. Dzimšanas akta ierakstā Nr. 13 
norādītas ziņas par pieteicēja mātes [pers. B] vecumu, proti, mātes vecums 
pieteicēja dzimšanas brīdī bija pilni 34 gadi. Saskaņā ar Iedzīvotāju 
reģistra ziņām un pieteicēja 2013.gada 5.novembra iesniegumā norādīto 
[pers. B] dzimusi 1922.gada 8.februārī. No minētā izriet, ka pilni 34 gadi 
[pers. B] bija tieši 1956.gadā, nevis 1955.gadā. Dzimšanas akta ierakstā 
Nr. 13 par pieteicēja dzimšanu izdarīts ieraksts, ka pieteicējam izdota 
dzimšanas apliecība Nr. 912945. Minētā dzimšanas apliecība lietā nav 
tikusi iesniegta, jo saskaņā ar pieteicēja norādīto tās atrašanās vieta nav 
zināma. Atkārtoti, proti, 1969.gada 18.jūnijā, 1993.gada 20.janvārī un 
2012.gada 15.jūnijā, izdotajās dzimšanas apliecībās pieteicēja dzimšanas 
datums norādīts 1956.gada 24.februāris. 1969.gada 18.jūnijā un  
2012.gada 15.jūnijā izdotās dzimšanas apliecības satur arī atsauci par 
1956.gada 8.martā veikto dzimšanas akta ierakstu Nr. 13 par pieteicēja 
dzimšanu. No visiem lietā iesniegtajiem dokumentiem, kuri izdoti Krievijā, 
iespējams izdarīt secinājumu, ka pieteicējs dzimis 1956.gada 24.februārī. 
Neviens no dokumentiem nesatur norādes, ka iespējamais pieteicēja 
dzimšanas datums ir 1955.gada 23.marts.

[3.3] Latvijas Nacionālā arhīva izsniegtā izziņa satur ziņas, ka Ogres 
rajona Birzgales ciema Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas  
1963.–1965.gada saimniecību grāmatās ir ziņas, ka kalpotāju sētā “Upes 
krējotava” ir reģistrēts [pers. A], [personas vārds] dēls, dzimis 1955.gada 
23.martā, mācās Kalna pamatskolas 1.–2.klasē. Savukārt Bauskas rajona 
Bārbeles astoņgadīgās skolas skolēnu reģistrācijas alfabēta grāmatā ir  
ziņas, ka [pers. A] (dzimis 1955.gada 23.martā) 1964.gada 10.novembrī 
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sācis mācības Bārbeles astoņgadīgās skolas 3.klasē. Latvijas Nacionālā arhīva 
izsniegtajā izziņā izdarīta piezīme, kurā norādīts, ka nav iespējams sniegt ziņas 
par [pers. A] ([uzvārds]) mācībām 1962.–1964.gadā un dzimšanas datiem, jo 
Kalna pamatskolas dokumenti nav saglabājušies un arhīvā nav nodoti.

Līdz ar to sniegtā arhīva izziņa nesatur ziņas par pieteicēja 
dzimšanas laiku un laiku, kad pieteicējs sācis mācības 1.klasē. Izskatāmajā 
gadījumā par vispārzināmu faktu nevar atzīt to, ka tajā laikā, kad mācības 
skolā 1.klasē uzsāka pieteicējs, netika uzņemti bērni, kuri bija jaunāki par 
septiņiem gadiem.

Arhīva izziņā sniegtās ziņas ir nepilnīgas un līdz ar to nepietiekamas, 
lai konstatētu, ka pieteicējs dzimis 1955.gada 23.martā. Tām nav 
piešķirama augsta ticamības pakāpe, un izskatāmajā gadījumā tās nevar 
aizstāt dzimšanas dokumentos norādītās ziņas. To, ka norādītās ziņas 
var būt arī kļūdainas, apstiprina saimniecības grāmatā veiktais ieraksts, 
ka pieteicēja māte dzimusi 1922.gada 17.februārī, lai gan saskaņā ar 
pieteicēja norādīto mātes dzimšanas datums ir 1922.gada 8.februāris. 
Nav loģiski izskaidrojams, kāpēc šajos dokumentos pieteicēja dzimšanas 
datums ir norādīts 1955.gada 23.marts, pretstatā dzimšanu apliecinošiem 
dokumentiem, kurus izdevusi Krievija, un tajos norādīto dzimšanas 
laiku 1956.gada 24.februāri. Līdz ar to nevar atzīt, ka šajos dokumentos 
norādītais pieteicēja dzimšanas laiks 1955.gada 23.marts ir patiess un 
atbilst faktiskajam pieteicēja dzimšanas laikam.

[3.4] Liecinieks [pers. C], kas ar pieteicēju Bārbeles astoņgadīgajā 
skolā ir sēdējis vienā solā, tiesas sēdē nevarēja precīzi norādīt pieteicēja 
dzimšanas laiku. Liecinieks liecināja, ka neatminas tādu faktu, ka pieteicējs 
būtu bijis jaunāks. Bijis pārliecināts, ka viņš ir tāds pats kā pārējie, kas 
dzimuši 1955.gadā.

Dokumentos, kas izdoti vēlāk, fiksēti atšķirīgi pieteicēja dzimšanas 
datumi. Militārajā apliecībā, kura izsniegta 1974.gada 16.oktobrī, pieteicēja 
dzimšanas datums ir norādīts 1956.gada 23.marts. Komjaunatnes 
apliecībā, kas izsniegta 1976.gada 7.septembrī, norādīts “1955, marts”. 
Taču tiesas sēdē, apskatot apliecības oriģinālu, radās šaubas par iespējamu 
labojumu veikšanu dzimšanas gada skaitļa pēdējā ciparā, pieļaujot, ka 
sākotnēji gada skaitļa pēdējais cipars bija 6, kas, iespējams, pielabots, 
lai iegūtu ciparu 5. Savukārt Padomju Sociālistisko Republiku Savienības 
pilsoņa pasē, kas izdota 1976.gada 7.decembrī, pieteicēja dzimšanas 
datums ir norādīts 1956.gada 23.marts. Secināms, ka vēlāk izsniegtajos 
dokumentos kā pieteicēja dzimšanas laiks ir fiksēts 1956.gada 23.marts.

Arī paša pieteicēja sniegtā informācija par viņa dzimšanas laiku 
dažādos dokumentos ir savstarpēji pretrunīga. Pieteicējs norāda, ka 
saskaņā ar pieteicēja mātes stāstīto ir dzimis 1955.gada 23.martā. 
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Pieteicējs uzskata, ka iestāde nav ņēmusi vērā tos apstākļus, kādos atradās 
pieteicēja vecāki kā politiski represētie, kādos notika pieteicēja dzimšana 
un kādos notika pieteicēja dzimšanas reģistrācija. Taču vienlaikus 
pieteicējs nav sniedzis precīzas ziņas, kādos apstākļos notika pieteicēja 
dzimšanas reģistrācija. Tāpat pieteicējs nav sniedzis izskaidrojumu, kādos 
apstākļos un uz kāda pamata pieteicēja dzimšana reģistrēta 1956.gada 
24.februārī.

[3.5] Pieteicējs tiesas sēdē liecināja, ka sākotnējā dzimšanas apliecība 
tika nozaudēta 1970.gadā. To apstiprina liecinieku [pers. D] un [pers. E] 
liecinātais. [Pers. D] liecināja, ka pieteicēja dzimšanas datums mainīts 
sakarā ar sporta skolu. Savukārt [pers. E] norādīja, ka 1970.gadā atradies 
kopā ar pieteicēju sporta nometnē, kur notikusi gatavošanās 23.skolēnu 
spartakiādei. Dzirdējis treneru sarunu, kur tika apspriesta iespēja labot 
pieteicēja dzimšanas datumu no 1955.gada uz 1956.gadu. Arī pieteicējs 
tiesas sēdē apliecināja, ka dzimšanas gada labošana notikusi tieši  
1970.gadā. Šādas darbības mērķis varētu būt ticams un izskaidrojams, 
proti, lai pieteicējs varētu startēt jaunākā vecuma grupā, tādējādi gūstot 
labākus rezultātus. Taču, arī pieņemot, ka tā ir bijis, nav izskaidrojams, 
kāpēc bija nepieciešama dokumentu labošana, ja pieteicējam atkārtoti 
izsniegtajā dzimšanas apliecībā jau bija norādīts dzimšanas gads 1956.gada  
24.februāris. Situāciju vēl pretrunīgāku padara apstāklis, ka atkārtoti 
dzimšanas apliecība pieteicējam izsniegta 1969.gada 18.jūnijā, tas ir, pirms 
23.skolēnu spartakiādes. Tas nonāk tiešā pretrunā ar pieteicēja norādīto  
tiesas sēdē, ka sākotnējā dzimšanas apliecība tika nozaudēta tieši 1970.gadā. 
Pieteicējs nevarēja pamatot, kāpēc pieprasīts atkārtoti izdot dzimšanas 
apliecību 1969.gadā (izsniegta 1969.gada 18.jūnijā), ja sākotnēji izsniegtā 
dzimšanas apliecība nozaudēta gadu vēlāk – 1970.gadā.

Atzīstams, ka arī ar liecinieku liecībām nav pierādīts fakts, ka 
pieteicējs dzimis 1955.gada 23.martā. Tiesa ņēma vērā, ka pieteicēja māsa 
[pers. D] pieteicēja dzimšanas brīdī bija maza, līdz ar to nevar tieši liecināt 
par pieteicēja dzimšanas laiku un apstākļiem. Tāpat par dzimšanas faktu 
nevar liecināt arī pārējie liecinieki, jo pieteicēja dzimšanas brīdī nav 
bijuši klāt.

Lieciniece [pers. F] liecināja, ka zinājusi citu sportistu dzimšanas 
gadus, jo sportā cilvēkus atceras pēc dzimšanas gadiem. Pieteicējs 
startējis kā 1955.gadā dzimušais. Taču vienlaikus liecināja, ka nezina, 
kāds dzimšanas datums ir noteikts pieteicēja dokumentos. Pieņemot, ka 
pieteicējam tika labots dzimšanas datums un pieteicējs startēja vecuma 
grupā, kas neatbilda viņa faktiskajam vecumam, tad citiem komandas 
biedriem pieteicēja īstais dzimšanas laiks nebija zināms, jo šādas darbības, 
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kas saistītas ar personas datu labošanu, arī tajā laikā atzīstamas par 
prettiesiskām, un, ja arī tādas tika veiktas, tad informācija par to netika 
izpausta. Ja pieteicējam tika labots dzimšanas gads, tad pretēji liecinieces 
norādītajam viņš sacensībās piedalījās nevis kā 1955.gadā, bet gan kā 
1956.gadā dzimušais.

[3.6] Dzimšanas fakta reģistrācijas un ieraksta labošanas kārtību 
noteic Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un 2013.gada 3.septembra 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu 
reģistriem”. Proti, šajās tiesību normās ir noteikti priekšnosacījumi 
reģistros izdarīto ierakstu labošanas iespējamībai. Civilstāvokļa aktu 
likuma 44.panta otrā daļa noteic, ka dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa 
aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas 
ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts 
reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai 
ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

Nav pierādījumu, ka pieteicējs jau iepriekš būtu mēģinājis labot 
ierakstus dzimšanas reģistrā. Atgūstot Latvijai neatkarību un pirms 
Latvijas Republikas pilsoņa pases saņemšanas, pieteicējam bija iespēja 
aktualizēt jautājumu par ierakstu pareizību dzimšanas reģistrā. Pieteicējs 
nav aktīvi rīkojies, lai novērstu iespējamās nesakritības. Jautājums 
aktualizēts tikai brīdī, kad saņemts atteikums piešķirt pieteicējam politiski 
represētās personas statusu.

[3.7] Nav pamata piešķirt pieteicējam politiski represētās personas 
statusu, jo pieteicējs ir dzimis vēlāk nekā gadu pēc tēva noņemšanas 
no speckomandantūras uzskaites. Secināms, ka nepastāv likuma “Par 
politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 
nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punktā minētais 
priekšnosacījums labvēlīga administratīvā akta izdošanai.

[4] Pieteicējs par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu iesniedza 
kasācijas sūdzību, norādot turpmāk minētos iebildumus.

[4.1] Pieteicējs apstrīdējis rakstveida pierādījumu – 1956.gada 
8.martā Krievijā sastādīto dzimšanas akta ierakstu. Tiesa pretēji 
Administratīvā procesa likuma 235.panta prasībām nav lēmusi par minētā 
pierādījuma pieļaujamību.

[4.2] Tiesa pierādījumus nav novērtējusi saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 154.panta prasībām, kā arī nav noskaidrojusi visus 
apstākļus atbilstoši objektīvās izmeklēšanas principam.

[5] Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde paskaidrojumā uzskata, 
ka apgabaltiesa pareizi interpretējusi likuma normas un kasācijas sūdzība 
ir noraidāma.



A-44

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Motīvu daļa

[6] Saskaņā ar likuma “Par politiski represētās personas statusa 
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta 
pirmās daļas 3.punktu par komunistiskā režīma politiski represētām 
personām atzīstami esošie un bijušie Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas 
un Polijas pilsoņi un līdz 1940.gada 17.jūnijam Latvijā legāli iebraukušie 
un pastāvīgi dzīvojušie iedzīvotāji, kā arī šo personu pēcnācēji (izņemot 
personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939.gada 
5.oktobra Savstarpējās palīdzības paktu), latvieši un lībieši (līvi), kuri 
tika represēti Latvijas teritorijā vai ārpus tās, kā arī Latvijas pastāvīgie 
iedzīvotāji, kuri pēc 1945.gada 8.maija tika represēti Latvijas teritorijā, 
ja viņi šā likuma 1.pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā līdz 1991.gada 
21.augustam izsūtīti, nometināti vai pārvietoti no pastāvīgās dzīvesvietas 
(izņemot personas, kas tika evakuētas vai pārvietotas no frontes joslām 
vai karadarbības apdraudētajām teritorijām, bēgļus un kara laikā darba 
dienestam pakļautās pilngadīgās personas), dzimuši izsūtījumā vai 
nometinājumā – ja viens no vecākiem vai abi vecāki bija izsūtīti vai atradās 
nometinājumā – pēc vecāku noņemšanas no speckomandantūras uzskaites 
līdz tam brīdim, kad tika saņemta atļauja atgriezties Latvijā, bet ne vēlāk kā 
gadu no dienas, kad vecāki tika noņemti no speckomandantūras uzskaites.

Tātad atbilstoši šai normai politiski represētās personas statusu 
var iegūt gan personas, kuras ir dzimušas izsūtījumā vai nometinājumā, 
gan arī personas, kuras ir dzimušas jau pēc vecāku noņemšanas no 
speckomandantūras uzskaites. Ja persona ir dzimusi pēc vecāku 
noņemšanas no speckomandantūras uzskaites, tad tā politiski represētas 
personas statusu var iegūt tikai tad, ja tā ir dzimusi līdz tam brīdim, kad 
tika saņemta atļauja atgriezties Latvijā, bet ne vēlāk kā gadu no dienas, 
kad vecāki tika noņemti no speckomandantūras uzskaites.

[7] Izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai pieteicējs atbilst šīs normas 
prasībām.

Apgabaltiesa pretēji pieteicēja apgalvojumam, ka viņš dzimis  
1955.gada 23.martā, uzskata, ka šis fakts nav pierādīts. Tādējādi  
apgabaltiesa uzskata, ka nav pamata piešķirt pieteicējam politiski 
represētās personas statusu, jo pieteicējs ir dzimis vēlāk nekā gadu pēc  
tēva noņemšanas no speckomandantūras uzskaites. Līdz ar to  
apgabaltiesas ieskatā nepastāv minētā likuma 2.panta pirmās daļas 3.punktā 
noteiktais priekšnosacījums labvēlīga administratīvā akta izdošanai. 
Tātad apgabaltiesa, vērtējot lietas materiālos esošos dokumentus, kuros 
norādīti trīs atšķirīgi pieteicēja dzimšanas laiki, ir izdarījusi secinājumu,  
ka pieteicējs ir dzimis vēlāk, nekā viņš to ir norādījis.
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[8] Apgabaltiesa ir vērtējusi no Krievijas Federācijas saņemto 
pieteicēja dzimšanas akta ieraksta Nr. 13 kopiju un pamatoti secinājusi, 
ka ailē, iespējams, ir veikts neatrunāts dzimšanas gada labojums. Tāpat 
tiesa ir secinājusi, ka uzraksti uz minētās kopijas liecina, ka labojumi aktā 
ir izdarīti, pamatojoties uz pieteicēja vecāku iesniegumu un saņemto 
laulības apliecību, kā arī, iespējams, ir veikti, pamatojoties uz citiem 
pieteicēja vecāku vai paša pieteicēja iesniegumiem. Senāta ieskatā šāds 
apgabaltiesas secinājums izdarīts uz pieņēmumu pamata, jo tiesas rīcībā 
nebija tādu pierādījumu, kas apstiprinātu labojumu pamatojumu, kā arī 
nav precīzi zināms, kad šie labojumi ir izdarīti.

Neskatoties uz to, ka apgabaltiesas rīcībā bija citā valstī izdota 
dzimšanas akta ieraksta kopija ar neatrunātiem labojumiem, kura 
atbilstību pati tiesa ir daļēji apšaubījusi, kā arī, ignorējot to, ka civilstāvokļa 
aktu reģistra ieraksts, uz kuru pamatojoties izsniedz civilstāvokļa akta 
reģistrāciju apliecinošu dokumentu, nedrīkst saturēt neatrunātus 
labojumus, apgabaltiesa ir nepamatoti piešķīrusi šim dokumentam lielāku 
ticamību salīdzinājumā ar citiem dokumentiem, kas norāda uz pieteicēja 
dzimšanas laiku.

Senāts piekrīt, ka minētajā dzimšanas akta ieraksta Nr. 13 kopijā 
nav tādas informācijas, kas apstiprina, ka pieteicējs ir dzimis 1955.gada 
23.martā. Tomēr šī dokumenta kopija iepriekš minēto trūkumu dēļ nevar 
sniegt citu ticamu informāciju par pieteicēja dzimšanas laiku, tostarp arī 
par pieteicēja dzimšanas dienu un mēnesi (24.februāri), kas nav norādīts 
nevienā no pieteicējam vēlāk izsniegtajiem dokumentiem, izņemot 
dzimšanas apliecību kopijas, kuras izsniegtas uz šī dokumenta pamata.

Apgabaltiesa secinājusi, ka ir neloģiski pieņemt, ka pieteicēja 
dzimšana 1955.gada 23.martā varēja tikt reģistrēta gandrīz pēc gada  
1956.gada 8.martā. Šāds apgabaltiesas secinājums vispārīgi ir uzskatāms 
par pamatotu un atbilstošu normāli funkcionējošai valsts iestādei, kas 
laikus un precīzi reģistrē attiecīgos civilstāvokļa aktus. Tomēr, izdarot 
minēto secinājumu, apgabaltiesa nav ņēmusi vērā citus svarīgus apstākļus.

Pretēji spriedumā norādītajam no lietas materiāliem redzams, 
ka pieteicējs savu iespēju robežās ir skaidrojis apstākļus, kādos varēja 
noritēt viņa dzimšanas reģistrācija, proti, to, ka amatpersona, kura veica 
šos pienākumus, vietā, kur viņš bija dzimis, pastāvīgi neatradās, bet tur 
ieradās pāris reizes gadā, lai izdarītu attiecīgos ierakstus civilstāvokļu 
aktu reģistros.

Ņemot vērā izsūtīto personu atmiņas par apstākļiem izsūtījuma 
vietās, varas iestāžu attieksmi pret izsūtītajām personām, kā arī pieteicēja 
paskaidrojumus par viņa dzimšanas reģistrācijas apstākļiem, nav 
izslēdzams, ka dzimšanas akta ieraksta Nr. 13 kopijā norādītā informācija 
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precīzi neatspoguļo pieteicēja dzimšanas laiku, var būt neprecīza un 
maldinoša.

Noraidot pieteicēja iebildumus par dzimšanas akta ieraksta Nr. 13 
kopijas ticamību un atbilstību faktiskajiem lietas apstākļiem, apgabaltiesa 
norādīja, ka pieteicējs nav sniedzis precīzas ziņas, kādos apstākļos notika 
viņa dzimšanas reģistrācija. Šajā gadījumā tiesa nepamatoti ir pieprasījusi 
pieteicējam sniegt tādu informāciju, kuru viņš sava vecuma dēļ nevarēja 
atcerēties vai zināt.

Senāta ieskatā apgabaltiesa nav ņēmusi vērā tos īpašos sociālos 
un vēsturiskos apstākļus, kādos atradās izsūtītās personas, konkrēti arī 
pieteicēja ģimene, un kā tie varēja ietekmēt izskatāmajā lietā dzimšanas 
akta reģistrāciju.

[9] No Latvijas Nacionālā arhīva izsniegtās izziņas redzams, ka Ogres 
rajona Birzgales ciema Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas 
1963.–1965.gada saimniecību grāmatās ir ziņas, ka kalpotāju sētā “Upes 
krējotava” ir reģistrēts [pers. A], [personas vārds] dēls, dzimis 1955.gada 
23.martā, mācās Kalna pamatskolas 1.–2.klasē. Savukārt Bauskas rajona 
Bārbeles astoņgadīgās skolas skolēnu reģistrācijas alfabēta grāmatā ir 
ziņas, ka [pers. A] (dzimis 1955.gada 23.martā) 1964.gada 10.novembrī 
sācis mācības Bārbeles astoņgadīgās skolas 3.klasē.

Senāts piekrīt tiesas secinājumam, ka vispārīgi arhīva izziņās 
sniegtā informācija nevar aizstāt dzimšanas dokumentos norādītās 
ziņas. Tomēr tiesa nav ņēmusi vērā to apstākli, ka izskatāmajā lietā 
nav citas ticamas informācijas par pieteicēja dzimšanas laiku, tāpat 
svarīgi, ka dzimšanas laiks (1955.gada 23.marts) ir fiksēts divos 
atsevišķos ierakstos dažādās iestādēs. Tiesa faktiski nav vērtējusi, kāds 
pamats neticēt šai informācijai par pieteicēja dzimšanas laiku, kuru, 
visdrīzāk, norādījuši pieteicēja vecāki, visticamāk, pamatojoties uz 
attiecīgu dzimšanas laiku apliecinošu dokumentu, jo arī padomju laikā 
bija noteikta kārtība, kas paredzēja, uzsākot skolu, uzrādīt dzimšanu 
apliecinošu dokumentu. Tiesa nav vērtējusi, vai laikā, kad pieteicējs 
uzsāka skolas gaitas, viņa vecākiem bija kāds ticams iemesls nenorādīt 
pareizo pieteicēja dzimšanas laiku.

[10] Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts atzīst, ka apgabaltiesa 
nav novērtējusi visus lietas apstākļus un pierādījumus atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma 154.panta prasībām, līdz ar to pieteikums 
ir pāragri noraidīts. 

Izskatot lietu no jauna, svarīgi ir ievērot Administratīvā procesa 
likuma 5.pantā noteikto privātpersonas tiesību ievērošanas principu, 
kas nosaka, ka administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc 
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būtības, iestāde un tiesa piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina 
privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Publiskajā pārvaldē piemērojamais princips in dubio pro civis 
(šaubas par labu cilvēkam) nozīmē, ka iestādei, lemjot par privātpersonai 
nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu, un tiesai, to kontrolējot, 
pamatotu šaubu gadījumā tās jātulko par labu indivīdam.

Ar pamatotām šaubām šā principa kontekstā nav saprotamas 
jebkuras šaubas, bet gan tādas, kas ir vērstas uz lietas izmeklēšanai 
izšķirošiem apstākļiem un kuras lietas izskatīšanas gaitā, noskaidrojot 
un izvērtējot visus būtiskos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, 
nav iespējams novērst. No minētā secīgi izriet arī iestādes un tiesas 
pienākums lietu izskatīt tā, lai iespējamās šaubas tiktu pēc iespējas 
novērstas, kas savukārt nozīmē, ka iestādei un tiesai parasti jāuzņemas 
lielāka nasta lietas apstākļu noskaidrošanā (Višķere I. 5.panta komentārs. 
Grām.: Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Briede J. (Zin. 
red.) Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 121.lpp.).

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 15.novembra 
spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai;

atmaksāt [pers. A] iemaksāto drošības naudu 71,14 euro.
Spriedums nav pārsūdzams. 
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Tēze lietā Nr. SKA-148/2019

Tiesiskuma principa saturs

1. Tiesību virsvadības princips un no tā atvasinātais tiesiskuma princips 
noteic, ka iestādes rīcībai pēc būtības ir jāatbilst tiesību normām, turklāt tas 
nozīmē ne tikai rakstītās tiesību normas, bet arī vispārējos tiesību principus. 
Līdz ar to tiesiskuma princips paredz tiesību piemērotāja pienākumu izprast 
tiesību sistēmu (tostarp tiesību normu hierarhiju) un tiesību sistēmas 
pamatā esošos tiesību principus un konstitucionāla ranga vērtības (tātad 
arī cilvēktiesības) un piemērot tiesību normas, noskaidrojot to jēgu un 
mērķi šīs tiesību sistēmas kontekstā (Administratīvā procesa likuma 7.pants, 
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.pants).

2. Tiesiskuma princips, proti, tas, ka iestādes rīcībai ir jāatbilst iestādes 
darbību regulējošajām tiesību normām, nenozīmē, ka iestāde var formāli 
piemērot Ministru kabineta noteikumu normu, neskatoties, kāda ir 
attiecīgās normas jēga kontekstā ar citām piemērojamām tiesību normām 
(Administratīvā procesa likuma 7.pants, Oficiālo publikāciju un tiesiskās 
informācijas likuma 9.pants).
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Tēze lietā Nr. SKA-262/2019

Tiesiskuma princips un likuma atrunas princips

1. Atbilstoši tiesiskuma principam iestādes rīcībai ir jāatbilst tiesību normām. 
Tomēr šajā sakarā jāatceras, ka tiesību normas ir gan rakstītās tiesību 
normas, gan nerakstītās tiesību normas (tiesību principi). Tas, ka iestādes 
rīcības pamats nav tiešā tekstā noteikts rakstītajās tiesību normās, nenozīmē, 
ka tātad iestāde var atturēties no attiecīgajā situācijā nepieciešamas un 
adekvātas rīcības (Administratīvā procesa likuma 7.pants).

2. Likuma atrunas principa būtība ir paredzēt, ka personai nelabvēlīga 
administratīvā akta izdošanas pamatam jāizriet no tiesību normām, kuras 
akceptējis demokrātiski leģitimēts likumdevējs (tauta vai tautas vēlētie 
pārstāvji) (Administratīvā procesa likuma 11.pants).  

3. No tiesiskuma principa un likuma atrunas principa izrietošā prasība – 
rīkoties saskaņā ar tiesību normām – nenozīmē, ka līdz ar to pieļaujama 
tikai tāda iestādes rīcība, kas tiešā tekstā atrunāta konkrētā rakstītajā 
tiesību normā. Tāpēc nereti konkrētās situācijas noregulējums meklējams, 
aplūkojot konkrēto tiesību institūtu pēc jēgas un konkrēto jautājumu 
regulējošās tiesību normas savstarpējā kopsakarā (Administratīvā procesa 
likuma 7. un 11.pants). 
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“Pārsteiguma” sprieduma nepieļaujamība

Administratīvā procesa likuma 247.panta trešā daļa noteic, ka tiesa spriedumu 
drīkst pamatot tikai ar tādiem apstākļiem, par kuriem administratīvā 
procesa dalībniekiem ir bijusi iespēja mutvārdos vai rakstveidā izteikt savu 
viedokli. Šī tiesību norma ir vērsta uz tiesību tikt uzklausītam īstenošanu 
un “pārsteiguma” spriedumu nepieļaušanu, tādējādi sekmējot taisnīga 
tiesas procesa īstenošanu. Lai netiktu sastādīts “pārsteiguma” spriedums, 
mutvārdu procesā tiesai ir jāpārrunā ar lietas dalībniekiem lietā nozīmīgie 
faktiskie un tiesiskie apstākļi; tas pats attiecināms uz rakstveida procesu 
(Administratīvā procesa likuma 247.panta trešā daļa).

Personas tiesības prasīt atlīdzināt nākotnē sagaidāmos 
izdevumus par juridisko palīdzību 

Par jau cēlušos mantisku zaudējumu ir uzskatāma arī saistību apmēra 
palielināšanās, līdz ar to atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 7.panta pirmajai daļai par mantisko zaudējumu, kas 
cietušajam radies, ir uzskatāma arī rēķinā par juridisko palīdzību norādītā 
summa, lai arī tā vēl nav samaksāta (Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta pirmā un trešā daļa).

Rīgā 2019.gada 23.septembrī  SKA-131/2019
ECLI:LV:AT:2019:0923.A420172915.2.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Anita Kovaļevska, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par nemantiskā (morālā) kaitējuma 
1000 euro un mantisko zaudējumu atlīdzināšanu, sakarā ar [pers. A] 
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 31.janvāra 
spriedumu. 

Aprakstošā daļa

[1] Ar Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 8.aprīļa spriedumu 
lietā Nr. A420508913 tika apmierināts pieteicēja pieteikums, atzīstot par 
prettiesisku Jelgavas cietuma administrācijas faktisko rīcību, nenodrošinot 
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pieteicēju ar dzeramo ūdeni no 2013.gada 12.augusta pulksten 21.00 līdz 
13.augusta pulksten 6.00. 

Ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2015.gada 9.februāra lēmumu 
pieteicējam atteikts atlīdzināt nemantisko (morālo) kaitējumu 1000 euro 
un mantiskos zaudējumus 204,93 euro  sakarā ar juridiskās palīdzības 
saņemšanu, kā arī noteikts nemantiskā (morālā) kaitējuma atlīdzinājums – 
rakstveida atvainošanās. 

[2] Pieteicējs vērsās tiesā ar pieteikumu par labvēlīgāka 
administratīvā akta izdošanu, ar kuru pieteicējam tiktu atlīdzināts 
nemantiskais (morālais) kaitējums 1000 euro un mantiskie zaudējumi 
par juridiskās palīdzības saņemšanu. Administratīvā rajona tiesa ar  
2016.gada 5.februāra spriedumu pieteikumu noraidīja. 

[3] Administratīvā apgabaltiesa ar 2017.gada 31.janvāra spriedumu 
pieteikumu daļēji apmierināja, uzliekot pienākumu Latvijas Republikai 
atlīdzināt pieteicējam mantiskos zaudējumus par juridiskās palīdzības 
saņemšanu 60,47 euro. Spriedumā, pievienojoties rajona tiesas sprieduma 
motivācijai daļā par nemantiskā (morālā) kaitējuma atlīdzinājumu, 
norādīti turpmāk minētie argumenti.

[3.1] Ņemot vērā, ka ūdens padeve bija apturēta visā Jelgavas 
cietumā, nav konstatējams, ka Jelgavas cietuma administrācija ar tiešu 
nodomu būtu vēlējusies vai būtu nodarījusi stipras fiziskas vai garīgas 
sāpes vai ciešanas pieteicējam.

Pieteicēja 2014.gada 10.decembra iesniegumā Ieslodzījuma vietu 
pārvaldei norādīts, ka pieteicējs bija nodarbojies ar jogu un veicis citas 
fiziskas aktivitātes, pēc kurām pieteicējam bija ievērojamas slāpes 
un ūdens nepieejamības dēļ nebija arī iespējas sakopt savu ķermeni. 
Savukārt sākotnējā 2013.gada 13.augusta sūdzībā pieteicējs nav norādījis, 
ka būtu nodarbojies ar jogu un citām fiziskām aktivitātēm, kā arī nav 
norādījis, ka būtu izjutis ievērojamas slāpes. Līdz ar to rodas pamatotas 
šaubas par vēlāk sniegto ziņu patiesumu. Turklāt, ja slāpes būtu bijušas 
tik ievērojamas, kā vēlāk iesniegumā tiek apgalvots, tad būtu sagaidāms, 
ka pieteicējs būtu lūdzis dežurējošam uzraugam nodrošināt ūdeni. Taču 
no sūdzības un citiem lietas materiāliem neizriet, ka pieteicējs būtu lūdzis 
nodrošināt dzeramo ūdeni, bet tas būtu atteikts.

Sākotnēji pieteicējs norādījis, ka ūdens nepieejamības dēļ nav bijis 
iespējams izmantot arī sanitāro mezglu. Savukārt tiesas sēdē pieteicējs 
norādīja, ka visu nakti bija jācieš tualetes radītā smaka, jo nav bijis iespējams 
klozetpodā noskalot ūdeni. Tātad pieteicēja sniegtie paskaidrojumi ir 
pretrunīgi, pat savstarpēji izslēdzoši. Vērtējot šo pieteicēja argumentu, 
jāņem vērā arī tas, ka ūdens klozetpoda lietošanai uzkrājas atsevišķā 
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tvertnē. Tādējādi pieteicējam vismaz vienu reizi pēc ūdens atslēgšanas 
bija iespējams pēc tualetes izmantošanas noskalot ūdeni. Tikai nākamajā 
apmeklējama reizē tas vairs nebūtu iespējams ūdens neesības dēļ. Turklāt, 
ja aizskārums būtu bijis būtisks, tad pieteicējs iebildumus, visticamāk, būtu 
izteicis jau sākotnēji. Tā kā iebildumi par tualetes radīto smaku izteikti tikai 
tiesā, nav pamata atzīt, ka tie būtu radījuši būtisku aizskārumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī apstākli, ka ūdens kamerā nav 
bijis tikai deviņas stundas, no kurām astoņas stundas bija naktsmieram 
paredzētais laiks, un ka pieteicējam dzeramais ūdens netika nodrošināts 
sakarā ar vienreizēju ūdensapgādes pārtraukšanu, kam piemīt gadījuma 
raksturs, secināms, ka nav noticis būtisks pieteicēja tiesību aizskārums, 
kuru būtu pamats atlīdzināt naudā. Konkrētajā gadījumā atbilstīgs 
nemantiskā (morālā) kaitējuma atlīdzinājums ir pārvaldes rakstveida 
atvainošanās pieteicējam.

Apelācijas sūdzībā norādīts, ka šī nav vienīgā tiesvedība starp 
pieteicēju un iestādi, kas apliecina to, ka normatīvo aktu ignorēšana 
no iestādes puses ir sistemātiska. Taču tas, ņemot vērā tieši konkrētajā 
gadījumā konstatētos apstākļus, nevar būt tiesiskais pamats tam, lai 
nemantiskā (morālā) kaitējuma atlīdzinājumu šajā lietā noteiktu naudā.

[3.2] Pieteicējs ir lūdzis atlīdzināt izdevumus par zvērināta advokāta 
sniegto juridisko palīdzību lietā Nr. 420508913 un lietā Nr. A420172915. 

Atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likuma (turpmāk – Zaudējumu atlīdzināšanas likums) 7.panta trešajā 
daļā noteiktajam mantiskais zaudējums ir arī zaudējums, kas saistīts ar 
administratīvā akta atcelšanu, iestādes faktiskās rīcības novēršanu vai tās 
seku likvidēšanu, zaudējumu samazināšanu vai likvidēšanu. Mantiskais 
zaudējums aptver arī izmaksas, kas saistītas ar juridisko palīdzību. Šo 
izmaksu maksimālo apmēru nosaka Ministru kabinets. 

Secināms, ka izdevumi par saņemto juridisko palīdzību var tikt 
atlīdzināti tikai tiesību normās noteiktajā apmērā. Turklāt var tikt 
atlīdzināti tikai tie izdevumi, kas tiesību normās ir paredzēti kā atlīdzināmi 
izdevumi. 

[3.3] Lietā ir zvērinātu advokātu biroja rēķins par juridisko palīdzību 
Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr. A42508913, kā arī ir iesniegts 
maksājuma uzdevums par 204,93 euro samaksu, pamatojoties uz šo 
rēķinu. Kā maksātāja ir norādīta pieteicēja māte.

Rēķinā ir kļūdaini norādīts administratīvās lietas numurs un sniegtā 
juridiskā pakalpojuma veids, taču, ielūkojoties Tiesu informācijas sistēmā, 
nerodas šaubas par to, ka tās ir pārrakstīšanās kļūdas. Šādas kļūdas nevar 
būt tiesiskais pamats tam, lai neatzītu juridiskās palīdzības izmaksas 
administratīvajā lietā Nr. A420508913. Turklāt rēķinu ir izrakstījis 
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zvērināts advokāts, un šis apstāklis mazina šaubas par to, vai tiesvedības 
gaitā tiek sniegtas patiesas ziņas par rēķina izrakstīšanas apstākļiem 
(konkrētajā gadījumā par to, ka ir pieļautas pārrakstīšanās kļūdas). Tas, 
ka rēķinu pieteicēja vietā ir apmaksājusi viņa māte, nemaina secinājumu, 
ka mantiskie zaudējumi pieteicējam ir radušies, tāpēc tie ir atlīdzināmi 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 859 “Noteikumi par 
privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo 
apmēru” (turpmāk – noteikumi Nr. 859) norādītos takses apmērus, ir 
pamats atlīdzināt pieteicējam izdevumus par saņemto juridisko palīdzību 
60,47 euro par pieteikuma noformēšanu un pieteicēja pārstāvību tiesas 
sēdē Administratīvajā rajona tiesā Nr. A420508913. Tā kā noteikumu 
Nr. 859 normas neparedz atlīdzināt ceļa izdevumus, tie nav atlīdzināmi. 

[3.4] Pieteicējs ir prasījis atlīdzināt arī izdevumus par zvērināta 
advokāta sniegto juridisko palīdzību izskatāmajā lietā Nr. A420172915.

Lietā ir zvērināta advokāta A. Zvejsalnieka 2015.gada 4.martā 
izrakstīts rēķins “Par juridisko palīdzību Administratīvajā rajona 
tiesā”. Izvērtējot minētā rēķina saturu, jāatzīst, ka nav pierādīta rēķina 
attiecināmība uz izskatāmo lietu, jo rēķinā nav norādīts lietas numurs, 
kā arī nav iesniegts zvērināta advokāta orderis. No Tiesu informācijas 
sistēmas konstatējams, ka, pamatojoties uz pieteicēja pieteikumiem, ir 
ierosinātas vairākas administratīvās lietas. Pastāvot šādiem apstākļiem, 
rēķinā būtu jāietver identificējoša informācija, kas ļautu konstatēt, uz 
kuru administratīvo lietu rēķins ir attiecināms, taču izskatāmajā gadījumā 
tas nav izdarīts. Tādējādi apgabaltiesai nav iesniegti pierādījumi tam, 
ka rēķinā norādītā juridiskā palīdzība (pieteikuma noformēšana) būtu 
sniegta administratīvajā lietā Nr. A420172915, tāpēc prasījums par šajā 
rēķinā norādīto juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšanu ir noraidāms. 

Lietā ir arī zvērināta advokāta A. Zvejsalnieka 2016.gada  
19.februārī izrakstīts rēķins “Par juridisko palīdzību administratīvajā 
lietā”, taču nav iesniegti pierādījumi tam, ka minētais rēķins būtu 
apmaksāts. Turklāt arī no šā rēķina nav iespējams izsecināt, ka juridiskā 
palīdzība būtu sniegta administratīvajā lietā Nr. A420172915, nav 
iesniegts arī zvērināta advokāta orderis.

[4] Pieteicējs iesniedzis kasācijas sūdzību, pārsūdzot spriedumu 
daļā, kurā pieteikums noraidīts. Kasācijas sūdzībā norādīti turpmāk 
minētie iebildumi.

[4.1] Tiesa nav noteikusi pieteicējam atbilstīgu atlīdzinājumu par 
nemantisko (morālo) kaitējumu, kas viņam nodarīts ar iestādes faktisko 
rīcību, un tādējādi nav piemērojusi tās materiālās tiesību normas, kuras 
bija jāpiemēro – Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 
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92.pantu, Administratīvā procesa likuma 92.pantu un Zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 14.pantu. 

Tiesa ir ignorējusi pieteicēja argumentus par to, ka ūdens 
nepieejamības dēļ viņš nevarēja nomazgāties pēc fizisko vingrinājumu 
izpildīšanas, viņam bija jācieš slāpes un smaka no tualetes, kā arī viņš 
nevarēja turpmāk izmantot sanitāro mezglu. Tiesa nav ņēmusi vērā to, 
ka Jelgavas cietuma administrācija, tāpat kā Ieslodzījuma vietu pārvalde, 
notikušo pārkāpumu attiecībā pret pieteicēju ilgstoši un sistemātiski 
slēpusi, izraisot situāciju, ka pieteicējs, lai panāktu strīdus situācijas 
taisnīgu atrisinājumu, bijis spiests tiesāties. Tāpat tiesa nav vērtējusi to, ka 
Jelgavas cietuma administrācijas faktiskā rīcība, nenodrošinot pieteicēju 
ar atbilstošiem uzturēšanās apstākļiem apcietinājumā, nav attaisnojama. 
Turklāt šī nav vienīgā tiesvedība starp pieteicēju un Ieslodzījuma vietu 
pārvaldi saistībā ar uzturēšanās apstākļiem apcietinājumā, kas norāda uz 
to, ka normatīvo aktu neievērošana ir sistemātiska. 

[4.2] Mantisko zaudējumu esību un to apjomu apliecina zvērināta 
advokāta rēķini, kas izsniegti pieteicējam. Zvērināta advokāta rēķins ir 
izpildu dokuments, līdz ar to tas ir izpildāms tiesas spriedumu izpildei 
noteiktā kārtībā, ievērojot Civilprocesa likuma 539.panta un 540.panta 
noteikumus. Tas, ka kāds no rēķiniem nav samaksāts, nenozīmē, ka tas nebūs 
jāapmaksā. Līdz ar to neatkarīgi no apstākļa, vai ir vai nav rēķini samaksāti, 
tajos norādītās naudas summas ir atzīstamas par pieteicēja zaudējumiem. 

Nevar piekrist tiesas secinājumam, ka divi lietā esošie rēķini par 
juridisko palīdzību lietā Nr. A420172915 nevar tikt attiecināti uz izskatāmo 
lietu. Visi rēķini attiecas uz konkrēto lietu, līdz ar to ir konstatējami 
zaudējumi, un tie ir atlīdzināmi. Lietā nav pierādījumu, ka pieteicējs vai 
viņa pārstāvis būtu rīkojušies prettiesiski, lūdzot atlīdzināt izdevumus, 
kas attiecināmi uz citām pieteicēja lietām.

[4.3] Noteikumi Nr. 859, kuru piemērošanas rezultātā pieteicējam 
netiek kompensēti izdevumi par juridiskās palīdzības saņemšanu pilnā 
apmērā, neatbilst Satversmei. Ņemot vērā to, ka pieteicējs nav vainojams 
pie tā, ka iestādes rīcība bijusi prettiesiska, situācija, ka iestādes 
prettiesiskās rīcības rezultātā nodarītie zaudējumi tiek atlīdzināti vien 
daļēji, nav pieļaujama. 

[5] Paskaidrojumā Ieslodzījuma vietu pārvalde norāda, ka uzskata 
kasācijas sūdzību par nepamatotu un noraidāmu. 

Motīvu daļa

[6] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka pieteicējam nav noteikts atbilstīgs 
atlīdzinājums par nemantisko (morālo) kaitējumu, kas viņam nodarīts ar 
iestādes faktisko rīcību. 
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Senāts konstatē, ka tiesa ir izvērtējusi visus izskatāmās lietas 
būtiskos apstākļus, kā arī pieteicēja argumentus. Tiesa nav ignorējusi 
pieteicēja paskaidrojumus par to, kādas sekas ūdens nepieejamība radīja. 
No tiesas sprieduma izriet, ka tiesa nav piešķīrusi ticamību šiem pieteicēja 
paskaidrojumiem. Kasācijas sūdzībā ir izteikta nepiekrišana tiesas 
secinājumam, bet nav konkrēti norādīts, kādus procesuālus pārkāpumus 
tiesa ir pieļāvusi, vērtējot šos paskaidrojumus. Senāts atgādina, ka 
kasācijas instances tiesa neveic pierādījumu pārbaudi un nepārskata 
zemākas instances tiesas secinājumus par lietas faktiskajiem apstākļiem, 
bet pārbauda to, vai tiesa ir pārkāpusi konkrētas materiālo vai procesuālo 
tiesību normas vai, izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas 
(Administratīvā procesa likuma 325.pants).

Senāts konstatē, ka tiesa atbilstoši Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
14.pantam ir vērtējusi un ņēmusi vērā pieteicēja aizskarto tiesību un ar 
likumu aizsargāto interešu nozīmīgumu un konkrētā aizskāruma smagumu. 
Tāpat tiesa pamatoti secināja, ka dzeramā ūdens nenodrošināšana nebija 
iestādes ar nodomu veikta rīcība. Lietā nav arī konstatēts, ka pieteicējs 
būtu lūdzis nodrošināt dzeramā ūdens pieejamību citā veidā, izsniedzot 
pudelē vai tamlīdzīgi. Ņemot vērā minēto, tiesa ir pamatoti secinājusi, ka 
pieteicēja tiesību aizskārums tā īslaicīguma dēļ nesasniedz tādu smaguma 
līmeni, lai nemantiskā (morālā) kaitējuma atlīdzinājumu noteiktu naudas 
izteiksmē, un pieteicējam noteiktais nemantiskā (morālā) kaitējuma 
atlīdzinājums – rakstveida atvainošanās – ir atbilstīgs. Līdz ar to nav 
konstatējams, ka tiesa nebūtu piemērojusi kasācijas sūdzībā norādītās 
tiesību normas, un šis kasācijas sūdzības arguments ir noraidāms.

[7] Kasācijas sūdzībā izteikts iebildums, ka noteikumi Nr. 859, 
kuru piemērošanas rezultātā pieteicējam netiek pilnā apmērā 
atlīdzināti mantiskie zaudējumi – izdevumi par juridisko palīdzību lietā 
Nr. A42508913 –, neatbilst Satversmei.

Senāts jau iepriekš atzinis, ka atbilstīgs atlīdzinājums nenozīmē, ka 
personai tiek garantēta pilnīga zaudējumu jeb izdevumu atlīdzība (Senāta 
2013.gada 11.novembra sprieduma lietā Nr. SKA-316/2013 (A42835609) 
17.punkts). Ierobežota zaudējumu atlīdzināšanas kārtība par juridisko 
palīdzību ir noteikta, balstoties uz saprātīgiem apsvērumiem, kas vērsti uz 
valsts finanšu resursu efektīvu izmantošanu un to, lai tiktu nodrošinātas 
ikviena tiesības uz advokāta palīdzību. Personas subjektīvai vēlmei saņemt 
visu izdevumu atlīdzinājumu ir pretnostatāmas valsts objektīvās iespējas 
nodrošināt tiesvedības sistēmas efektīvu funkcionēšanu, ņemot vērā 
citu personu tiesības un pieejamos resursus, kā arī vienlīdzīgu attieksmi 
pret visām personām (Senāta 2012.gada 24.aprīļa sprieduma lietā  
Nr. SKA-213/2012 (A42711108) 10.punkts).
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Tātad par šo jautājumu ir izveidojusies Senāta judikatūra, un 
apgabaltiesa spriedumā bija uz to atsaukusies. Taču kasācijas sūdzībā 
nav norādīti nekādi argumenti, kāpēc būtu pamats no šīs judikatūras 
atkāpties. Kasācijas sūdzībā ir tikai vispārīgi norādīts uz noteikumu 
Nr. 859 neatbilstību Satversmei un uzsvērts, ka pieteicējs nav vainojams 
pie tā, ka iestādes rīcība bijusi prettiesiska. Ņemot vērā minēto, kasācijas 
sūdzība arī šajā daļā ir noraidāma.

[8] Pieteicējs ir pārsūdzējis apgabaltiesas spriedumu arī daļā, ar 
kuru noraidīts pieteicēja prasījums par mantisko zaudējumu – izdevumu 
par juridisko palīdzību lietā Nr. A420172915 – atlīdzināšanu. Pieteicējs 
kasācijas sūdzībā izteicis iebildumus pret apgabaltiesas secinājumu, 
ka nav konstatējami mantiski zaudējumi, ja par juridisko palīdzību 
izrakstītais rēķins nav apmaksāts.

Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta pirmā daļa noteic, ka 
mantiskais zaudējums šā likuma izpratnē ir katrs mantiski novērtējams 
pametums, kas cietušajam radies iestādes prettiesiska administratīvā 
akta vai prettiesiskas faktiskās rīcības dēļ. Arī Civillikuma 1770.pants 
paredz, ka ar zaudējumu jāsaprot katrs mantiski novērtējams pametums. 
Savukārt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 97.pantam attiecībā 
uz mantiskā zaudējuma priekšnosacījumiem un atlīdzinājuma apmēru 
administratīvajā procesā piemēro civiltiesību principus. Ņemot vērā 
minēto, Senāts secina, ka, interpretējot Zaudējumu atlīdzināšanas likumā 
ietverto mantisko zaudējumu jēdzienu, ir jāņem vērā arī tiesību doktrīnas 
un judikatūras atziņas par zaudējuma jēdzienu civiltiesībās.

Tiesību doktrīnā, vērtējot tagadējās mantas samazinājuma izpratni 
civiltiesībās, atzīts, ka mantas sastāvā ietilpstošo aktīvu samazinājums 
ir uzskatāms par mantisku pametumu Civillikuma 1770.panta izpratnē. 
Tagadējās mantas samazinājums iestājas, ne vien sarūkot mantas vērtībai, 
bet arī gadījumā, kad manta tiek apgrūtināta ar parādiem. Šādā situācijā nav 
iemesla runāt par priekšā stāvošu zaudējumu, jo tas jau ir radies. No minētā 
izriet, ka saistību apmēra palielināšanos, ko izraisījis tiesību pārkāpums, 
nevar traktēt kā priekšā stāvošu zaudējumu, kas nav jāatlīdzina. Šāds 
secinājums ir saskanīgs ar zaudējumu atlīdzināšanas mērķi, kuru nebūtu 
iespējams sasniegt, ja tiesību pārkāpuma rezultātā radušos parādsaistību 
pieaugumu neatzītu par jau cēlušos zaudējumu (Senāta 2016.gada 7.jūnija 
sprieduma lietā Nr. SKC-7/2016 (C39072411) 11.punkts). Tātad judikatūrā 
ir atzīts, ka par jau cēlušos mantisku zaudējumu ir uzskatāma arī saistību 
apmēra palielināšanās.

To, ka šādu jau cēlušos mantisko zaudējumu izpratni ir pamats 
attiecināt arī uz izdevumiem par juridisko palīdzību, papildus apliecina 
arī Civilprocesa likumā ietvertais regulējums. Civillietās izdevumi par 
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juridisko palīdzību netiek uzskatīti par mantiskiem zaudējumiem, taču 
atbilstoši Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punktam tie ir 
ar lietas vešanu saistītie izdevumi. Ar 2017.gada 22.jūnija grozījumiem 
Civilprocesa likuma 44.pants papildināts ar 1.1daļu, nosakot, ka par šā 
panta pirmās daļas 1.punktā minēto atlīdzināmo izdevumu faktisko 
apmēru uzskata gan izdevumus, kas jau ir samaksāti, gan izdevumus, 
par kuriem saskaņā ar advokāta un puses vienošanos par juridiskās 
palīdzības sniegšanu ir izrakstīts rēķins. Tieslietu ministrs, iesniedzot 
priekšlikumu par šādu grozījumu, 2016.gada 13.oktobra vēstulē Saeimas 
Juridiskajai komisijai norādījis, ka “šāds papildinājums nepieciešams, 
lai risinātu praksē konstatētās problēmas saistībā ar termina “faktiskais 
apmērs” izpratni, aprēķinot ar lietas vešanu saistīto izdevumu advokātu 
palīdzības samaksai atlīdzināmo apmēru. Proti, praksē ir izveidojusies 
izpratne, ka faktiski atlīdzināmais apmērs par advokāta palīdzību ir tikai 
tas apmērs, kas jau faktiski ir apmaksāts un par kuru ir iespējams uzrādīt 
apmaksu apliecinošu dokumentu. Tādējādi par faktiskiem izdevumiem 
netiek uzskatīti izdevumi, kas ir “faktiski radušies”, piemēram, izrietoši 
no advokāta un klienta vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, 
bet kuri vēl nav apmaksāti, jo tiks apmaksāti tikai pēc tiesvedības procesa 
beigām” (pieejams: https://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.
nsf/0/4fe9920b af32c89cc225804b0042564e/$FILE/2_2428-12_16.pdf). 
Tātad likumdevējs ir apzināti noteicis, ka civilprocesā izdevumi advokāta 
palīdzības samaksai ir atlīdzināmi arī tad, ja izrakstītais rēķins vēl nav 
samaksāts.

Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa vairākos spriedumos ir atzinusi: ja 
juridiskās palīdzības sniedzējam saskaņā ar noslēgto līgumu ir tiesības 
prasīt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, tad ir uzskatāms, ka 
izdevumi par juridisko palīdzību ir radušies un līdz ar to atlīdzināmi 
arī tad, ja pakalpojumu saņēmējs vēl attiecīgās summas nav samaksājis 
(Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 29.jūlija sprieduma lietā “L.H. v. 
Latvia”, iesnieguma Nr. 52019/07, 68.punkts, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
2009.gada 8.oktobra sprieduma lietā “Tebieti Mühafize Cemiyyeti and 
Israfilov v. Azerbaijan”, iesnieguma Nr. 37083/03, 106.punkts). 

Ņemot vērā minēto, Senāts secina, ka apgabaltiesa ir nepareizi 
interpretējusi Zaudējumu atlīdzināšanas likumā ietverto mantisko 
zaudējumu jēdzienu un nepamatoti uzskatījusi, ka rēķina par juridisko 
palīdzību samaksa ir priekšnoteikums šādu zaudējumu atlīdzināšanai.

[9] Apgabaltiesa spriedumā attiecībā uz mantiskajiem zaudējumiem 
lietā Nr. A420172915 ir arī konstatējusi, ka rēķinos par juridisko palīdzību 
nav norādīts lietas numurs, un, ņemot vērā to, ka, pamatojoties uz 
pieteicēja pieteikumiem, ir ierosinātas vairākas administratīvās lietas, 
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secinājusi, ka nav pierādīta rēķinu attiecināmība uz izskatāmo lietu. 
Tāpat no apgabaltiesas sprieduma izriet, ka šķērslis mantisko zaudējumu 
atlīdzināšanai ir arī tas, ka nav iesniegts zvērināta advokāta orderis.

Vienlaikus Senāts konstatē, ka šādi argumenti par lietas numura 
nenorādīšanu un advokāta ordera neiesniegšanu kā šķērsli mantisko 
zaudējumu atlīdzināšanai nebija izteikti Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
paskaidrojumos šajā lietā un tādi netika norādīti arī rajona tiesas 
spriedumā. Šie apsvērumi pirmo reizi ir minēti tikai apgabaltiesas 
spriedumā. Turklāt no lietas materiāliem nav konstatējams, ka 
apgabaltiesa būtu lūgusi pieteicējam sniegt viedokli par šiem jautājumiem 
vai norādījusi, ka iesniegtie pierādījumi par mantiskajiem zaudējumiem 
iepriekš minēto iemeslu dēļ varētu būt nepietiekami.

Administratīvā procesa likuma 247.panta trešā daļa noteic, ka 
tiesa spriedumu drīkst pamatot tikai ar tādiem apstākļiem, par kuriem 
administratīvā procesa dalībniekiem ir bijusi iespēja mutvārdos vai 
rakstveidā izteikt savu viedokli. Šī tiesību norma ir vērsta uz tiesību 
tikt uzklausītam īstenošanu un “pārsteiguma” spriedumu nepieļaušanu, 
tādējādi sekmējot taisnīga tiesas procesa īstenošanu. Lai netiktu sastādīts 
“pārsteiguma” spriedums, mutvārdu procesā tiesai ir jāpārrunā ar lietas 
dalībniekiem lietā nozīmīgie faktiskie un tiesiskie apstākļi; tas pats 
attiecināms uz rakstveida procesu (Senāta 2016.gada 8.aprīļa sprieduma 
lietā Nr. SKA-190/2016 (A420413012) 10.punkts).

Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka no tiesībām uz 
taisnīgu tiesu izriet prasība, lai tiesas savos nolēmumos neatsauktos 
uz tādiem faktiskajiem vai tiesiskajiem apstākļiem, par kuriem lietas 
dalībniekiem nav bijusi iespēja izteikties procesa laikā un kas rada 
tādu pagriezienu lietā, ko arī rūpīgs lietas dalībnieks nevarēja paredzēt 
(Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 5.septembra sprieduma lietā “Čepek 
v. the Czhech Republic”, iesnieguma Nr. 9815/10, 48.punkts). Tas attiecas 
arī uz gadījumiem, kad tiesnesis uz kādu nolēmumu pamatojošu apstākli 
atsaucas pēc savas iniciatīvas (turpat, 45.punkts).

Vērtējot, vai šīs prasības ir ievērotas izskatāmajā lietā, no vienas 
puses, ir jāatzīst, ka pieteicējs un viņa juridiskās palīdzības sniedzējs nav 
bijuši pietiekami rūpīgi, jo nav rēķinus noformējuši tā, lai būtu iespējams 
nepārprotami konstatēt to saistību ar izskatāmo lietu, un lietā nav iesniegts 
advokāta orderis, kā to prasa Latvijas Republikas Advokatūras likuma 
48.1pants. Taču, no otras puses, nav pamata apgalvot, ka pastāvētu skaidra 
tiesu prakse, ka šādi trūkumi paši par sevi var būt pamats prasījuma par 
mantisko zaudējumu atlīdzināšanu noraidīšanai, it īpaši apstākļos, kad no 
lietas materiāliem ir redzams, ka rēķinu izrakstīšanas datumi sakrīt attiecīgi 
ar pieteikuma sastādīšanas datumu un apelācijas sūdzības sastādīšanas 
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datumu un ka zvērināts advokāts ir sniedzis juridisku palīdzību pieteicējam 
(zvērināts advokāts ir parakstījis pieteikumu un apelācijas sūdzību un 
pārstāvējis pieteicēju tiesas sēdē administratīvajā rajona tiesā).

Tāpat ir jāņem vērā, ka atbilstoši objektīvās izmeklēšanas principam 
tiesa dod administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus, 
kā arī savāc pierādījumus pēc savas iniciatīvas. Administratīvā procesa likumā 
nav minēti konkrēti gadījumi, kad tiesai ir jādod norādījumi un ieteikumi. 
Savukārt, piemēram, Civilprocesa likuma 93.panta ceturtā daļa nosaka: ja 
tiesa atzīst, ka par kādu no faktiem, uz kuriem pamatoti puses prasījumi vai 
iebildumi, nav iesniegti pierādījumi, tā paziņo par to pusēm un, ja nepieciešams, 
nosaka termiņu pierādījumu iesniegšanai. Tā kā administratīvajā procesā, kur 
darbojas objektīvās izmeklēšanas princips, tiesas pienākums dot norādījumus 
nevar būt šaurāks kā civilprocesā, tad jāsecina, ka arī administratīvajā procesā 
tiesai ir pienākums norādīt uz tādiem apstākļiem, kādi minēti Civilprocesa 
likuma 93.panta ceturtajā daļā. Ievērojot minēto, pieteicējs un viņa pārstāvis 
varēja rēķināties ar to, ka tiesa norādīs procesa dalībniekam, ja tā uzskatīs 
iesniegtos pierādījumus par nepietiekamiem tādu iemeslu dēļ, ko neviens vēl 
līdz tam procesā nebija minējis, tādējādi dodot iespēju procesa dalībniekam 
novērst attiecīgo trūkumu vai sniegt pamatojumu, kāpēc tas tomēr nevar būt 
pamats prasījuma noraidīšanai.

Līdz ar to Senāts secina, ka apgabaltiesa, nedodot norādījumus par 
pierādījumu nepietiekamību un nenodrošinot iespēju izteikt viedokli par 
rēķinu noformēšanu un ordera iesniegšanu, ir pārkāpusi Administratīvā 
procesa likuma 247.panta trešo daļu un objektīvās izmeklēšanas principu.

[10] Tā kā apgabaltiesa ir nepareizi interpretējusi Zaudējumu 
atlīdzināšanas likumā ietverto mantisko zaudējumu jēdzienu un pieļāvusi 
arī procesuālus pārkāpumus, apgabaltiesas spriedums ir atceļams 
daļā par mantisko zaudējumu – izdevumu par juridisko palīdzību lietā 
Nr. A420172915 – atlīdzināšanu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 31.janvāra 
spriedumu daļā par mantisko zaudējumu – izdevumu par juridisko 
palīdzību lietā Nr. A420172915 – atlīdzināšanu un nosūtīt lietu šajā daļā 
jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai. Pārējā daļā spriedumu 
atstāt negrozītu, bet [pers. A] kasācijas sūdzību noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
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Tiesas pienākums spriedumā norādīt savus argumentus

No tiesībām uz taisnīgu tiesu izriet pienākums tiesai nolēmumā norādīt 
savus argumentus tā, lai gan procesa dalībnieki, gan augstākas instances 
tiesa, gan interesenti no sabiedrības varētu saprast, kā tiesa nonākusi tieši 
pie tāda un ne citāda lietas izskatīšanas rezultāta. Tas nozīmē, ka sprieduma 
motīvos nepieciešams atspoguļot arī tiesas veikto pierādījumu analīzi un ar 
to saistītos apsvērumus, kas noveduši tiesu pie secinājuma par pieteikuma 
apmierināšanas vai noraidīšanas pamatu. 

Faktisko apstākļu atreferējums un par šiem apstākļiem izdarīts secinājums 
bez izvērstākas analīzes būtu pietiekams vienīgi tādos izņēmuma gadījumos, 
ja konkrētajos apstākļos jebkuram saprātīgam novērotājam no malas 
būtu acīmredzami un pašsaprotami, ka konstatētie fakti var novest tikai 
pie viena konkrēta secinājuma (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, 
Administratīvā procesa likuma 154. pants un 251.panta piektā daļa).

Rīgā 2019.gada 29.maijā  SKA-274/2019
ECLI:LV:AT:2019:0529.A420367614.3.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SIA “Milexpo” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 
2014.gada 11.augusta lēmuma Nr. 22.9/L-19884 atcelšanu, sakarā ar SIA 
“Milexpo” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 
16.maija spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Ar Valsts ieņēmumu dienesta 2014.gada 11.augusta lēmumu 
Nr. 22.9/L-19884 (turpmāk – pārsūdzētais lēmums) kā administratīvo 
procesu noslēdzošo administratīvo aktu pieteicējai SIA “Milexpo” papildu 
nomaksai budžetā noteikts pievienotās vērtības nodoklis, samazināts 
no budžeta atmaksājamais pievienotās vērtības nodoklis, kā arī saistībā 
ar minēto noteikta nokavējuma un soda nauda. Pārsūdzētajā lēmumā 
secināts, ka pieteicēja apzināti piedalījusies nodokļu nepamatotā 
samazināšanā deklarētajos darījumos ar SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.”. 

[2] Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par pārsūdzētā lēmuma 
atcelšanu. 
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Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, 
ar 2017.gada 16.maija spriedumu pieteicējas pieteikumu noraidīja. 
Spriedums, ievērojot pievienošanos pirmās instances tiesas sprieduma 
motīvu daļai, pamatots ar turpmāk norādītajiem tiesas apsvērumiem.

[2.1] Vispirms lietā noskaidrojams, vai pieteicēja vispār ir saņēmusi 
SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.” rēķinos norādītās preces, secīgi jānoskaidro, 
vai šīs preces un pakalpojumi ir saņemti tieši no SIA “Alsed” un SIA “Brianti 
Int.”. Ja konstatējams, ka pieteicēja strīdus preces un pakalpojumus ir 
saņēmusi, bet nav tos saņēmusi tieši no norādītā darījumu partnera, 
nepieciešams noskaidrot, vai pieteicēja zināja vai tai vajadzēja zināt, ka 
patiesais preču piegādātājs nav SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.”, proti, 
vai pieteicēja zināja vai tai vajadzēja zināt par iesaistīšanos nepamatotā 
nodokļu samazināšanas plānā.

[2.2] Dienesta noskaidrotie apstākļi par SIA “Alsed” un pieteicējas 
darījumu norisi nav pietiekami secinājumu izdarīšanai, ka darījumi starp 
pieteicēju un SIA “Alsed” faktiski nav notikuši. 

[2.3] Pieteicējas amatpersonas, pieteicējas darbinieka un SIA 
“Alsed” amatpersonas paskaidrojumi un liecības ir savstarpēji saskanīgi 
un samērā detalizēti izskaidro darījumu norisi. Nav pamata uzskatīt, ka 
komercdarbība nevarētu tikt veikta pieteicējas un tās darījumu partnera 
izskaidrotajā veidā. No Igaunijas un Lietuvas nodokļu administrācijas 
iegūtā informācija par SIA “Alsed” iegādes darījumiem apliecina, ka  
SIA “Alsed” rīcībā varēja būt preces, ko pārdot pieteicējai. Kopsakarā šie 
pierādījumi apliecina, ka preču piegāde pieteicējai ir pierādīta. 

[2.4] Vienlaikus, vērtējot pieteicējas un SIA “Alsed” darījumu saturu 
un nozīmi, jāņem vērā, ka SIA “Alsed” nav nekādas materiāli tehniskās 
bāzes un pietiekamu resursu, lai piegādātu preces. SIA “Alsed” preču 
iegādes darījumos arī neizmanto savus finanšu līdzekļus, jo pieteicēja par 
precēm veica avansa maksājumus, kas tad arī ir tie finanšu līdzekļi, kurus 
SIA “Alsed” izmantoja preču iegādei. Turklāt no darījumu dokumentiem 
izriet, ka SIA “Alsed” pieteicējai preces pārdeva par gandrīz identisku 
summu kā tā, par kādu SIA “Alsed” preces iegādājās, tātad SIA “Alsed” 
faktiski strādāja bez peļņas. Tiesas ieskatā pieteicēja pati būtu varējusi 
internetā sameklēt Lietuvas uzņēmumu, no kura SIA “Alsed” iegādājās 
preces, un līdz ar to būtu varējusi preces iegādāties tieši no šī Lietuvas 
uzņēmuma bez SIA “Alsed” starpniecības. 

Visu šo apstākļu kopums ļauj izdarīt secinājumus par pieteicējas 
un SIA “Alsed” darījumu pilnīgi mākslīgo dabu. SIA “Alsed” šajā darījumu 
ķēdē ir iesaistīts kā buferuzņēmums bez reālas saimnieciskās darbības 
veikšanas nolūka. Secīgi nepieciešams vērtēt, vai pieteicēja pati apzināti ir 
iesaistījusies šādu mākslīgu darījumu noformēšanā.
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[2.5] Vērtējot to, vai pieteicēja zināja par iesaistīšanos mākslīgos 
darījumos, nozīme piešķirama diviem apstākļiem. 

Pirmkārt, darījumu skaits, kuros SIA “Alsed” iegādājās preces no 
Lietuvas un Igaunijas partneriem, ir mazāks, nekā darījumu skaits, kuros 
SIA “Alsed” piegādāja preces pieteicējai. Tādējādi lietā nav pierādījumu vai 
izskaidrojuma šāda apjoma preču piegādēm un piegādāto preču izcelsmei. 
Ja pieteicēja patiešām šāda apjoma preces būtu saņēmusi no SIA “Alsed”, tad 
tai būtu jāspēj sniegt detalizētu informāciju.

Otrkārt, starp pieteicēju un SIA “Alsed” noslēgti sadarbības līgumi, 
kuros norādīta kopējā summa par preci bez pievienotās vērtības nodokļa ar 
precizitāti līdz santīmam. Lietā nav izskaidrots, kā pieteicēja un SIA “Alsed” 
varēja līgumos norādīt tik precīzas summas, ņemot vērā, ka konkrēta 
informācija par preču sortimentu, vienību skaitu un vienas vienības cenu 
līgumā nebija norādīta.

Šie abi apstākļi ļauj secināt, ka pieteicēja apzināti ir iesaistījusies 
mākslīgu darījumu noformēšanā ar SIA “Alsed”. Papildus šo iesaisti 
apstiprina arī tas, ka 2013.gada 11.decembrī Lietuvas piegādātājs preces 
SIA “Alsed” ir nogādājis uz pieteicējas adresi, bet par šo preču saņemšanu ir 
parakstījusies SIA “Alsed” amatpersona [pers. A].

Pieteicēja arī nav varējusi ticami izskaidrot pieteicējas darījumu 
partneru izvēli, proti, to, kāpēc tā uzticējās SIA “Alsed”.

[2.6] Attiecībā uz pieteicējas darījumiem ar SIA “Brianti Int.” norādāms, 
ka nav iespējams nošķirt vērtējumu par SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.” 
veiktajiem darījumiem ar pieteicēju, jo lietā ir konstatējama šo uzņēmumu 
saistīta darbība.

Proti, visu iesaistīto uzņēmumu – pieteicējas, SIA “Alsed” un SIA “Brianti 
Int.” – amatpersonas un darbinieki apstiprina savstarpējos darījumus, spēj 
vairāk vai mazāk detalizēti paskaidrot par uzņēmumu ikdienas darbu norisi.

Pieteicējas darbinieks labāk pārzina uzņēmuma darbību darījumu 
norisi nekā pieteicējas amatpersona. Tas pats konstatējams attiecībā uz 
SIA “Brianti Int.” darbinieku un amatpersonu. Līdz ar to secināms, ka 
gan pieteicējas gadījumā, gan SIA “Brianti Int.” gadījumā šo sabiedrību 
valdes locekļi nav patiesie sabiedrību vadītāji. Turklāt no SIA “Brianti Int.” 
darbinieka liecībām redzams, ka viņš ir personiski pazīstams ar [pers. A]. 

SIA “Brianti Int.” pieteicējai piegādātās preces esot iegādājusies no 
SIA “Alsed”, līdz ar to uz SIA “Brianti Int.” un SIA “Alsed” savstarpējiem 
darījumiem ir attiecināmi tie secinājumi, kurus tiesa izdarīja iepriekš par 
iespēju identificēt SIA “Alsed” veiktos preču iegādes darījumus. Tas nozīmē, 
ka lietā nav pierādīta SIA “Alsed” spēja piegādāt preces SIA “Brianti Int.”. 
Turklāt SIA “Alsed” amatpersona un SIA “Brianti Int.” darbinieks sniedza 
pretrunīgu informāciju par preču transportēšanu.
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Par visu minēto uzņēmumu savstarpēju saistību liecina arī tas, 
ka SIA “Alsed” vārdā ar Lietuvas piegādātāju kontaktējās persona, kas 
vienlaikus ir arī SIA “Brianti Int.” darījumu partnera pārstāvis. SIA “Brianti 
Int.” darījumu partneri pārstāv arī persona, kurai pieder automašīna, ar 
kuru SIA “Alsed” esot piegādājusi preces SIA “Brianti Int.”. SIA “Brianti Int.” 
pārstāvis pazīst SIA “Alsed” pārstāvi, SIA “Alsed” saziņā ar telpu iznomātāju 
uzrādījusi e-pasta adresi brianti@mail.ru, savukārt pieteicējai un SIA “SB 
Pro” norādīta viena un tā pati juridiskā adrese. 

Tāpat par šo uzņēmumu savstarpējo saistību liecina tas, ka līgumi, 
kas pieteicējai noslēgti ar SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.”, ir savstarpēji 
gandrīz identiski. 

[2.7] Apkopojot minēto, pieteicējas noslēgtajiem darījumiem ar 
SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.” ir mākslīgs raksturs, un tie ir vērsti uz 
nepamatotu fiskālu priekšrocību gūšanu. Pieteicēja pati apzināti ir 
iesaistījusies dokumentu noformēšanā par neīstiem darījumiem, proti, 
nodokļu sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā.

[3] Pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību par minēto spriedumu. 
Kasācijas sūdzība pamatota ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem. 

[3.1] Apgabaltiesa pieļāvusi Administratīvā procesa likuma  
154.panta normu pārkāpumus, jo lietā esošos apstākļus nav novērtējusi 
vispusīgi, pilnīgi un objektīvi, kā arī nav norādījusi, kāpēc kādiem 
pierādījumiem dota priekšroka iepretim citiem pierādījumiem. Minētais 
pamatojams ar turpmāk norādīto.

[3.2] Apgabaltiesa spriedumā nav argumentējusi, kāda nozīme ir 
tam, ka SIA “Alsed”, pārdodot preces pieteicējai, negūst peļņu. Pieteicēja 
nav atbildīga par to, kādā veidā SIA “Alsed” organizē savu saimniecisko 
darbību. SIA “Alsed” var iegādāties preces no tās tālākajiem darījumu 
partneriem ar atlaidēm, tāpēc pieteicējai ir izdevīgi iegādāties preces no 
SIA “Alsed” kā starpnieka. 

[3.3] Apgabaltiesa spriedumā nonāk pretrunās. No vienas puses, 
tiesa norāda, ka pieteicējas darbinieks [pers. B] ir sniedzis samērā 
detalizētas liecības, aprakstot preču piegāžu un saņemšanas darījumu 
norisi, kā arī SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.” amatpersonas un darbinieki 
apstiprina savstarpējo darījumu veikšanu. Savukārt, no otras puses, tiesa 
arī apgalvo, ka pieteicējai vajadzēja sniegt detalizētu informāciju par 
preču saņemšanu no SIA “Alsed”. 

[3.4] Nepamatots ir tiesas apgalvojums, ka lietas izskatīšanas laikā 
puses nevarēja izskaidrot, kā tika panākts, ka starp pieteicēju un SIA 
“Alsed” noslēgtajos sadarbības līgumos norādītā cena tika noteikta ar 
precizitāti līdz santīmam. Pieteicējas pārstāve tiesas sēdē paskaidroja, kā 
līgumos tika noteikta kopējā summa par preci. 
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[3.5] No sprieduma nav saprotams, kāpēc apgabaltiesa uzskata, 
ka 2013.gada 11.decembra darījuma norise liecina par to, ka pieteicēja 
apzināti iesaistījās mākslīgos darījumos. 

[3.6] Visi argumenti, kurus apgabaltiesa paudusi attiecībā uz 
pieteicējas, SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.” saistītās darbības pierādīšanu, 
attiecas tikai uz SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.” savstarpējo saistību. 
Neviens no tiesas norādītajiem argumentiem nepierāda to, ka pieteicēja 
apzināti iesaistījusies fiktīvos darījumos. 

Pieteicējai nav saprotams, kā arguments, ka pieteicējas darbinieks 
[pers. B] pārzina sabiedrības darbību un darījumu norisi labāk nekā 
pieteicējas amatpersona, norāda, ka pieteicēja apzināti iesaistījusies 
fiktīvos darījumos. Ir iespējams, ka uzņēmuma darbinieks ikdienas darba 
nianses pārzina labāk nekā valdes loceklis.

 [3.7] Tiesas konstatētais par SIA “Alsed” darījumiem ar SIA “Brianti 
Int.” nepierāda pieteicējas apzinātu iesaisti fiktīvos darījumos. Tāpat arī 
līdzības sadarbības līgumos nepamato pieteicējas apzinātu iesaisti fiktīvo 
darījumu slēgšanā. Visticamāk, SIA “Brianti Int.” un SIA “Alsed” savā 
darbībā izmantoja standartizētus tipveida līgumus. Attiecīgi šie līgumi 
tika doti parakstīšanai pieteicējai, pieteicēja tos nav sastādījusi. 

[3.8] Attiecībā uz tiesas norādīto, ka pieteicējai un SIA “Brianti Int.” 
darījumu partnerim juridiskā adrese reģistrēta vienā adresē, norādāms, 
ka konkrētajā adresē atrodas nedzīvojamā telpa ar vairākiem birojiem, 
kas tiek iznomāti vairākām sabiedrībām, tostarp pieteicējai. 

[4] Valsts ieņēmumu dienests iesniedza paskaidrojumus par 
pieteicējas kasācijas sūdzību, kuros norādīja, ka uzskata pārsūdzēto 
apgabaltiesas spriedumu par pamatotu, bet pieteicējas kasācijas sūdzību 
par noraidāmu.  

Motīvu daļa

[5] Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 92.panta pirmās 
daļas 1.punktam Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai 
personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā 
maksājamās nodokļa summas atskaitīt no citām apliekamajām personām 
saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un 
pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai. 

No minētās normas izriet, ka maksātājam – ar pievienotās 
vērtības nodokli apliekamai personai – ir tiesības nodokļa deklarācijā 
kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt no 
citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās 
nodokļa summas par piegādātajām precēm un pakalpojumiem savu ar 
nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai. Tādējādi būtisks nosacījums 



II. Administratīvais process tiesā

A-65

priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību izmantošanai ir tas, lai darījums, 
saistībā ar kuru persona vēlas atskaitīt priekšnodokli, būtu faktiski noticis 
(preces būtu piegādātas vai pakalpojumi sniegti), turklāt tieši ar deklarēto 
darījuma partneri. 

Ja ir konstatējams, ka darījums starp nodokļu rēķinā norādītajām 
personām faktiski nav noticis, tad atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas 
atziņām jāpārbauda, vai nodokļu maksātājs to zināja vai tam vajadzēja to 
zināt. Ja lietā noskaidroto apstākļu kopums ļauj secināt, ka nodokļu maksātājs, 
pievēršot saprātīgu rūpību, nevarēja nezināt (tam bija jāsaprot), ka darījums 
ir iesaistīts pievienotās vērtības nodokļa nepamatotas samazināšanas 
shēmā, priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību izmantošana ir atsakāma 
(Senāta 2013.gada 10.maija spriedums lietā Nr. SKA-2/2013 (A42653407), 
Eiropas Savienības Tiesas 2012.gada 21.jūnija spriedums apvienotajā lietā 
“Mahagében and Dávid”, C-80/11 un C-142/11, ECLI:EU:C:2012:373, ar tajā 
sniegtajām atsaucēm uz iepriekšējiem nolēmumiem). 

Pamats atzīt, ka nodokļu maksātājam vajadzēja zināt, ka deklarētais 
darījums ir saistāms ar pievienotās vērtības nodokļa nemaksāšanas 
shēmu, ir tādā gadījumā, ja, veicot saprātīgus pasākumus, pārliecinoties 
par darījuma partneri un ievērojot darījuma norisē saprātīgu rūpību, 
nodokļu maksātājam būtu bijis jāsaprot, ka darījums nenotiek ar 
konkrēto attaisnojuma dokumentā norādīto darījumu partneri (Senāta 
2013.gada 6.augusta lēmums lietā Nr. SKA-739/2013 (A42857709),  
2017.gada 31.maija spriedums lietā Nr. SKA-211/2017 (A420472712)). 
Savukārt darījuma partnera fiktīvais raksturs vai tā resursu trūkums 
vien nevar būt par pamatu secinājumam, kas novestu pie priekšnodokļa 
atskaitīšanas tiesību ierobežošanas (Senāta 2013.gada 7.maija sprieduma 
lietā Nr. SKA-14/2013 (A42559408) 12.punkts, Eiropas Savienības Tiesas 
2012.gada 21.jūnija sprieduma apvienotajā lietā “Mahagében and Dávid”, 
C-80/11 un C-142/11, ECLI:EU:C:2012:373, 62.punkts). 

[6] No minētā izriet, ka atbilstoši stabilai Eiropas Savienības Tiesas 
un Senāta judikatūrai, pārbaudot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ar 
kuru nodokļu maksātājam liegtas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, 
tiesai vispirms ir jānoskaidro, vai dienests pamatoti atzinis, ka darījums 
faktiski nav noticis tā, kā tas norādīts darījuma attaisnojuma dokumentos. 
Ja tiek konstatēts, ka, pretēji dokumentos norādītajam, nodokļu maksātājs 
preces vai pakalpojumus no nodokļu rēķinā norādītās personas faktiski 
nav saņēmis, tad tiesai jāpārbauda, vai lietā noskaidrotie apstākļi ļauj 
secināt, ka nodokļu maksātājs to zināja vai viņam tas bija jāzina. 

[7] Izšķirot strīdu par nodokļu administrācijas pieņemtā lēmuma 
tiesiskumu, tāpat kā izšķirot jebkuru citu administratīvajai tiesai 
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nodoto strīdu, tiesas pienākums pierādījumu novērtēšanā ir ņemt vērā 
Administratīvā procesa likuma 154.pantā nostiprinātos principus. Proti, 
saskaņā ar minētā panta pirmo daļu tiesa novērtē pierādījumus pēc 
savas iekšējās pārliecības, kas pamatojas uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi 
pārbaudītiem pierādījumiem, kā arī vadoties no tiesiskās apziņas, kas 
balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un taisnības principiem. 
Panta otrā daļa paredz, ka nekādiem pierādījumiem nav iepriekš noteikta 
spēka, kas saistītu tiesu, savukārt trešā daļa noteic, ka tiesa spriedumā 
norāda, kādēļ tā vienam pierādījumam devusi priekšroku salīdzinājumā 
ar citu pierādījumu un atzinusi vienu faktu par pierādītu, bet citu – par 
nepierādītu.

Vienlaikus tiesai ir jāņem vērā, ka no tiesībām uz taisnīgu tiesu 
izriet pienākums tiesai nolēmumā atspoguļot savus argumentus tā, lai 
gan procesa dalībnieki, gan augstākas instances tiesa, gan interesenti no 
sabiedrības varētu saprast, kā tiesa nonākusi pie tieši tāda un ne citāda 
lietas izskatīšanas rezultāta. Turklāt procesa dalībnieka tiesības uz 
motivētu tiesas nolēmumu ir cieši saistītas ar tiesībām uz lietas apstākļu 
vispusīgu un objektīvu izvērtējumu, jo tikai tad, ja nolēmums ir pienācīgi 
motivēts, procesa dalībnieks var pārliecināties, ka tiesa lietā esošos 
pierādījumus pārbaudījusi un novērtējusi pilnīgi, vispusīgi un objektīvi 
(sal. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka 
pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: 
Latvijas Vēstnesis, 2011, 140.lpp.).

Tādējādi no tiesībām uz taisnīgu tiesu un Administratīvā procesa 
likuma 154.pantā noteiktajiem pierādījumu novērtēšanas principiem 
izriet nepieciešamība sprieduma motīvos atklāt tiesas izdarīto pierādījumu 
analīzi un ar to saistītos apsvērumus, kas noveduši tiesu pie secinājuma 
par pieteikuma apmierināšanas vai noraidīšanas pamatu. Tas uzsvērts 
arī Administratīvā procesa likuma 251.panta piektajā daļā, kas noteic, ka 
sprieduma motīvu daļā tiesa norāda argumentus, kāpēc tiesa pieteikumu 
uzskatījusi par pamatotu vai nepamatotu, proti, gan piemēroto tiesību 
normu analīzi, gan lietā konstatēto apstākļu un pierādījumu analīzi, gan 
procesa dalībnieku argumentu analīzi. 

No minētā izriet, ka spriedumā nepieciešams analizēt lietā konstatēto 
faktu nozīmi un ietekmi, kādu šie fakti atstāj uz strīda būtību. Tiesai nav 
pietiekami tikai vispārīgi atsaukties uz konstatētajiem apstākļiem vai 
lietā esošajiem pierādījumiem, bet tiesai jāsniedz savs vērtējums par to, 
kāda ir šo apstākļu vai pierādījumu nozīme lietā, kāpēc konkrēti fakti par 
kaut ko liecina vai neliecina, lai personai, kura lasa tiesas nolēmumu, būtu 
saprotams, kā un kāpēc tiesa konkrētajos apstākļos izdarījusi konkrētus 
secinājumus. Tāpēc konstatēto apstākļu un pierādījumu uzskaitījums bez 
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tam sekojošas analīzes un novērtējuma pats par sevi neveido pienācīgu 
tiesas sprieduma pamatojumu (sal. Senāta 2018.gada 22.jūnija sprieduma 
lietā Nr. SKA-108/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0622.A420299713.2.S) 7.punkts). 
Faktisko apstākļu atreferējums un par šiem apstākļiem izdarīts secinājums 
bez izvērstākas analīzes būtu pietiekams vienīgi tādos izņēmuma 
gadījumos, ja konkrētajos apstākļos jebkuram saprātīgam novērotājam no 
malas būtu acīmredzami un pašsaprotami, ka konstatētie fakti var novest 
tikai pie viena konkrēta secinājuma. 

[8] Senāts, pārbaudījis pārsūdzēto apgabaltiesas spriedumu 
kopsakarā ar pieteicējas iesniegto kasācijas sūdzību, atzīst, ka apgabaltiesas 
sprieduma pamatojums (kas ietver pievienošanos pirmās instances tiesas 
sprieduma motīviem) neatbilst iepriekš norādītajām no tiesībām uz 
taisnīgu tiesu un Administratīvā procesa likuma normām izrietošajām 
pierādījumu novērtēšanas un sprieduma pamatojuma prasībām. Minētais 
pamatojams ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem.

[9] Apgabaltiesa spriedumā atzina, ka pieteicējai pamatoti liegtas 
pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas tiesības par deklarētajiem 
darījumiem ar SIA “Alsed”. Tomēr apgabaltiesas spriedumā ietvertie ar 
minēto secinājumu saistītie motīvi ir pretrunīgi un nesniedz skaidrību 
par to, kā un kāpēc tiesa nonākusi pie secinājuma, ka konkrētajā gadījumā 
dienests pieteicējai priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības liedzis pamatoti. 

[9.1] Proti, vērtējot pārsūdzēto lēmumu daļā par pieteicējas 
darījumiem ar SIA “Alsed”, apgabaltiesa spriedumā vispirms atzinusi, 
ka nepiekrīt Valsts ieņēmumu dienesta uzskatam, ka ar dienesta 
konstatētajiem apstākļiem ir pietiekami, lai secinātu, ka pieteicējas un 
SIA “Alsed” starpā deklarētie darījumi faktiski nav notikuši (sprieduma 
5.3.1.punkts). 

Tālāk tiesa norādījusi, ka pieteicējas amatpersona [pers. C], SIA 
“Alsed” bijušais valdes loceklis [pers. A], kā arī pieteicējas darbinieks [pers. 
B] paskaidrojumos un liecībās spējuši sniegt samērā detalizētu izklāstu 
par preču izsniegšanas un saņemšanas procedūru un skaidrotais preču 
piegādes modelis atbilst organizētai kurjerdienesta piegādei un atspoguļo 
objektīvi iespējamu komercdarbības īstenošanas modeli, turklāt sniegtie 
paskaidrojumi un liecības nav pretrunīgi. Secīgi apgabaltiesa spriedumā 
atzina, ka šīs liecības, vērtētas kopsakarā ar pavadzīmēm un piegādes 
apliecinājumiem, kā arī informāciju, kas iegūta no Lietuvas un Igaunijas 
nodokļu administrācijām par SIA “Alsed” iegādes darījumiem ar saviem 
piegādātājiem – Lietuvas un Igaunijas sabiedrībām, apstiprina, ka preču 
piegāde lietā ir pierādīta (sprieduma 5.3.4.punkts). Tostarp tiesa atzina, 
ka lietā ir pierādīts, ka SIA “Alsed” rīcībā varēja būt preces, ko pārdot 
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pieteicējai, un “par nepamatotu atzīstams dienesta viedoklis, ka SIA “Alsed” 
vispār nebija spējīga veikt preču piegādes pieteicējai un ir notikusi 
tikai dokumentu noformēšana par faktiski nenotikušiem darījumiem” 
(sprieduma 5.3.6.punkts).

Tādējādi apgabaltiesa spriedumā tiešā tekstā norādīja, ka strīdus 
preču piegāde pieteicējai ir pierādīta.  

[9.2] Neskatoties uz iepriekš izdarīto secinājumu, ka preču piegāde 
ir pierādīta, tālāk apgabaltiesa atzina, ka pieteicējas un SIA “Alsed” 
starpā noslēgtajiem darījumiem ir pilnībā mākslīga daba. Šo secinājumu 
apgabaltiesa pamatojusi ar apstākļu uzskaitījumu, kas raksturo SIA 
“Alsed” (piemēram, tiesa norādīja, ka SIA “Alsed” pēc būtības nav nekādas 
materiāli tehniskās bāzes, tās lietošanā vai īpašumā nav transportlīdzekļu, 
kāda speciālā aprīkojuma vai mehānismu, telpas un tamlīdzīgi). Tiesa 
spriedumā nav konkrēti analizējusi, kāda ir šo apstākļu nozīme un kāpēc 
tie liecina par to darījumu, kuru ietvaros veikto preču piegādi tiesa pati 
nupat atzinusi par pierādītu, mākslīgu dabu. 

No sprieduma var noprast, ka tiesas secinājums par darījumu 
mākslīgo dabu balstīts uz to, ka atbilstoši lietā konstatētajam SIA “Alsed” ir 
saņēmusi preces no tās darījumu partneriem un piegādājusi tās pieteicējai 
(darbojusies kā starpnieks), SIA “Alsed” tā rezultātā faktiski nav guvusi 
peļņu, un tiesas ieskatā pieteicēja, ja vien būtu pacentusies, pati būtu 
varējusi atrast SIA “Alsed” piegādātājus un iegādāties preces tieši no tiem 
bez SIA “Alsed” starpniecības (sprieduma 5.3.7.punkts). Citus apstākļus, 
kas raksturotu pieteicējas un SIA “Alsed” starpā noslēgtos darījumus un 
liecinātu par to mākslīgo dabu, apgabaltiesa nav norādījusi.

Spriedumā nav arī norādīts, kāpēc minētie apstākļi liecina par 
to, ka deklarētie darījumi ir mākslīgi un vērsti uz nodokļu izkrāpšanu. 
Tiesa spriedumā norādījusi vien to, ka “noskaidroto apstākļu kopums 
ļauj izdarīt secinājumus par pieteicējas un SIA “Alsed” darījumu pilnībā 
mākslīgo dabu”, nepaskaidrojot, kā un kāpēc minētais apstākļu kopums 
ļauj šādu secinājumu izdarīt. Tiesa nav izskaidrojusi, kāpēc apstāklis, ka 
starpnieks negūst peļņu, automātiski būtu vērtējams kā tāds, kas pierāda, 
ka darījumi ir saistīti ar krāpšanos ar nodokļiem.

[9.3] Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka apgabaltiesa nav pamatojusi 
savu secinājumu, ka pieteicējas un SIA “Alsed” starpā noslēgtajiem 
darījumiem ir mākslīga daba. Proti, no sprieduma nav saprotams, kāpēc 
apstākļos, kad tiesa pati atzinusi, ka ir pierādīta SIA “Alsed” nodrošinātā 
preču piegāde pieteicējai, tas, ka SIA “Alsed” darbojusies kā starpnieks, 
nav guvusi peļņu un pieteicējai teorētiski būtu bijis iespējams pašai 
sameklēt SIA “Alsed” piegādātājus, nozīmē, ka deklarētie strīdus darījumi 
ir mākslīgi (faktiski nenotikuši). Tāpat apgabaltiesa, norādot uz darījumu 
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mākslīgo raksturu, nav identificējusi un pamatojusi, kur konkrētajos 
apstākļos ir saskatāma fiskālā priekšrocība, kuru pieteicēja darījumos ar 
SIA “Alsed” ir guvusi. 

[9.4] Tālāk apgabaltiesa spriedumā vērtējusi, vai pieteicēja zināja 
vai tai vajadzēja zināt, ka tā ir iesaistījusies mākslīgos darījumos. Tomēr 
arī šis vērtējums ietver vienīgi dažādu faktisko apstākļu un pierādījumu 
atreferējumu, nesniedzot izvērstāku pamatojumu par to, kāpēc no 
atreferētajiem apstākļiem izdarāms secinājums, ka pieteicēja apzināti 
iesaistījās ar nodokļu izkrāpšanu saistītos darījumos.

[9.4.1] Proti, vispirms šajā sakarā apgabaltiesa ir norādījusi uz 
apstākļiem, kas raksturo SIA “Alsed” un tās iegādes darījumu partneru 
attiecības. Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka SIA “Alsed” un tās deklarēto 
Lietuvas un Igaunijas darījumu partneru starpā ir iespējams identificēt 
mazāku skaitu darījumu nekā pieteicējas un SIA “Alsed” starpā un līdz ar 
to nav iespējams izsekot piegādāto preču izcelsmei un tātad arī darījumu 
norisei (sprieduma 5.3.8.punkts).  Apgabaltiesa nav analizējusi, kā šis 
fakts aplūkojams kopsakarā ar iepriekš tiesas secināto, ka SIA “Alsed” 
rīcībā varēja būt preces, ko pārdot pieteicējai, un pieteicējai piegādāto 
preču piegāde ir pierādīta. Apgabaltiesa nav arī argumentējusi, kāda ir šā 
fakta nozīme un kā tieši šis fakts var liecināt par to, vai pieteicēja zināja 
vai nezināja par iesaistīšanos ar nodokļu izkrāpšanu saistītos darījumos. 
Saistībā ar minēto apgabaltiesa vien norādījusi, ka tad, ja pieteicēja 
patiešām uzrādītajā apjomā būtu saņēmusi no SIA “Alsed” preces, tad 
tai būtu jāspēj sniegt detalizētu informāciju. Vienlaikus no sprieduma 
nav saprotams, par ko tieši pieteicējai šajā sakarā būtu bijis jāsniedz 
detalizētāki paskaidrojumi, jo īpaši ņemot vērā, ka iepriekš spriedumā tiesa 
pati izdarīja secinājumu, ka preču piegāde pieteicējai ir pierādīta. Turklāt, 
kā jau minēts, attiecīgie apgabaltiesas konstatētie apstākļi attiecas vienīgi 
uz SIA “Alsed” un tās darījumu partneru attiecībām un SIA “Alsed” spēju 
nodrošināt darījumus tādā apjomā, kādā tie atbilstoši dokumentācijai esot 
nodrošināti pieteicējai, līdz ar to bez tiesas apsvērumu atspoguļojuma 
nav iespējams saprast tiesas domu gaitu, kā šie fakti apliecina pieteicējas 
apzinātu iesaistīšanos mākslīgos darījumos. 

[9.4.2] Tālāk apgabaltiesa, vērtējot, vai pieteicēja mākslīgos 
darījumos iesaistījusies apzināti, ir konstatējusi, ka pieteicēja SIA “Alsed” 
par precēm maksāja avansā un noslēgtajos sadarbības līgumos norādīta 
ļoti precīza (līdz santīmam) summa par preci, lai arī līgumos vai to 
pielikumos nav konkrētas informācijas par preču sortimentu, vienību 
skaitu un cenu. Tāpat apgabaltiesa norādījusi, ka lietas iztiesāšanas laikā 
neviena no iesaistītajām pusēm nespēja tiesai izskaidrot, no kādiem 
darījuma aspektiem šāda summa tiek noteikta. Tomēr arī šim apstākļu 
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atreferējumam spriedumā neseko apgabaltiesas veikta analīze un 
apsvērumi, kā un kāpēc šie apstākļi liecina par to, ka pieteicēja apzināti 
iesaistījās ar nodokļu izkrāpšanu saistītos darījumos. Turklāt apgabaltiesa 
lietu skatīja rakstveida procesā, un no lietas materiāliem neizriet, ka 
apgabaltiesa būtu aicinājusi pieteicēju par kādiem aspektiem sniegt 
detalizētāku paskaidrojumu. Apgabaltiesa spriedumā arī nav pamatojusi, 
kāpēc tā konkrētos apstākļos nav piešķīrusi ticamību pieteicējas apelācijas 
sūdzībā norādītajam, ka precīzā piegādes summa noteikta, pieteicējai un 
SIA “Alsed” iepriekš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību vienojoties. 

[9.4.3] Apgabaltiesas spriedumā arī norādīts, ka pieteicējas 
apzinātu iesaisti mākslīgas dabas darījumos apliecina tas, ka 2013.gada 
11.decembrī Lietuvas piegādātājs SIA “Alsed” preces piegādāja adresē, 
kurai ir saistība ar pieteicēju, un par preču saņemšanu parakstījās SIA 
“Alsed” amatpersona [pers. A]. Vienlaikus arī saistībā ar šo apstākli tiesa 
nav norādījusi apsvērumus, kāda ir šā apstākļa nozīme un kāpēc tas liecina 
par pieteicējas apzinātu iesaisti mākslīgu darījumu noformēšanā.

[9.4.4] Līdz ar to Senāts atzīst, ka apgabaltiesa nav pienācīgi 
pamatojusi, kāpēc iepriekš minētie tiesas atreferētie faktiskie apstākļi 
liecina par pieteicējas apzinātu iesaistīšanos ar nodokļu izkrāpšanu 
saistītos darījumos. 

[9.4.5] Apgabaltiesa spriedumā arī norādījusi, ka par pieteicējas 
apzinātu iesaisti mākslīgos darījumos liecina tas, ka pieteicēja nav 
varējusi ticami izskaidrot darījumu partnera izvēli, jo SIA “Alsed” ar 
pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā ir reģistrēta tikai  
2013.gada 16.jūlijā, savukārt pirmais pieteicējas deklarētais darījums ar 
šo uzņēmumu ir veikts jau 2013.gada 18.jūlijā, turklāt veicot darījumus 
ar priekšapmaksu. Šajā sakarā apgabaltiesa ir norādījusi, ka nav 
saprotams, kāpēc pieteicēja, ņemot vērā darījumu ievērojamās summas  
(2013.gada jūlijā–novembrī kopā 150 673,65 lati), ir tik ļoti uzticējusies 
šim uzņēmumam, kura deklarētais darbības veids turklāt neatbilst strīdus 
darījumu būtībai. Senāts piekrīt, ka šāda veida apstāklis kopsakarā ar 
citiem vispārīgi varētu būt tāds, kas attiecīgos apstākļos ļauj apšaubīt 
nodokļa maksātāja godprātīgo attieksmi, iesaistoties darījumos, jo 
normālai komercpraksei neraksturīgas darbības var netieši norādīt 
uz to, ka nodokļu maksātājs nevarēja nezināt par iesaistīšanos fiktīvos 
darījumos. Tomēr konkrētajā gadījumā šis ir vienīgais apsvērums, kas 
pamato, kāpēc apgabaltiesa secinājusi, ka pieteicēja apzināti iesaistījās 
mākslīgos darījumos, un pats par sevi tas acīmredzami nav pietiekams, 
jo īpaši ņemot vērā, ka apgabaltiesa, kā iepriekš konstatēts, nav pienācīgi 
pamatojusi secinājumu, ka pieteicējas deklarētie darījumi ar SIA “Alsed” 
tiešām vērtējami kā mākslīgi, tātad tādi, kas vērsti uz nodokļu izkrāpšanu. 
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[10] Apgabaltiesa spriedumā atzina, ka pieteicējai pamatoti liegtas 
pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas tiesības arī par deklarētajiem 
darījumiem ar SIA “Brianti Int.”. Tomēr arī saistībā ar šiem darījumiem 
tiesas spriedumā nav norādīts tāds pamatojums, kas ļautu izsekot tam, kā 
un kāpēc tiesas konstatētie apstākļi noveda pie secinājuma, ka pieteicējai 
liedzamas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības. 

[10.1] Proti, pamatojot to, ka pieteicējas darījumi ar SIA “Brianti Int.” 
nav noritējuši tā, kā atspoguļots nodokļu rēķinos, apgabaltiesa vispirms 
uzskaitījusi šādus faktiskos apstākļus (sprieduma 5.4.3.punkts): 

1) pieteicējas, SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.” amatpersonas ir 
apliecinājušas savstarpēju darījumu veikšanu un spēj samērā 
detalizēti izstāstīt par uzņēmumu ikdienas darbu veikšanu;

2) pieteicējas darbinieks [pers. B] uzņēmuma darbību un darījumu 
norisi pārzina labāk nekā pieteicējas amatpersona [pers. C];

3) arī SIA “Brianti Int.” darbinieks [pers. D] labāk pārzina uzņēmuma 
darbību un darījumu norisi, nekā SIA “Brianti Int.” amatpersona 
[pers. E].

Tālāk apgabaltiesa izdarījusi secinājumu, ka pieteicējas un SIA 
“Brianti Int.” amatpersonas nav patiesie uzņēmumu vadītāji, kā arī 
norādījusi, ka SIA “Brianti Int.” darbinieks [pers. D] liecināja, ka viņš ir 
personiski pazīstams ar SIA “Alsed” amatpersonu [pers. A]. Vienlaikus 
spriedumā nav norādīti nekādi apsvērumi par to, kāda ir minēto apstākļu 
nozīme lietas izskatīšanā un kā šie apstākļi apliecina to, ka pieteicējas 
un SIA “Brianti Int.” deklarētie darījumi nebūtu notikuši. Līdz ar to no 
sprieduma nav saprotams, kāpēc tiesa šos apstākļus spriedumā norādījusi 
un kā tiesa šos apstākļus vērtē. Turklāt tas, ka darbinieki komersanta 
darbības ikdienu pārzina labāk nekā valdes loceklis, pats par sevi neliecina, 
ka komersanta valdes loceklis nav patiesais uzņēmuma vadītājs. 

[10.2] Secīgi apgabaltiesas spriedumā konstatēts, ka atbilstoši 
noformētajām pavadzīmēm pieteicēja preces ir iegādājusies gan no SIA 
“Alsed”, gan no SIA “Brianti Int.”, savukārt atbilstoši SIA “Brianti Int.” 
darbinieka paskaidrotajam SIA “Brianti Int.” pieteicējai pārdotās preces 
iegādājās arī no SIA “Alsed”. Šajā sakarā apgabaltiesa norādījusi, ka 
uz SIA “Brianti Int.” un SIA “Alsed” starpā noslēgtajiem darījumiem ir 
attiecināmi tiesas iepriekš norādītie secinājumi par iespēju identificēt 
SIA “Alsed” veiktos preču iegādes darījumus, kas nozīmējot, ka lietā nav 
pierādīta SIA “Alsed” spēja piegādāt preces SIA “Brianti Int.”.  

Senāta ieskatā šis tiesas secinājums nav pienācīgi pamatots, jo iepriekš 
spriedumā tiesas izdarītie secinājumi attiecībā uz SIA “Alsed” iegādes 
darījumiem ir bijuši nekonkrēti un pretrunīgi. Proti, vispirms tiesa secināja, 
ka lietā ir pierādīts, ka SIA “Alsed” iegādājās preces no saviem Lietuvas un 
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Igaunijas partneriem un tātad tai bija preces, ko pārdot tālāk (sprieduma 
5.3.6.punkts), bet pēc tam tiesa secināja, ka nav iespējams pārliecināties 
par visu pieteicējai SIA “Alsed” piegādāto preču izcelsmi (5.3.8.punkts). 
Šādos apstākļos nav saprotams, kāpēc šie secinājumi pietiekami apliecina 
to, ka SIA “Alsed” nevarētu būt piegādājusi preces SIA “Brianti Int.”, jo tiesa 
pati atzina, ka vismaz daļu no tālāk pārdotajām precēm SIA “Alsed” bija 
iegādājusies. Tiesa nav argumentējusi, kas tieši ļāva nonākt pie secinājuma, 
ka SIA “Alsed” nevarēja piegādāt preces SIA “Brianti Int.”. Tiesa gan ir 
norādījusi, ka konstatējamas pretrunas SIA “Alsed” amatpersonas un SIA 
“Brianti Int.” darbinieka paskaidrojumos par preču piegādēm, jo SIA “Alsed” 
amatpersona esot norādījusi, ka piegādi (transportēšanu) veica loģistikas 
uzņēmumi, savukārt SIA “Brianti Int.” darbinieks esot teicis, ka piegādi ar 
transportu veica SIA “Alsed”, un tātad viens no viņiem sniedzot nepatiesu 
liecību. Tomēr tiesa nav tālāk norādījusi, kāda ir šā fakta nozīme lietā un 
kas un kāpēc no tā būtu izsecināms.

[10.3] Tālāk apgabaltiesa izdarījusi secinājumu, ka pieteicēja, 
SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.” ir savstarpēji saistītas. Šo secinājumu 
apgabaltiesa pamatojusi ar šādu apstākļu uzskaitījumu: 

1) SIA “Alsed” vārdā ar Lietuvas piegādātāju kontaktējās persona 
[pers. F] (vai [uzvārds]), kas vienlaikus ir arī SIA “Brianti Int.” 
darījumu partnera SIA “SB Pro” pārstāvis;

2) SIA “Brianti Int.” darījumu partneri SIA “SB Pro” pārstāv arī 
persona [pers. G], kurai pieder automašīna, ar kuru SIA “Alsed” 
esot piegādājusi preces SIA “Brianti Int.”;

3) SIA “Brianti Int.” pārstāvis pazīst SIA “Alsed” pārstāvi;
4) SIA “Alsed” saziņā ar telpu iznomātāju uzrādījusi e-pasta adresi 

brianti@mail.ru;
5) pieteicējai un SIA “SB Pro” norādīta viena un tā pati juridiskā 

adrese. 
Vienlaikus apgabaltiesa spriedumā nav skaidrojusi, ko tieši minētie 

apstākļi nozīmē, proti, kāda ir to nozīme lietas izskatīšanā. 
[10.4] Tālāk apgabaltiesa spriedumā konstatējusi, ka līgumi, kas 

pieteicējai noslēgti ar SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.”, ir savstarpēji ļoti 
līdzīgi, tostarp ar identiskām pareizrakstības kļūdām. Tiesa atzina, ka tā 
nevar būt nejaušība, un norādīja, ka tas norāda uz savstarpēji saskaņotām 
darbībām fiskālo priekšrocību gūšanā. 

[10.5] Citi apstākļi un apsvērumi, kas raksturotu pieteicējas un SIA 
“Brianti Int.” starpā deklarētos darījumus, apgabaltiesas spriedumā nav 
norādīti. 

Tādējādi būtībā apgabaltiesas spriedumā šajā daļā ir tikai uzskaitīti 
dažādi apstākļi, kas nav analizēti un secīgi novērtēti kopsakarā un nav 
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pat izdarīti konkrēti secinājumi par to, vai pieteicējas un SIA “Brianti 
Int.” darījumi faktiski notika (kā jau minēts, ir tikai izteikts nepienācīgi 
argumentēts secinājums, ka SIA “Alsed” nevarēja piegādāt preces SIA 
“Brianti Int.”). Turklāt saistībā ar pieteicēju šo darījumu kontekstā 
norādīts vien tas, ka pieteicējas darbinieks pārzina uzņēmuma ikdienas 
darbību labāk nekā valdes locekle, turklāt pazīst SIA “Alsed” darbiniekus, 
pieteicēja reģistrēta vienā adresē ar SIA “SB Pro”, kas savukārt ir saistīta 
ar SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.”, un pieteicējas un SIA “Alsed” un 
SIA “Brianti Int.” starpā noslēgtie līgumi ir identiski. Tomēr šie apstākļi 
paši par sevi nav pietiekami, lai secinātu, ka pieteicējas un SIA “Brianti 
Int.” darījumi faktiski notika un pieteicēja to apzinājās. Turklāt, kā jau 
minēts, apgabaltiesa nav analizējusi šo apstākļu kopsakaru ar citiem lietā 
noskaidrotajiem apstākļiem, to nozīmi lietā un ietekmi uz lietas rezultātu. 

Līdz ar to no apgabaltiesas sprieduma motīviem nevar izsekot 
apgabaltiesas domu gaitai, kāpēc konkrētajos apstākļos vispār ir 
konstatējami mākslīgie darījumi, par kuru fiktīvo dabu pieteicējai turklāt 
būtu bijis jāzina. Lai arī apgabaltiesa pati spriedumā atzinusi, ka, pārbaudot 
dienesta lēmuma pamatotību, vispirms noskaidrojams, vai pieteicēja 
vispār ir saņēmusi strīdus rēķinos norādītās preces, secīgi jānoskaidro, 
vai šīs preces un pakalpojumi ir saņemti tieši no deklarētajiem darījumu 
partneriem, un, ja pieteicēja strīdus preces un pakalpojumus nav saņēmusi 
tieši no norādītā darījumu partnera, jānoskaidro, vai pieteicēja to zināja 
vai tai vajadzēja to zināt. Būtībā apgabaltiesa spriedumā šādu izvērtējumu 
nav atspoguļojusi.

[11] Rezumējot minēto, Senāts konstatē, ka apgabaltiesas 
sprieduma pamatojumā ir uzskaitīti dažādi lietā konstatētie apstākļi, bet 
nav atspoguļota šo apstākļu analīze, no kuras būtu redzams, kāda ir šo 
apstākļu nozīme un kā tie kopsakarā noved pie secinājuma, ka pieteicējai 
pamatoti liegtas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības par darījumiem 
ar SIA “Alsed” un SIA “Brianti Int.”. Līdz ar to secināms, ka apgabaltiesa 
lietas apstākļu novērtēšanā nav ievērojusi no Administratīvā procesa 
likuma 154.panta izrietošo pienākumu lietas apstākļus novērtēt vispusīgi, 
pilnīgi un objektīvi, kā arī nav ievērojusi no Administratīvā procesa likuma  
251.panta piektās daļas izrietošo pienākumu sprieduma motīvos norādīt 
pamatojumu, kāpēc tā nonākusi pie secinājuma, ka pieteicējas pieteikums 
ir noraidāms.

Šādas procesuālās kļūdas pēc sava rakstura ir tādas, kas varēja ietekmēt 
lietas izskatīšanas rezultātu, jo ne procesa dalībniekiem, ne Senātam nav 
iespējams pārliecināties par to, ka apgabaltiesas spriedums ir pēc būtības 
pareizs. Līdz ar to pārsūdzētais apgabaltiesas spriedums ir atceļams un lieta 
nododama atkārtotai izskatīšanai apelācijas instances tiesai. 
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Papildus norādāms, ka apgabaltiesa spriedumā atsaukusies uz 
likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normām, lai arī lietā apstrīdētie 
darījumi notikuši 2013.gadā, tātad laikā, kad jau bija stājies spēkā 
Pievienotās vērtības nodokļa likums. Līdz ar to tiesai, izskatot lietu, bija 
jāpiemēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas, nevis likuma “Par 
pievienotās vērtības nodokli” normas.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 16.maija spriedumu 
un nodot lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas instances tiesai;

atmaksāt SIA “Milexpo” samaksāto drošības naudu 70 euro. 
Spriedums nav pārsūdzams.
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Neapstrīdētā administratīvajā aktā izdarīto apstākļu 
novērtējuma pārskatīšana citā administratīvajā lietā

Administratīvā akta adresāta izvēlei neapstrīdēt un nepārsūdzēt sev 
nelabvēlīgu administratīvo aktu var būt dažādi iemesli, un, izdarot šādu 
izvēli, adresātam jārespektē ar konkrēto administratīvo aktu nodibinātā 
attiecība. Tomēr minētais nenozīmē, ka neapstrīdētajā administratīvajā aktā 
izdarītais apstākļu novērtējums nav pārskatāms tad, ja tas tiek izmantots, 
lai pamatotu citu administratīvo aktu. Ja šis cits administratīvais akts tiek 
pārsūdzēts, tiesai pēc būtības jāpārbauda tā pamatojums (Administratīvā 
procesa likuma 153.pants). 

Rīgā 2019.gada 20.jūnijā SKA-310/2019
ECLI:LV:AT:2019:0620.A420449713.3.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SIA “Kalna Babrāni” pieteikumu par Valsts ieņēmumu 
dienesta 2013.gada 18.jūlija lēmuma atcelšanu daļā, sakarā ar SIA “Kalna 
Babrāni” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 
19.jūnija spriedumu daļā. 

Aprakstošā daļa

[1] Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējas SIA “Kalna Babrāni” 
pievienotās vērtības nodokļa auditu par periodu no 2010.gada 1.janvāra 
līdz 2011.gada 31.oktobrim. Auditā tika konstatēts, ka pieteicēja  
2011.gada jūnijā–oktobrī uzrādījusi kā iegādātu pretzilēšanas līdzekli 
no SIA “Lycose”, SIA “UG Dins”, SIA “Vulla V” un SIA “La Mare”. Dienests 
atzina, ka iegādātais pretzilēšanas līdzekļa daudzums, ņemot vērā 
līdzekļa ražotāja ieteikto koncentrāciju, nav bijis nepieciešams pieteicējas 
ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai 
tādā apjomā, kā to uzrādījusi pieteicēja. Ņemot vērā minēto, audita 
rezultātā dienests 2012.gada 24.februārī pieņēma lēmumu Nr. 23.7/157 
(turpmāk – 2012.gada 24.februāra lēmums), ar kuru koriģēja pieteicējas 
kā priekšnodokli atskaitāmās summas. Pieteicēja minēto lēmumu 
neapstrīdēja un nepārsūdzēja. 

Pēc tam Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējas uzņēmumu 
ienākuma nodokļa auditu par 2011.gadu. Šajā auditā, atsaucoties uz 



A-76

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

iepriekš pieteicējas pievienotās vērtības nodokļa auditā konstatēto par 
no SIA “Lycose”, SIA “UG Dins”, SIA “Vulla V” un SIA “La Mare” iegādātā 
pretzilēšanas līdzekļa izlietojumu, uzņēmumu ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas nolūkā tika koriģēta summa, kas iekļaujama ar pieteicējas 
saimniecisko darbību nesaistītajos izdevumos. Minētais administratīvais 
process noslēdzās ar Valsts ieņēmumu dienesta 2013.gada 18.jūlija 
lēmumu Nr. 22.9/L-17907 (turpmāk – pārsūdzētais lēmums). 

[2] Pieteicēja vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par 
pārsūdzētā lēmuma atcelšanu.

[3] Administratīvā apgabaltiesa ar 2017.gada 19.jūnija spriedumu 
pieteikumu noraidīja. Spriedums pamatots ar turpmāk norādītajiem 
apsvērumiem.

[3.1] Pieteicēja iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā 2011.gada 
uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju, taču nav iesniegusi 2011.gada 
pārskatu ar pielikumiem, kā arī auditam nav iesniegusi grāmatvedības 
uzskaites dokumentus, kas pamato uzņēmumu ienākuma nodokļa 
deklarācijās uzrādītās informācijas patiesumu. Tādējādi pieteicējas 
ieņēmumi un izdevumi noteikti uz aprēķinu pamata, pamatojoties uz 
dienesta rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta 
2012.gada 24.februāra lēmumā konstatēto.

[3.2] Lietā nav strīda, ka 2012.gada 24.februāra lēmumā dienests 
bija konstatējis nepamatotu pretzilēšanas līdzekļa izlietojumu. Šis lēmums 
ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. 

Nav pamatots pieteicējas arguments, ka izskatāmās lietas ietvaros 
pēc būtības būtu jāvērtē pieteicējas argumenti par no SIA “Lycose”, 
SIA “Ug Dins”, SIA “Vulla V” un SIA “La Mare” 2011.gadā iegādātā 
pretzilēšanas līdzekļa izmantošanu pieteicējas saimnieciskajā darbībā. 
Valsts ieņēmumu dienesta 2012.gada 24.februāra lēmumā jau ir izvērtēts 
pretzilēšanas līdzekļa izlietojums konkrētajā vērtībā, un tas pamatoti 
ņemts vērā izskatāmajā lietā pārsūdzētajā lēmumā. Tā kā pieteicēja  
2012.gada 24.februāra lēmumu nepārsūdzēja, nav tiesiska pamata pēc 
būtības pārskatīt iepriekš veiktā audita un tā rezultātu pamatotību. Līdz ar 
to izskatāmajā lietā nav nozīmes arī apstāklim, ka pieteicējas iepriekšējā 
auditā par periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 31.maijam netika konstatētas 
neatbilstības pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanā saistībā ar 
pretzilēšanas līdzekļa iegādi un izmantošanu saimnieciskajā darbībā.

Tādējādi atzīstams, ka pamatoti uz aprēķinu pamata noteikti 
pieteicējas 2011.gada ieņēmumi un izmaksas un attiecīgi pareizi 
pieteicējai noteikts budžetā maksājamais uzņēmumu ienākuma nodoklis 
par 2011.gadu. 
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Turklāt pieteicēja nav iesniegusi pierādījumus, kādu faktisko apstākļu 
maiņas rezultātā ražotāja ieteiktā koncentrāta atšķaidīšanas ar ūdeni 
proporcija nav ņemama vērā. Kritiski vērtējams vispārīgais pieteicējas 
arguments, ka nepieciešams koncentrāts ar spēcīgāku iedarbību un 
noturību ilgākam laikam.

[4] Pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību, un kasācijas tiesvedība 
ierosināta par apgabaltiesas spriedumu minētajā daļā. 

Kasācijas sūdzībā pieteicēja uzsver, ka apgabaltiesa ir pieļāvusi 
būtisku procesuālo pārkāpumu, jo nav pēc būtības izvērtējusi jautājumu 
par pieteicējas darījumos ar SIA “Lycose”, SIA “Ug Dins”, SIA “Vulla V” un 
SIA “La Mare” iegādātā līdzekļa izlietojumu. Tāpat pieteicēja pēc būtības 
skaidro jautājumu par pretzilēšanas līdzekļa izlietošanas apjomu un 
norāda uz atšķirībām konkrētajā un iepriekš veiktajā nodokļu auditā. 

[5] Valsts ieņēmumu dienests iesniedzis paskaidrojumus par 
pieteicējas kasācijas sūdzību, kuros norāda, ka apgabaltiesa ir vērsusi 
pieteicējas uzmanību, ka iepriekšējā pieteicējas nodokļu auditā ir 
konstatēts nepamatoti norādīts pretzilēšanas līdzekļa izlietojums, kas 
pamatoti ņemts vērā pārsūdzētajā lēmumā. 

Motīvu daļa

[6] Pieteicējai ar pārsūdzēto lēmumu koriģēts maksājamais 
uzņēmumu ienākuma nodoklis par 2011.gadu, norādot, ka pieteicējas 
2011.gada jūnijā–oktobrī no SIA “Lycose”, SIA “UG Dins”, SIA “Vulla V” un SIA 
“La Mare” iegādātais pretzilēšanas līdzeklis netika izmantots pieteicējas 
saimnieciskajā darbībā. Pieteicēja tam nepiekrīt, tomēr apgabaltiesa 
pārsūdzētajā spriedumā pēc būtības nav vērtējusi pieteicējas iebildumus 
saistībā pieteicējas iegādātā pretzilēšanas līdzekļa izmantošanu, jo 
secinājusi, ka šie apstākļi, ar kuriem dienests pamatojis uzņēmumu 
ienākuma nodokļa uzrēķinu, jau konstatēti un novērtēti pieteicējai iepriekš 
veiktajā pievienotās vērtības nodokļa auditā un attiecīgā audita rezultātā 
pieņemtais lēmums ir kļuvis neapstrīdams. Līdz ar to apgabaltiesa 
uzskatījusi, ka ir pamats izskatāmajā lietā ņemt vērā iepriekšējā auditā 
konstatētos apstākļus un par tiem izdarītos secinājumus, tos nepārskatot.

Senāts norāda, ka šāda apgabaltiesas pozīcija ir nepareiza. 

[7] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 250.panta pirmajai daļai 
tiesa, lai pārliecinātos par administratīvā akta tiesiskumu, taisa spriedumu, 
pārbaudot, vai administratīvais akts izdots, ievērojot procesuālos un 
formālos priekšnoteikumus, akta atbilstību materiālo tiesību normām 
un to, vai administratīvā akta pamatojums attaisno adresātam uzlikto 
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pienākumu vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības. Likuma 
247.panta otrā daļa noteic, ka tiesa spriedumu pamato ar apstākļiem, 
kuri nodibināti ar pierādījumiem lietā vai kurus saskaņā ar šā likuma  
153.pantu nav nepieciešams pierādīt. 

No minētajām normām izriet, ka tiesas kompetence, īstenojot kontroli 
pār iestādes izdota administratīvā akta tiesiskumu un pamatotību, ietver 
arī administratīvā akta pamatojumā norādīto apstākļu pārbaudi. Tas 
nozīmē, ka tiesas uzdevums, lietas izskatīšanā pārbaudot pierādījumus 
un novērtējot lietas faktiskos apstākļus, ir arī pārliecināties, vai iestāde 
pareizi konstatējusi un novērtējusi tos apstākļus, ar kuriem pamatots 
ar administratīvo aktu noteiktais pienākums. Pastāvot strīdam par to, 
vai iestāde pareizi konstatējusi vai novērtējusi lietas izšķiršanai būtisku 
apstākli, tiesa konkrēto apstākli bez pārbaudes var atzīt par pierādītu 
vienīgi Administratīvā procesa likuma 153.pantā noteiktajos gadījumos, 
proti, ja tiesa atzīst faktu par vispārzināmu, ja fakts nodibināts ar spēkā 
stājušos spriedumu tā motīvu vai rezolutīvajā daļā vai strīds ir par faktu, 
kuru par nodibinātu uzskata likums. 

[8] Ne no Administratīvā procesa likuma normām, ne no citām 
tiesību normām neizriet pamats uzskatīt, ka, administratīvajam aktam 
stājoties spēkā un kļūstot neapstrīdamam, tajā novērtētie apstākļi 
iegūst prejudiciālu nozīmi. Tas, ka pieteicējai iepriekš veiktā audita 
rezultātā pieņemtais lēmums par pievienotās vērtības nodokļa uzrēķinu 
ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nozīmē, ka ir respektējams ar šo 
administratīvo aktu noteiktais pienākums maksāt pievienotās vērtības 
nodokli un ne šajā administratīvajā procesā, kurā tiek vērtēts, vai 
pieteicējai pamatoti ar pārsūdzēto lēmumu noteikts pienākums maksāt 
uzņēmumu ienākuma nodokli, ne arī citos administratīvajos procesos 
vairs nav pārskatāms pieteicējai noteiktais pienākums maksāt pievienotās 
vērtības nodokli. Citiem vārdiem sakot, pēc tam, kad administratīvais akts 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, administratīvā akta rezolutīvā daļa 
(noteiktais pienākums, piešķirtās tiesības) vairs nav pārskatāma. 

Tomēr tas nenozīmē, ka tādu pašu nozīmi iegūst arī administratīvā 
akta pamatojumā ietvertais konstatēto apstākļu vai pierādījumu 
novērtējums. 

Apgabaltiesa un Valsts ieņēmumu dienests pareizi norādījuši, ka 
dienestam bija tiesības, nosakot pieteicējai uzņēmumu ienākuma nodokļa 
maksāšanas pienākumu, atsaukties uz apstākļiem, kas konstatēti iepriekš 
veiktajā pievienotās vērtības nodokļa auditā un tā rezultātā pieņemtajā 
lēmumā. Tomēr, ja dienesta iepriekšējā audita rezultātā izdarītie secinājumi  
(ka pieteicēja nav izlietojusi pretzilēšanas līdzekli saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai tādā apjomā, kā pieteicēja to ir uzrādījusi) tiek izmantoti, 
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lai pamatotu jaunā administratīvajā procesā noteiktu pienākumu maksāt 
uzņēmumu ienākuma nodokli, tiesas uzdevums, vērtējot lēmumu, 
ar kuru noteikts minētais pienākums, ir pēc būtības pārbaudīt šo 
secinājumu pamatotību. Tas, ka pieteicējs nav apstrīdējis iepriekšējā 
audita rezultātā pieņemto lēmumu, tiesu neatbrīvo no minētā pienākuma. 
Administratīvā akta adresāta izvēlei neapstrīdēt un nepārsūdzēt sev 
nelabvēlīgu administratīvo aktu var būt dažādi iemesli, un, izdarot šādu 
izvēli, adresātam jārespektē ar konkrēto administratīvo aktu nodibinātā 
attiecība. Tomēr minētais nenozīmē, ka neapstrīdētajā administratīvajā 
aktā izdarītais apstākļu novērtējums nav pārskatāms tad, ja tas tiek 
izmantots, lai pamatotu citu administratīvo aktu. Ja šis cits administratīvais 
akts tiek pārsūdzēts, tiesai pēc būtības jāpārbauda tā pamatojums.

Apkopojot minēto, Senāts atzīst, ka apgabaltiesa nepamatoti 
atteicās novērtēt pēc būtības pieteicējas iebildumus saistībā ar dienesta 
secinājumiem par no SIA “Lycose”, SIA “Ug Dins”, SIA “Vulla V” un SIA “La 
Mare” iegādātā pretzilēšanas līdzekļa izlietojumu. 

[9] Līdz ar to apgabaltiesas spriedums šajā daļā atceļams un lieta 
nododama atkārtotai izskatīšanai apelācijas instances tiesai. 

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 19.jūnija spriedumu 
daļā, kurā atzīts par tiesisku Valsts ieņēmumu dienesta 2013.gada 18.jūlija 
lēmums daļā par SIA “Kalna Babrāni” noteiktajām uzņēmumu ienākuma 
nodokļa saistībām par darījumiem ar SIA “Lycose”, SIA “UG Dins”, SIA 
“Vulla” un SIA “La Mare”, un nodot lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesai;

atmaksāt SIA “Kalna Babrāni” samaksāto drošības naudu 70 euro. 
Spriedums nav pārsūdzams.
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Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas 
pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no 
Ārstniecības riska fonda

Veselības inspekcijai, izdarot secinājumus par kaitējuma esību, cēloņsakarības 
pastāvēšanu vai kaitējuma apmēru, ir jāsniedz arī pamatojums šādam 
secinājumam, it īpaši tad, ja šis secinājums varētu būt personai nelabvēlīgs. 
Tikai tad, ja Veselības inspekcija ir pienācīgi pamatojusi savu secinājumu, tiesa 
var prasīt personai, lai tā argumentēti atspēko šo secinājumu, kas zināmos 
gadījumos varētu ietvert arī tiesības prasīt iesniegt speciālista atzinumu, 
vienlaikus neaizmirstot arī par to, ka tiesa nepieciešamības gadījumā var 
noteikt ekspertīzi. Šāds pienākums pamatot savu secinājumu Veselības 
inspekcijai saglabājas arī tad, ja kādu iemeslu dēļ tiesa Veselības inspekcijas 
viedokli par cēloņsakarību noskaidro tikai tiesas procesa laikā (Administratīvā 
procesa likuma 150.pants, Pacientu tiesību likuma 16.panta pirmā daļa). 

Pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai lietās par 
pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

Lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda 
cēloņsakarības konstatēšanai ir izmantojams pierādīšanas standarts 
“iespējamības pārsvars”.

Ar pierādīšanas standartu “iespējamības pārsvars” netiek prasīts izslēgt visas 
saprātīgās šaubas par cēloņsakarības esību, bet tikai konstatēt, ka iespēja, 
ka cēloņsakarība pastāv, ir lielāka nekā iespēja, ka tā nepastāv (Pacientu 
tiesību likuma 16.panta pirmā daļa, 2013.gada 5.novembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” 
12.1.apakšpunkts).

Rīgā 2019.gada 26.jūnijā   SKA-453/2019
ECLI:LV:AT:2019:0626.A420300316.6.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Anita Kovaļevska, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par labvēlīgāka administratīvā 
akta izdošanu par lielāka apmēra atlīdzības noteikšanu par veselībai un 
dzīvībai nodarīto kaitējumu, sakarā ar [pers. A] kasācijas sūdzību par 
Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 6.novembra spriedumu.
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Aprakstošā daļa

[1] Ar Nacionālā veselības dienesta 2016.gada 18.februāra lēmumu 
nolemts izmaksāt pieteicējai [pers. A] no Ārstniecības riska fonda atlīdzību 
42 687 euro par viņas veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu (arī morālo 
kaitējumu) jeb nemateriālajiem zaudējumiem, kas radušies, saņemot 
veselības aprūpes pakalpojumus VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes 
slimnīca” laikā no 2014.gada 3.novembra līdz 2014.gada 19.novembrim.

Izskatot pieteicējas apstrīdēšanas iesniegumu, ar Veselības 
ministrijas 2016.gada 3.augusta lēmumu apstrīdēto lēmumu nolemts 
atstāt negrozītu.

[2] Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par labvēlīgāka 
administratīvā akta izdošanu par lielāka apmēra atlīdzības noteikšanu 
no Ārstniecības riska fonda par veselībai un dzīvībai nodarīto kaitējumu. 
Administratīvā rajona tiesa ar 2017.gada 10.marta spriedumu pieteikumu 
noraidīja.

[3] Administratīvā apgabaltiesa ar 2017.gada 6.novembra spriedumu 
pieteikumu noraidīja. Spriedumā, pievienojoties rajona tiesas sprieduma 
motivācijai, norādīti turpmāk minētie argumenti.

[3.1] Dienesta lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu no Ārstniecības 
riska fonda ir Administratīvā procesa likuma 65.panta trešajā daļā 
paredzētais satura izvēles administratīvais akts.

[3.2] Lietā nav strīda par to, ka pieteicējas veselības aprūpē ir 
konstatēta kaitējuma esība [..].

Lietā ir strīds par to, vai noteiktais atlīdzības apmērs 30 %, t.i.,  
42 687 euro, ir atzīstams par pareizi jeb atbilstoši noteiktu vai arī atlīdzības 
apmērs ir nosakāms 50 %, t.i., 71 145 euro.

[3.3] No Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumiem 
Nr. 1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” (turpmāk – 
noteikumi Nr. 1268) izriet, ka inspekcijai ir piešķirta ļoti plaša kompetence 
atzinuma sagatavošanā. Savukārt sagatavojot atzinumu, ekspertīzi veic 
ārsti eksperti, kas ir personas ar speciālām zināšanām medicīnā un kas 
aizpilda nenoteiktos juridiskos jēdzienus ar noteiktu saturu.

Lai arī lieta ir ierosināta par labvēlīgāka administratīvā akta ar 
konkrētu saturu izdošanu, konkrētajā gadījumā tiesa nevar iestāties 
iestādes vietā un noteikt konkrētu administratīvā akta saturu, jo 
piemērojamās tiesību normās ir izmantoti nenoteiktie tiesību jēdzieni, 
kuru piepildīšana ar saturu prasa speciālas zināšanas. Tā kā iestādei ir 
novērtējuma brīvība, tiesa var pārbaudīt, vai iestāde, nosakot kaitējuma 
apmēru, ir piemērojusi tiesību normās noteiktos novērtēšanas kritērijus 
un vai nav pieļāvusi acīmredzamu novērtējuma kļūdu.
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[3.4] Pieteicējai nodarītā kaitējuma veids atbilst noteikumu Nr. 1268 
2.pielikuma 1.2.6.apakšpunktam, kuram atbilstoši nodarītā kaitējuma 
smagums var tikt noteikts robežās no 0 % līdz 50 %.

Atbilstoši lēmumā norādītajam Veselības inspekcija, nosakot 
kaitējuma smaguma apmēru, ir ņēmusi vērā pieteicējas veselības 
stāvokli pirms 2014.gada 11.novembrī veiktās operācijas. Pieteicējai 
pirms operācijas veikšanas bija saauguma slimība, kas radusies daudzu 
ķirurģisko operāciju rezultātā, kas apgrūtināja operācijas veikšanu. Tāpat 
lēmumā ir vērtēts, ka pieteicējas [..] ir novērsts, un no lietas materiāliem 
nav konstatējams, ka pieteicējai ir paliekoši [..] traucējumi.

Tiesas sēdē pieteicēja paskaidroja, ka viņai ir saglabājušies [..] 
traucējumi un joprojām jūt sāpes [..] rajonā, tomēr pieteicēja pirmās 
instances tiesai nav iesniegusi pierādījumus (ārstu slēdzienus, 
izmeklējumu rezultātus u.tml.), kas apstiprinātu norādīto faktu, kā arī nav 
norādījusi, ka viņas rīcībā ir šādi pierādījumi.

[3.5] Pieteicēja kopā ar apelācijas sūdzību iesniedza izrakstus 
no stacionārā pacienta medicīniskās kartes par ārstēšanos slimnīcā  
2017.gada martā. Taču no iesniegtajiem dokumentiem, ņemot vērā 
inspekcijas konstatējumu, ka sekundārais [..] un [..] 2017.gadā attīstījies 
iekaisums nevarēja rasties kā sekas 2014.gadā slimnīcā veiktajām 
operācijām, nav iespējams konstatēt cēloņsakarību starp pieteicējas 
2014.gada 11.novembrī slimnīcā operācijas laikā nodarīto [..] bojājumu 
un 2017.gada martā ārstēto [..]. Pieteicēja nav iesniegusi pierādījumu, 
ka pastāvētu šāda cēloņsakarība, kuru būtu atzinis speciālists attiecīgajā 
medicīnas nozarē.

[3.6] Nav pamatots pieteicējas iebildums, ka konkrētajā gadījumā 
nav vērtēts, ka pieteicēja pēc 2014.gada 11.novembra operācijas turpināja 
just stipras sāpes, ka pieteicējai atteikts nozīmēt pretsāpju medikamentus 
un ka 2014.gada 19.novembrī pieteicēja izrakstīta no slimnīcas ar sāpēm 
un paaugstinātu temperatūru. No lietas materiāliem konstatējams, ka šādi 
apstākļi nepastāvēja.

[3.7] Pieteicēja norāda, ka Veselības inspekcija nav ņēmusi vērā, ka 
operācijas laikā ārsta pieļautās kļūdas dēļ ir nodarīts kaitējums pieteicējas 
nervu sistēmai un ir konstatējami paliekoši kreisās kājas funkcionēšanas 
traucējumi un samazināta jutība.

Lēmumā savukārt norādīts, ka nav iespējams viennozīmīgi noteikt, 
ka muguras un/vai kāju veselības stāvoklis pasliktinājās pēc slimnīcā 
veiktajām epidurālajām anestēzijām.

No ierakstiem medicīnas dokumentos konstatējams, ka pieteicēja 
par kreisās kājas kustību un jušanas traucējumiem sūdzējās tikai, 
sākot no 2015.gada 4.jūnija. Lietas materiālos atrodas ģimenes ārsta  
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2015.gada 21.janvāra nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisiju. Nosūtījumā diagnozes aprakstā arī norādīts, ka 
pieteicējai ir kreisās kājas parēze pēc operācijas sakarā ar kājas nervu 
bojājumiem. Veselības traucējumu aprakstā norādīts, ka nav spēka 
kreisajai kājai pēc operācijas.

Vērā ņemams atbildētājas pārstāves tiesas sēdē norādītais: ja, veicot 
dūrienu pirms 2014.gada 26.novembra operācijas, ārstniecības persona 
skartu skriemeļa saknīti, tad pieteicēja justu stipras sāpes. Savukārt, ja 
dūriena rezultātā izveidotos hematoma, kas varēja ietekmēt vai nospiest 
nerva saknīti, tad pieteicēja noteikti uzreiz sajustu izmaiņas kājas jutībā. 
Pieteicēja uz šādiem apstākļiem nav norādījusi, tāpat no ierakstiem 
medicīnas dokumentos arī neizriet, ka pieteicēja būtu sūdzējusies 
par sāpēm un jušanas traucējumiem kreisajā kājā. Turklāt 2015.gada 
19.janvārī pieteicējai veikts magnētiskās rezonanses izmeklējums jostas 
daļai. Ja epidurālās anestēzijas laikā būtu izveidojusies hematoma, tad 
magnētiskās rezonanses izmeklējumā būtu redzamas šādas izmaiņas.

Tāpat jāņem vērā Veselības inspekcijas skaidrojumā norādītais, ka 
pieteicējai konstatējams divu nervu saknīšu bojājums, bet mehānisks 
saknīšu bojājums punkcijas tehnikas un anatomijas dēļ konkrētajā 
gadījumā nav iespējams. Savukārt epidurālās hematomas veidošanās nav 
saistīta ar tehniski nepareizu epidurālās telpas punkciju.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lēmumā pamatoti norādīts, ka nav 
iespējams viennozīmīgi noteikt, vai pieteicējas kustību traucējumi ir saistīti 
ar slimnīcā veiktajām epidurālajām anestēzijām. Turklāt jāņem vērā, ka 
no neirologa 2016.gada 6.oktobra slēdziena konstatējams, ka pieteicējai 
diagnosticēta slimība, kas saistīta ar bojājumiem muguras smadzenēs, 
nevis tikai nervu saknīšu bojājumu. Turklāt slēdzienā norādītas sekas pēc 
spinālas anestēzijas, kas ir pavisam cits anestēzijas veids un pieteicējai 
strīdus laika periodā netika lietota. Līdz ar to secināms, ka veselības 
traucējumi kreisajā kājā var būt saistāmi arī ar muguras smadzeņu 
bojājumiem.

Ņemot vērā secinājumus, kas izdarīti pēc pieteicējai veiktajiem 
izmeklējumiem slimnīcā, ministrija pamatoti norāda, ka pieteicējai jau  
pirms 2014.gada 11.novembrī slimnīcā veiktās operācijas bija  
mugurkaulāja stāvokļa pasliktināšanās. Tādējādi nevar viennozīmīgi 
secināt, ka 2014.gada 26.novembrī veiktās epidurālās anestēzijas  
dēļ ir pasliktinājusies pieteicējas kreisās kājas funkcionēšana un 
mazinājusies tās jutība.

[3.8] Pieteicēja nav iesniegusi pierādījumus, kas apstiprina 
to, ka pieteicējai nodarītais kaitējums ir novērtējams tuvu augšējai, 
maksimālai smaguma robežai. Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma  
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150.panta trešajā daļā noteikto pieteicējas pierādīšanas pienākumu savu 
spēju robežās, būtu sagaidāms, ka pieteicēja ne tikai ar pietiekami lielu 
precizitāti norādītu uz apstākļiem, kāpēc viņai nodarītais kaitējums ir 
novērtējams maksimālā apmērā (ņemot vērā normatīvajos aktos norādītos 
novērtējuma kritērijus), bet arī iesniegtu attiecīgus pierādījumus.

Nosakot pieteicējai nodarītā kaitējuma smaguma apmēru, iestāde 
ir ņēmusi vērā visus būtiskos apstākļus un, tos vērtējot, nav pieļāvusi 
acīmredzamas kļūdas vērtēšanā vai pārkāpusi procesuālos noteikumus.

Nav pamata apšaubīt to, ka pieteicējai esošās veselības problēmas 
rada grūtības pilnvērtīgi veikt ikdienas aktivitātes un integrēties 
sabiedrībā, tāpat ir pastāvīgi jāseko veselības stāvokļa izmaiņām. Tomēr 
norādītie apstākļi un tas, ka pieteicējai ir atšķirīgs viedoklis par viņai 
sniegtās veselības aprūpes atbilstības novērtējumu, nav pietiekams, 
lai secinātu, ka dienesta un ministrijas sniegtais faktisko apstākļu 
novērtējums būtu nepamatots.

[3.9] Lai pārbaudītu, vai pieteicējai noteiktais kaitējuma atlīdzinājuma 
apmērs ir samērīgs un taisnīgs, salīdzinot ar līdzīgiem gadījumiem, ir 
jāaplūko judikatūra civillietās par morālā kaitējuma atlīdzinājumu sakarā 
ar personas dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu. No Augstākās tiesas 
prakses izriet, ka pieteicējai noteiktā kaitējuma atlīdzinājuma apmērs 
42 687 euro atbilst gadījumiem, kad personai pēc nepareizas diagnozes 
noteikšanas nodarīts kaitējums veselībai ar paliekošām sekām, kas būtiski 
ietekmē personas turpmāko dzīvi vai ķermeņa ekstremitātes amputāciju.

[3.10] Izskatāmajā lietā pieteicējai nodarīts kaitējums veselībai, 
bet no lietas materiāliem nav konstatējams, ka pieteicējai ir paliekoši 
urinācijas traucējumi. Pieteicēja laikā no 2014.gada 11.novembra līdz 
10.decembrim atradās stacionārā trīs reizes, kas nav atzīstams par ilgstošu 
laika periodu. Pēc norādītā datuma pieteicēja turpināja lietot zāles, bet 
nav konstatējami ierobežojumi, kas ietekmēja viņas dzīves kvalitāti tieši 
šī veselībai nodarītā kaitējuma dēļ. Tāpat ņemams vērā tas, ka strīdus 
periodā pieteicēja izjutusi fiziskas sāpes un garīgas ciešanas, kā arī pēc 
operācijas pieteicējai ir palikusi rēta.

Atbilstoši noteikumu Nr. 1268 2.pielikumā norādītajām piezīmēm 
secināms, ka [..] bojājums un šā bojājuma seku novēršana nav ietekmējusi 
pieteicējas pašaprūpes spējas. No lietas materiāliem nav konstatējami 
funkcionālie traucējumi vai [..] sistēmas funkciju samazinājums. 
Ārstniecības personu pieļautā kļūda īslaicīgi ietekmēja pieteicējas dzīves 
kvalitāti, bet kopumā nav ietekmējusi prognozējamo dzīvildzi.

Ņemot vērā minēto un tiesu judikatūru līdzīgās lietās, ir pamatots 
dienesta un ministrijas lēmumos izteiktais secinājums, ka pieteicējas 
veselībai nodarītā kaitējuma (arī morālā kaitējuma) smaguma pakāpe 
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ir 30 % apmērā. Līdz ar to pieteicējai noteiktā atlīdzība 42 687 euro ir 
samērīga un taisnīga.

[3.11] Ņemot vērā lietas materiālos norādīto, secināms, ka arī pēc 
operācijām 2014.gada novembrī pieteicējas veselības stāvoklis turpināja 
pasliktināties un vienu gadu vēlāk pieteicējai noteiktas jaunas diagnozes, 
kurām nav konstatējama cēloņsakarība ar strīdus laika periodā pieteicējai 
sniegto veselības aprūpi. Izvērtējot lietas materiālos norādīto informāciju 
kopsakarā, atzīstams, ka neapstiprinās pieteicējas iebildumi, ka tieši 
2014.gada 11.novembra operācijas laikā pieļautās kļūdas dēļ pieteicējai 
noteikta augstāka invaliditātes grupa.

[3.12] Pieteicēja ir izteikusi iebildumu, ka pirmās instances tiesa ir 
paļāvusies uz inspekcijas atzinumā ierakstīto informāciju, kas iegūta no 
medicīniskajiem dokumentiem, bet primāros medicīniskos dokumentus 
nav izmantojusi nepieciešamajā apjomā.

Pieteicējas medicīniskās dokumentācijas ekspertīzi veica sertificēti 
inspekcijas ārsti eksperti, sagatavojot atzinumu. Tiesneši nav ārsti 
eksperti, līdz ar to nav kompetenti bez ārstu ekspertu palīdzības atšifrēt 
specifiskos ierakstus medicīniskajā dokumentācijā, kā arī noskaidrot 
cēloņsakarību starp veiktajām manipulācijām un personas labsajūtu. Tas 
nozīmē, ka tiesai ir tiesības izmantot inspekcijas atzinumā atspoguļotos 
ierakstus medicīniskajā dokumentācijā secinājumu pamatotības 
pārbaudei. Ja persona uzskata, ka tās medicīniskajos dokumentos esoša 
informācija atzinumā nav atspoguļota vai ierakstīta kļūdaini, personai ir 
jāvērš tiesas uzmanība uz šo faktu, lai tiesa konkrēto apstākli pārbauda. 
Pieteicēja nav norādījusi, tieši kuras medicīniskajos dokumentos fiksētās 
ziņas inspekcijas atzinumā atspoguļotas nepareizi vai nav atspoguļotas 
vispār. Līdz ar to tiesai nav pamata apšaubīt atzinumu un nav konstatējami 
šķēršļi tiesai izmantot ierakstus atzinumā.

[4] Pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību, izvirzot turpmāk minētos 
iebildumus.

[4.1] Lietā ir strīds par iestāžu atteikšanos atzīt un atlīdzināt 
kaitējumu, kas izpaužas kā kreisās kājas funkciju smags ierobežojums. 
Papildus tam ir strīds par atteikumu atlīdzināt sekas, ko rada sekundārs [..].

[4.2] Tiesa kā pierādījumus nav izmantojusi pieteicējas medicīniskos 
dokumentus, bet tā vietā ir atsaukusies uz inspekcijas atzinumā 
konstatēto. No Administratīvās apgabaltiesas norādītā, ka administratīvo 
tiesu tiesnešiem ir tiesības izmantot inspekcijas atzinumā atspoguļotos 
ierakstus medicīniskajā dokumentācijā secinājumu pamatotības 
pārbaudei, izriet, ka tiesas ieskatā šajās lietās nav piemērojamas 
Administratīvā procesa likuma 103.panta pirmās un otrās daļas normas, 
kas prasa tiesai pašai noskaidrot lietas faktus, apstākļus un no tiem 
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izrietošās tiesības. Tas pierāda, ka tiesa nav izdarījusi Administratīvā 
procesa likuma 154.panta pirmajā daļā noteikto pierādījumu pārbaudi 
un ir rīkojusies pretēji šā likuma 161.panta pirmajā daļā noteiktajam. 
Tiesa nav izpildījusi Administratīvā procesa likuma 107.panta ceturtajā 
daļā noteikto pienākumu sniegt informāciju pieteicējai par tiesas 
ierobežotajām iespējām noskaidrot patiesos lietas apstākļus, kā arī pati 
nav vākusi pierādījumus objektīvās izmeklēšanas principa ietvaros.

[4.3] Administratīvā apgabaltiesa lietai pievienoja visus 
nepieciešamos pierādījumus, tostarp Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas ekspertīžu materiālus. No šiem pierādījumiem tiesa 
varēja uzzināt, ka neviens ārsts, ne arī minētā komisija nav konstatējusi, ka 
pieteicējai pirms 2014.gada novembra būtu bijuši tādi vai līdzīgi traucējumi 
kreisās kājas funkcijās, kādi viņai atklājās pēc ārstēšanās Paula Stradiņa 
klīniskajā universitātes slimnīcā. Tiesai bija iesniegti pierādījumi, ka pēc 
[..] bojājuma pieteicējai ir paliekoši [..] funkciju traucējumi un tie ietekmē 
arī [..]. Taču apgabaltiesa šos lietai pievienotos pierādījumus neizmantoja 
un bez šo pierādījumu pārbaudes secināja, ka pirmās instances tiesas 
spriedumā ietvertais faktu konstatējums ir pareizs. Līdz ar to, tiesai 
paļaujoties uz Veselības inspekcijas atzinumā norādīto un paskaidrojumos 
tiesai teikto un neveicot neatkarīgu un objektīvu faktu un tiesisko apstākļu 
pārbaudi, ir pārkāptas pieteicējas tiesības uz taisnīgu tiesu.

[4.4] Tiesa nav nodrošinājusi procesuālo līdztiesību un patvaļīgi 
ir devusi ievērojamas priekšrocības atbildētājam, pieņemot, ka viss 
atbildētāja teiktais ir ticams. Administratīvā procesa likuma 154.panta 
pirmā daļa un citas normas paredz, ka procesa dalībnieku iesniegtie 
pierādījumi tiesai ir jāpārbauda neatkarīgi no tā, kādi iestāžu darbinieki 
ir rīkojušies iestāžu vārdā. Tas, ka administratīvā akta izdošanai 
nepieciešamos faktus ir apkopojis un secinājumus ir izdarījis ārsts 
eksperts, neatbrīvo tiesu no pienākuma patstāvīgi pārbaudīt pierādījumus 
lietā. Turklāt nav saprotams, kāpēc tiesa ir uzskatījusi, ka citas iestādes – 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas – ārstu ekspertu 
secinājumi nav izmantojami, pārbaudāmi un ņemami vērā tiesību 
noteikšanai. Tādējādi nav ievērota arī Administratīvā procesa likuma 
154.panta otrā daļa, kas noteic, ka nekādiem pierādījumiem nav iepriekš 
noteikta spēka, kas saistītu tiesu.

[4.5] Tiesa nav pārbaudījusi 2015.gada 20.februārī veiktās darbspēju 
ekspertīzes dokumentus un tāpēc nav noskaidrojusi, ka pieteicējai kreisās 
kājas funkciju traucējumi ir konstatēti ievērojami agrāk, nekā minēts 
spriedumā.

[4.6] No Administratīvās apgabaltiesas sprieduma 11.punkta 
izriet, ka apgabaltiesa nav izskatījusi apelācijas sūdzību pēc būtības. 
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Tiesa pretēji apelācijas sūdzībā norādītajam ir secinājusi, ka pieteicēja 
nebija iebildusi pret inspekcijas atzinumā ietverto faktu konstatējumu. 
Neskatoties uz to, ka pēc pieteicējas lūguma apgabaltiesa pievienoja lietai 
jaunus pierādījumus par pieteicējas veselības stāvokli līdz 2014.gada 
3.novembrim, tiesa spriedumā ir kļūdaini secinājusi, ka apgabaltiesā nav 
iesniegti papildu pierādījumi, kurus nebūtu vērtējusi inspekcija. Šāda 
rīcība ir pretrunā Administratīvā procesa likuma 103.panta otrajai daļai, 
154.panta pirmajai un otrajai daļai un 305.pantam.

[4.7] Tā kā tiesa ir pieļāvusi iepriekš minētos tiesību pārkāpumus 
lietas izskatīšanā, tā nav varējusi izdarīt secinājumus par pieteicējas 
tiesībām saņemt atlīdzību par kaitējumu, kas izpaužas kā kreisās 
kājas nervu bojājums, kājas kustību un jušanas traucējumi, kas izraisa 
pārvietošanās grūtības. Tāpēc tiesa nav piemērojusi noteikumu Nr. 1268 
2.pielikuma 1.2.1.apakšpunktu, kas paredz šādā gadījumā tiesības uz 
atlīdzību līdz 100 % apmērā no Pacientu tiesību likuma 16.pantā noteiktā 
maksimālā apmēra.

[4.8] Kasācijas sūdzības izskatīšanai ir būtiska nozīme judikatūras 
veidošanā par tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanu lietās par kaitējuma 
atlīdzināšanu no Ārstniecības riska fonda. Ir nepieciešams novērst tiesu 
praksē plaši izplatīto kļūdaino pieņēmumu par neiespējamību tiesā 
pārbaudīt Veselības inspekcijas atzinumu faktisko un tiesisko pamatotību.

[5] Veselības ministrija paskaidrojumā norādījusi, ka pieteicēja 
kasācijas sūdzība nav pamatota, un lūdz to noraidīt.

Motīvu daļa

[6] Lietā ir strīds par atlīdzības apmēru, kas pieteicējai piešķirama 
no Ārstniecības riska fonda par viņas veselībai nodarīto kaitējumu.

Pacienta tiesības uz šādu atlīdzību ir noteiktas Pacientu tiesību 
likuma 16.panta pirmajā daļā. Atbilstoši šā likuma 17.panta otrajai daļai un 
noteikumiem Nr. 1268 (šīs un citas normas šeit un turpmāk redakcijā, kas 
bija spēkā dienesta lēmuma pieņemšanas laikā) lēmumu par izmaksājamo 
atlīdzību pieņem dienests un to var apstrīdēt Veselības ministrijā.

No noteikumos Nr. 1268 ietvertā regulējuma izriet, ka šā lēmuma 
pieņemšanas process ir daudzpakāpju jeb vairāku stadiju process un tā 
pieņemšanā ir iesaistītas divas iestādes – dienests un inspekcija.

Pirmajā pakāpē jeb stadijā darbojas dienests, kurš saņem 
iesniegumu un izvērtē formālo prasību ievērošanu (noteikumu Nr. 1268 
5.punkts). Ja formālās prasības nav ievērotas, tad dienests var pieņemt 
lēmumu atteikt izmaksāt atlīdzību. Ja formālās prasības ir ievērotas, tad 
iesniegums tiek nodots inspekcijai ekspertīzes veikšanai (noteikumu 
Nr. 1268 6.punkts).
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Otrajā pakāpē jeb stadijā darbojas inspekcija. Inspekcija veic pacienta 
medicīnisko dokumentu ekspertīzi. Ekspertīzes rezultātā inspekcijai ir 
jāsniedz atbildes uz trīs jautājumiem: 1) kaitējuma esība; 2) vai pastāv 
noteikumu 12.punktā minētie apstākļi, kas izslēdz personas tiesības uz 
atlīdzību; 3) kaitējuma sekas un apmērs, izteikts procentos (noteikumu 
Nr. 1268 7.2.–7.4.apakšpunkts, 10.punkts).

Trešajā pakāpē jeb stadijā atkal darbojas dienests, kurš atbilstoši 
noteikumu Nr. 1268 11.punktā noteiktajam pieņem lēmumu, balstoties uz 
inspekcijas atzinumu. Ja inspekcijas atzinumā ir konstatēts, ka pastāv kāds 
no noteikumu Nr. 1268 12.punktā minētajiem apstākļiem, tad dienests 
pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt atlīdzību. Ja šādi apstākļi nav 
konstatēti, dienests pieņem lēmumu izmaksāt atlīdzību, tās apmēru 
nosakot pēc noteikumu Nr. 1268 13.punktā ietvertās formulas.

[7] No lietas materiāliem izriet, ka lietā ir strīds tieši par procesa 
otrajā stadijā veicamajām iestādes darbībām, jo pieteicējas ieskatā, 
nosakot viņai izmaksājamās atlīdzības apmēru, nav ņemts vērā viss 
viņas veselībai nodarītais kaitējums. Pieteicēja uzskata, ka [..] bojājums 
pirmās operācijas laikā ir radījis arī [..] bojājumu un paliekošas sekas, par 
ko liecina [..]. Tāpat pieteicēja uzskata, ka bija jāņem vērā arī paliekošie 
kreisās kājas funkcionēšanas traucējumi, kas pieteicējas ieskatā ir radušies 
atkārtotās operācijas rezultātā, kura bija nepieciešama, lai novērstu 
pirmās operācijas laikā radīto [..] bojājumu.

No pārsūdzētā sprieduma izriet, ka tiesa ir atzinusi, ka šis kaitējums 
nebija jāņem vērā, nosakot pieteicējai izmaksājamās atlīdzības apmēru. 
Pirmās instances tiesa ir secinājusi, ka pieteicēja nav iesniegusi pierādījumus 
par to, ka viņai ir saglabājušies urinācijas traucējumi un viņa joprojām 
jūt sāpes [..] rajonā, proti, nav pierādīta šā kaitējuma esība. Savukārt 
apelācijas instances tiesa ir atzinusi, ka pieteicējai ir konstatēts sekundārs 
[..] un iekaisums kreisajā [..], taču pieteicēja nav iesniegusi pierādījumus, 
kas apliecinātu cēloņsakarību starp šo kaitējumu un pieteicējai veiktajām 
operācijām. Kreisās kājas funkcionēšanas traucējumu esība spriedumā 
ir atzīta, taču tiesa secināja, ka nav konstatējama cēloņsakarība starp 
ārstniecības personu darbībām un šiem traucējumiem.

Līdz ar to var secināt, ka galvenais iemesls pieteikuma noraidīšanai 
bija cēloņsakarības nekonstatēšana starp iepriekš minēto kaitējumu un 
ārstniecības personu darbībām.

[8] Apgabaltiesa spriedumā ir secinājusi, ka nav iespējams konstatēt 
cēloņsakarību starp pieteicējai 2014.gada 11.novembrī veikto operāciju 
un izrakstos norādīto kaitējumu veselībai. Šādu secinājumu apgabaltiesa 
ir balstījusi uz diviem apstākļiem: 1) to, ka Veselības inspekcija ir 
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norādījusi uz cēloņsakarības neesību, un 2) to, ka pieteicēja nav iesniegusi 
pierādījumus par šādu cēloņsakarību, proti, speciālista attiecīgajā 
medicīnas nozarē atbilstošu atzinumu.

Senāts norāda, ka noteikumu Nr. 1268 7.1., 7.3. un 12.1.apakšpunktā 
ir noteikts, ka inspekcija veic pacienta medicīnisko dokumentu ekspertīzi 
un konstatē, vai pastāv cēloņsakarība starp kaitējumu un ārstniecības 
personas veikto darbību vai bezdarbību ārstniecības procesā. Latviešu 
literārās valodas vārdnīcā ir skaidrots, ka “ekspertīze” ir lietpratēja veikta 
izpēte, pārbaude (kādā konkrētā jautājumā), kurā nepieciešamas speciālas 
zināšanas un kuru izdara, lai dotu pamatotu lietpratēja atzinumu, arī 
padomu (https://tezaurs.lv/llvv/). Tātad jau vārda “ekspertīze” nozīme 
no valodnieciskā viedokļa norāda uz to, ka inspekcijas secinājumiem ir 
jābūt pamatotiem. Salīdzinājumam var norādīt, ka Administratīvā procesa 
likuma 181.panta pirmā daļa noteic, ka tiesas noteiktas ekspertīzes 
gadījumā eksperta atzinumam ir jābūt motivētam un pamatotam. Līdz 
ar to var secināt, ka, tiesību normās paredzot ekspertīzes veikšanu, tiek 
sagaidīts, ka ekspertīzes veicējs savus secinājumus motivēs un pamatos.

Šāds secinājums izskatāmajā lietā izriet arī no pamatojuma principa. 
Pamatojuma princips nozīmē, ka personai ir tiesības zināt, kāds ir tai 
izdotā nelabvēlīgā administratīvā akta pamatojums. Administratīvā 
akta pamatojums ļauj personai saprast, ka iestāde nav rīkojusies 
patvaļīgi un ka administratīvais akts ir pareizs, kā arī secināt, vai to 
apstrīdēt un pārsūdzēt (Senāta 2007.gada 21.septembra sprieduma lietā  
Nr. SKA-367/2007 (A42024304) 10.punkts). Ja administratīvais akts sastāv 
no vairākiem dokumentiem, tad akta pamatojumam nav obligāti jābūt tajā 
pašā dokumentā, kurā ietverta lēmuma rezolutīvā daļa. Pamatojums var 
būt ietverts arī citā dokumentā, kas ir uzskatāms par administratīvā akta 
sastāvdaļu (Senāta 2007.gada 25.jūnija sprieduma lietā Nr. SKA-294/2007 
(A42322905) 9.punkts). Tātad no pamatojuma principa izriet, ka tieši 
iestādei vispirms būtu jāpamato savi secinājumi.

Atbilstoši noteikumu Nr. 1268 10.punktam inspekcija savus 
secinājumus par cēloņsakarību norāda atzinumā. Šis atzinums ir 
starplēmums administratīvajā procesā, kurš noslēdzas ar dienesta 
lēmumu par atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt atlīdzību. Tā 
kā no noteikumiem Nr. 1268 neizriet, ka dienestam savā lēmumā būtu 
jāsniedz kāds papildu pamatojums par inspekcijas atzinumā norādīto, 
tad var secināt, ka parasti pamatojumam iestādes secinājumiem par 
cēloņsakarību būtu jābūt iekļautam tieši inspekcijas atzinumā.

Tāpat ir jāņem vērā, ka Ārstniecības riska fonds tika izveidots un 
dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana administratīvā 
procesa kārtībā tika noteikta, lai atvieglotu pacientam atlīdzības 
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saņemšanu, tostarp samazinātu nepieciešamību iesaistīties pierādīšanā 
(Muciņš R. Ārstniecības riska fonda būtība un tiesiskie aspekti. Jurista Vārds, 
08.10.2013., Nr. 41 (792)).

Ņemot vērā minēto, secināms, ka inspekcijai, izdarot secinājumus 
par kaitējuma esību, cēloņsakarības pastāvēšanu vai kaitējuma apmēru, ir 
jāsniedz arī pamatojums šādam secinājumam, it īpaši tad, ja šis secinājums 
varētu būt personai nelabvēlīgs. Tikai tad, ja inspekcija ir pienācīgi pamatojusi 
savu secinājumu, tiesa var prasīt pieteicējam, lai tas argumentēti atspēko 
šo secinājumu, kas zināmos gadījumos varētu ietvert arī tiesības prasīt 
iesniegt speciālista atzinumu, vienlaikus neaizmirstot arī par to, ka tiesa 
nepieciešamības gadījumā var noteikt ekspertīzi. Šāds pienākums pamatot 
savu secinājumu inspekcijai saglabājas arī tad, ja kādu iemeslu dēļ tiesa 
inspekcijas viedokli par cēloņsakarību noskaidro tikai tiesas procesa laikā.

[9] Izskatāmajā lietā inspekcijas atzinumā nebija konstatēts, ka 
pieteicējai ir sekundārs [..] un 2017.gadā [..] attīstījies iekaisums. Arī 
pirmās instances tiesas spriedumā tas netika analizēts. Taču, kā jau 
tika minēts, apgabaltiesa pievienoja lietai vairākus dokumentus, kuros 
pieteicējai šādi veselības traucējumi bija konstatēti. Pieteicēja uz šiem 
traucējumiem bija norādījusi arī savā apelācijas sūdzībā.

Apgabaltiesa pēc tam lūdza inspekcijai sniegt informāciju, vai 
pieteicējai konstatētais sekundārais [..] un iekaisums [..] varēja attīstīties 
kā sekas 2014.gada novembrī veiktajām operācijām. Veselības inspekcija 
savā vēstulē ir ļoti īsi norādījusi, ka šie veselības traucējumi nevarēja 
rasties kā sekas 2014.gada novembrī veiktajai operācijai. Veselības 
inspekcija nekādu pamatojumu savam secinājumam vēstulē nav sniegusi, 
taču ir norādījusi, ka izvērstāku skaidrojumu nodrošinās vecākā ārste 
eksperte tiesas sēdē. Administratīvā apgabaltiesa lietu izskatīja rakstveidā 
un ārsti eksperti līdz ar to tiesas sēdē neuzklausīja. Tāpat apgabaltiesa 
nelūdza inspekcijai rakstveidā sniegt pamatojumu tās secinājumam.

Līdz ar to var secināt, ka apgabaltiesa savu secinājumu par 
cēloņsakarības neesību ir balstījusi uz inspekcijas norādīto, neskatoties 
uz to, ka inspekcija nebija sniegusi nekādu pamatojumu savam viedoklim. 
Šādos apstākļos tiesa, prasot pieteicējai iesniegt pierādījumus par 
cēloņsakarības esību, turklāt tādus, kur cēloņsakarību būtu apstiprinājis 
speciālists attiecīgajā medicīnas nozarē, rīkojas pretēji pamatojuma 
principam un Ārstniecības riska fonda izveidošanas mērķim. Tā rezultātā 
tiesa nav arī pilnīgi un vispusīgi pārbaudījusi lietā esošos pierādījumus 
par cēloņsakarību, kā to prasa Administratīvā procesa likuma 154.panta 
pirmā daļa, un tas varēja ietekmēt lietas iznākumu.

Senāts vērš uzmanību arī uz to, ka apelācijas sūdzībā ir norādīts, ka 
pieteicējas ieskatā par paliekošiem traucējumiem liecina jau inspekcijas 
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atzinumā konstatētais, ka vēl gadu pēc operācijas pieteicējai ir saglabājušies 
traucējumi [..]. Taču pārsūdzētajā spriedumā nav atrodama atbilde uz šo 
pieteicējas argumentu. Līdz ar to var secināt, ka pieteicēja ir arī pamatoti 
norādījusi, ka apgabaltiesa nav pienācīgi izskatījusi apelācijas sūdzību.

[10] Kasācijas sūdzībā ir izteikti iebildumi par to, ka tiesa nav 
pārbaudījusi lietā esošos pierādījumus un tāpēc ir izdarījusi nepareizus 
secinājumus par kreisās kājas funkciju traucējumu konstatēšanas laiku.

Senāts konstatē, ka spriedumā ir ietverti pretrunīgi secinājumi par šo 
jautājumu. No vienas puses, pirmās instances tiesas spriedumā vairākās 
vietās ir norādīts, ka pieteicēja par kreisās kājas kustību un jušanas 
traucējumiem sūdzējās, tikai sākot no 2015.gada 4.jūnija. No otras puses, 
spriedumā ir arī norādīts, ka lietas materiālos atrodas ģimenes ārsta 
2015.gada 21.janvāra nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisiju, kur diagnozes aprakstā minēts arī, ka pieteicējai ir 
kreisās kājas parēze pēc operācijas sakarā ar kājas nervu bojājumiem, bet 
veselības traucējumu aprakstā norādīts, ka kreisajai kājai pēc operācijas 
nav spēka. Līdz ar to nav saprotams, kāpēc tiesa secināja, ka pirms 
2015.gada 4.jūnija pieteicēja ģimenes ārstam par kreisās kājas funkciju 
traucējumiem nav sūdzējusies.

Pieteicēja apelācijas sūdzībā ir izteikusi iebildumus par šo tiesas 
secinājumu. Apgabaltiesa ir pievienojusies pirmās instances tiesas 
motivācijai, bet atbildi uz šo pieteicējas argumentu nav sniegusi. Līdz ar to 
var secināt, ka apgabaltiesa nav vispusīgi un pilnīgi izvērtējusi pierādījumus 
par kreisās kājas funkciju traucējumiem un pieteicēja ir arī pamatoti 
norādījusi, ka apgabaltiesa nav pienācīgi izskatījusi apelācijas sūdzību.

Secinājumi par to, kad pieteicēja pirmo reizi sūdzējās par kreisās 
kājas funkciju traucējumiem, var ietekmēt lietas iznākumu. Šajā kontekstā 
ir jāņem vērā, ka inspekcijas atzinumā nav pilnībā izslēgta iespējamība, ka 
kreisās kājas funkciju traucējumi pieteicējai varētu būt radušies operāciju 
rezultātā, proti, no hematomas, kas radās no aizskarta muguras venozā 
pinuma anestēzijas laikā. Lai arī tiesa spriedumā ir norādījusi uz apstākli, 
kas, iespējams, tiesas ieskatā liecina, ka pieteicējai nebija izveidojusies 
hematoma (tā nav redzama magnētiskās rezonanses izmeklējumā), 
tomēr ir arī redzams, ka tiesa ir piešķīrusi nozīmi brīdim, kad pieteicēja 
pirmo reizi sūdzējās par kreisās kājas funkciju traucējumiem. Tāpat no 
sprieduma ir skaidri redzams, ka cēloņsakarība nav konstatēta nevis 
tāpēc, ka operācijas laikā veiktās darbības noteikti neradīja kreisās kājas 
kustību traucējumus, bet gan tāpēc, ka neesot nepārprotami iespējams 
pateikt, vai pieteicējas kustību traucējumi ir saistīti ar slimnīcā veiktajām 
epidurālajām anestēzijām un veselības traucējumi kreisajā kājā varot 
būt saistāmi arī ar muguras smadzeņu bojājumiem. Līdz ar to pareiza tā 
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brīža konstatēšana, kad pieteicēja pirmo reizi sūdzējās par kreisās kājas 
funkciju traucējumiem, var palielināt varbūtību, ka šie traucējumi tomēr ir 
radušies pieteicējai veikto operāciju rezultātā, un tādējādi var arī ietekmēt 
tiesas secinājumu par cēloņsakarības pastāvēšanu.

[11] Senāts vērš uzmanību, ka šāda veida lietās nozīmīgs ir jautājums 
par to, kāds pierādīšanas standarts tiek izmantots cēloņsakarības 
konstatēšanai. Lai arī tiesas spriedumā tas nav tieši norādīts, tomēr no 
sprieduma izriet, ka tiesa ir uzskatījusi, ka nedrīkst pastāvēt saprātīgas 
šaubas par to, ka konkrēto kaitējumu ir radījušas ārstniecības personas 
darbības. Taču tas nav vienīgais iespējamais pierādīšanas standarts. Šādu 
pierādīšanas standartu cēloņsakarības konstatēšanai parasti izmanto, 
piemēram, Vācijā (Magnus U. Causal Uncertainty and Proportional Liability 
in Germany. Book: Gilead I., Green M. D., Koch B. A. Proportional Liability: 
Analytical and Comparative Perspectives: Tort and Insurance Law v. 33. 
Walter De Gruyter, 2013, p.160). Savukārt, piemēram, Lielbritānijā parasti 
tiek vērtēts, vai pastāv iespējamības pārsvars, ka konkrētā darbība radīja 
kaitējumu (Oliphant K. Causal Uncertainty and Proportional Liability in 
England and Wales. Ibid, p.123).

Nosakot, kāds pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai 
ir izmantojams Latvijā tieši lietās par atlīdzību no Ārstniecības riska 
fonda, jāņem vērā, ka, izstrādājot regulējumu par Ārstniecības riska 
fondu, tika ņemta vērā Zviedrijas un Dānijas pieredze (Likumprojekta 
“Grozījumi Pacientu tiesību likumā” sākotnējās (ex-ante) ietekmes 
novērtējuma ziņojums, http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.
nsf/0/3D79353E2F730131C2257BDE00426F87?OpenDocument). 
Zviedrijā šāda veida lietās cēloņsakarība tiek konstatēta, ja pastāv 
iespējamības pārsvars, ka konkrētā ārstniecības personas darbība 
radīja kaitējumu (Hellbacher U., Espersson C., Johansson H. Patient 
Injury Compensation for Healthcare-Related Injuries. 2007, p.17–18,  
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/phoebe/ministrija_sabiedribas_
lidzdaliba_ab75e1a6c38b637dc22573d800293aaa/pacientu_apdrosin.
pdf). Tātad Zviedrijā netiek prasīts izslēgt visas saprātīgās šaubas par 
cēloņsakarības esību, bet tikai konstatēt, ka iespēja, ka cēloņsakarība 
pastāv, ir lielāka nekā iespēja, ka tā nepastāv.

Šāds cēloņsakarības pierādīšanas standarts ir uzskatāms par taisnīgu 
lietās par atlīdzību no Ārstniecības riska fonda. Ārstniecības riska fonds 
tika izveidots, apzinoties, ka ārstniecība vienmēr ir saistīta ar noteiktu 
risku. Ārstniecības riska fonda darbība nav vērsta uz ārsta sodīšanu, un 
pacientam ir tiesības uz atlīdzību par nodarīto kaitējumu arī tad, ja ārsts visu 
ir izdarījis pēc labākās sirdsapziņas un nav konstatējama vainojama ārsta 
rīcība (Muciņš R. Ārstniecības riska fonda būtība un tiesiskie aspekti. Jurista 
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Vārds, 08.10.2013., Nr. 41 (792)). Pacientam ir tiesības uz atlīdzību par tādu 
kaitējumu, kuru pieredzējis speciālists būtu varējis novērst (Likumprojekta 
“Grozījumi Pacientu tiesību likumā” sākotnējās (ex-ante) ietekmes 
novērtējuma ziņojums, http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.
nsf/0/3D79353E2F 730131C2257BDE00426F87?OpenDocument).

Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka lietās par pacienta tiesībām uz 
atlīdzību no Ārstniecības riska fonda cēloņsakarības konstatēšanai ir 
izmantojams pierādīšanas standarts “iespējamības pārsvars”.

[12] Rezumējot minēto, Senāts atzīst, ka tiesa ir pārkāpusi tiesību 
normas un tas varēja ietekmēt lietas iznākumu. Līdz ar to ir pamats 
pārsūdzētā sprieduma atcelšanai, un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai 
pēc būtības.

[13] Neskatoties uz to, ka ir jau konstatēts pamats pārsūdzētā 
sprieduma atcelšanai, Senāts vēlas norādīt arī turpmāk minēto.

Kasācijas sūdzībā ir izteikti iebildumi arī par to, ka tiesa nav 
izmantojusi kā pierādījumus pieteicējas medicīniskos dokumentus, bet tā 
vietā ir atsaukusies uz inspekcijas atzinumā konstatēto.

Senāts atzīst, ka nav korekta apgabaltiesas norāde, ka tiesa nav 
kompetenta bez ārstu ekspertu palīdzības atšifrēt specifiskos ierakstus 
medicīniskajā dokumentācijā. Var piekrist, ka ieraksti medicīniskajā 
dokumentācijā bieži ir grūti saprotami nesalasāma rokraksta vai lietoto 
saīsinājumu dēļ un tāpēc tiesai var būt nepieciešama palīdzība to 
atšifrēšanā. Tomēr jānorāda, ka ne visos gadījumos tas tā ir, jo ieraksti var 
būt veikti arī ar datoru un saīsinājumi var nebūt lietoti. Turklāt gadījumos, 
kad ieraksti medicīniskajā dokumentācijā tiešām ir grūti saprotami, tiesa 
tos var atšifrēt ne tikai ar ārstu ekspertu palīdzību, bet arī izmantojot, 
piemēram, ierakstus veikušo personu palīdzību. Līdz ar to šāds kategorisks 
apgalvojums par tiesas kompetences neesību nav pareizs. Tomēr turpmāk 
norādīto apsvērumu dēļ tas nav ietekmējis lietas iznākumu.

Administratīvais process tiesā nav administratīvā procesa iestādē 
atkārtojums. Līdz ar to tiesai nav vienmēr jāsavāc visi tie dokumenti un 
pierādījumi, ko izmantoja iestāde administratīvā akta izdošanai, un nav 
arī vienmēr jāpārbauda visi tie paši faktiskie apstākļi, kurus pārbauda 
iestāde. Tiesas galvenais uzdevums ir pārbaudīt tos faktiskos apstākļus, 
par kuriem ir strīds lietā. Par to liecina, piemēram, Administratīvā 
procesa likuma 161.panta otrajā daļā noteiktais: ja viens administratīvā 
procesa dalībnieks atzīst faktu, uz kuru otrs administratīvā procesa 
dalībnieks pamato savus prasījumus vai iebildumus, tiesa var atzīt šādu 
faktu par pierādītu. Ievērojot minēto, atsaukšanās uz iestādes lēmumā 
konstatētiem faktiem, nevis uz pierādījumiem, no kuriem iestāde šos 
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faktus konstatēja, nav vienmēr uzskatāma par pārkāpumu, un tas pats par 
sevi nav pietiekams pamats sprieduma atcelšanai. Izšķirošs ir apstāklis, 
vai par iestādes lēmumā konstatētiem faktiem ir strīds.

Pieteicējas kasācijas sūdzības arguments attiecas uz faktiem, kas 
konstatēti ierakstos pieteicējas medicīniskajā dokumentācijā. Apgabaltiesa 
ir pareizi norādījusi, ka būtiski ir tas, vai pieteicējai ir kādi konkrēti 
iebildumi par šo ierakstu atspoguļošanu inspekcijas atzinumā, proti, ka 
kaut kas atzinumā nav atspoguļots vispār vai ir atspoguļots neprecīzi 
vai nepareizi. Ja šādu iebildumu nav, tiesa var pieņemt, ka attiecīgie fakti 
atzinumā ir konstatēti pareizi.

Pieteicēja kasācijas sūdzībā, izsakot šo argumentu, nav norādījusi, 
ka kāda konkrēta informācija no ierakstiem medicīniskajā dokumentācijā 
nebūtu atspoguļota inspekcijas atzinumā, ka kādu konkrētu ierakstu 
inspekcija būtu atreferējusi kļūdaini. Tāpat nav paskaidrots, kā konkrēti tas 
varēja ietekmēt lietas iznākumu. Administratīvā procesa likuma 328.panta 
pirmās daļas 6.punkts noteic, ka kasācijas sūdzībā ir jānorāda pamatojums 
tam, kā izpaužas kasācijas sūdzībā minētais tiesību normas pārkāpums. 
Šāds pamatojums, ņemot vērā arī Administratīvā procesa likuma 327.panta 
otrajā daļā noteikto, nevar aprobežoties ar vispārīgiem apsvērumiem un 
norādēm par to, ka kāda veida rīcība vispārīgi ir pretēja tiesību normām. 
Kasācijas sūdzībā ir jānorāda, kā konkrēti izpaudās tiesību normām pretējā 
tiesas rīcība, sasaistot to ar konkrētiem lietas apstākļiem, kā arī procesuāla 
pārkāpuma gadījumā konkrēti jāpamato, kāpēc šī konkrētā tiesas rīcība 
varēja novest pie nepareizas lietas izspriešanas. Tā kā pieteicējas kasācijas 
sūdzībā šāda pamatojuma nav, tad šis arguments ir noraidāms.

[14] Tā kā Senāts jau secināja, ka ir pamats apgabaltiesas tiesas 
sprieduma atcelšanai, tad procesuālās ekonomijas dēļ Senāts nevērtēs 
pārējos kasācijas sūdzības argumentus.

Taču Senāts vēlas norādīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ir nepareizi 
secināts, ka dienesta lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu no Ārstniecības 
riska fonda ir Administratīvā procesa likuma 65.panta trešajā daļā 
paredzētais satura izvēles administratīvais akts.

Satura izvēles administratīvais akts ir izdodams tad, ja piemērojamā 
tiesību normā noteikts, ka administratīvais akts izdodams, bet nav 
noteikts tā konkrētais saturs, proti, tiesību norma piešķir iestādei tiesības 
izvēlēties izdodamā administratīvā akta saturu konkrētā gadījumā. Līdz ar 
to, lai konstatētu, vai konkrētā gadījumā pastāv satura izvēle, ir jāanalizē 
tiesību normas, kas regulē administratīvā akta saturu.

Regulējums par atlīdzību par veselībai nodarīto kaitējumu no 
Ārstniecības riska fonda ir sarežģīts, it īpaši ņemot vērā to, ka ir paredzēts 
daudzpakāpju administratīvais process. Taču, gan analizējot konkrēto 
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noteikumu Nr. 1268 punktu, kas nosaka izdodamā administratīvā akta par 
atlīdzības izmaksāšanu saturu, gan arī analizējot šo regulējumu kopumā, 
Senāts secina, ka tiesību normas neparedz iestādei tiesības izvēlēties 
administratīvā akta saturu.

Ja dienests konstatē, ka personai atlīdzība ir izmaksājama, tad 
izmaksājamās atlīdzības apmēru tas nosaka, pamatojoties uz noteikumu 
Nr. 1268 13.punktu, proti, pēc konkrētas formulas, balstoties uz konkrētu, 
procentos izteiktu kaitējuma apmēru, kuru ir noteikusi inspekcija, un 
likumā noteiktu maksimālās atlīdzības summu. Tātad šī konkrētā tiesību 
norma nepiešķir dienestam tiesības izvēlēties izdodamā administratīvā 
akta saturu.

Ja vērtē visu regulējumu par atlīdzības izmaksāšanu no Ārstniecības 
riska fonda, tad var secināt, ka no šā regulējuma kopumā izriet šāda tiesību 
norma par izmaksājamās atlīdzības noteikšanu: ja personai ir nodarīts 
konkrēta apmēra kaitējums veselībai un nepastāv noteikumu 12.punktā 
minētie apstākļi, kas izslēdz tiesības uz atlīdzību, tad personai ir tiesības 
uz atbilstošu – pēc noteikumu Nr. 1268 13.punktā ietvertās formulas 
aprēķinātu – atlīdzību. Arī šādā gadījumā nav konstatējams, ka tiesību 
norma paredzētu satura izvēli.

No pārsūdzētā sprieduma ir saprotams, ka tiesa satura izvēli ir 
saskatījusi regulējumā par kaitējuma apmēra noteikšanu. Taču Senāta 
ieskatā kaitējuma apmērs ir nevis tiesību normā paredzētās tiesiskās sekas, 
bet gan normā ietvertie tiesiskie apstākļi. Par to liecina, pirmkārt, tas, kā 
ir konstruēts šis process, proti, kaitējuma apmēra noteikšana tiek veikta 
ekspertīzes laikā, nevis nosakot izmaksājamās atlīdzības apmēru. Otrkārt, 
noteikumu Nr. 1268 2.pielikumā ietvertais regulējums par kaitējuma 
apmēru liecina, ka tas lielā mērā ir faktu konstatēšanas jautājums, nevis 
vērtējums, kas ir izdarāms, balstoties uz lietderības apsvērumiem.

Ņemot vērā minēto, Senāts secina, ka administratīvais akts par 
kaitējuma atlīdzināšanu no Ārstniecības riska fonda ir obligātais 
administratīvais akts.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 6.novembra spriedumu 
un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai;

atmaksāt [pers. A] drošības naudu 70 euro.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Procesa dalībnieka tiesību iepazīties ar lietas materiāliem 
ierobežošanas pieļaujamība

1. Tiesību uz taisnīgu tiesu būtisks elements ir procesa dalībnieka tiesības 
piekļūt lietas materiālos esošajiem pierādījumiem, piedalīties to pārbaudē 
un izteikties par tiem. Jo īpaši tas ir būtiski lietās, kurās personai piemērota 
krimināltiesiska rakstura sankcija, jo tiesības uz taisnīgu tiesu paredz 
personai tiesības iepazīties ar visiem lietā esošajiem pierādījumiem, kas var 
ietekmēt nelabvēlīga nolēmuma pieņemšanu, lai persona varētu pienācīgi 
īstenot tiesības uz aizstāvību (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, 
Administratīvā procesa likuma 145.panta pirmās daļas 5.punkts un  
145.panta ceturtā daļa). 

2. Minētās tiesības izņēmuma gadījumos var samērīgi ierobežot, ja tas 
nepieciešams, lai aizsargātu citas sabiedrībai būtiskas intereses. Tomēr, 
apsverot pieteicēja tiesību iepazīties ar lietas materiāliem ierobežošanu, 
tiesai vienmēr jāatceras, ka tas ir izņēmums no vispārīgā principa, kas 
paredz tiesas sprieduma pamatošanu vienīgi ar tādiem apstākļiem, par 
kuriem lietas dalībniekiem bijusi iespēja izteikties. Tāpēc pieteicēja tiesību 
iepazīties ar lietā esošajiem pierādījumiem ierobežošana ir pieļaujama 
vienīgi leģitīma mērķa labā un samērīgā apjomā (Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa likuma 145.panta pirmās 
daļas 5.punkts un 145.panta ceturtā daļa).

3. Vērtējot, vai konkrētajā gadījumā ir samērīgi pieteicējam liegt iespēju 
iepazīties ar lietā esošiem pierādījumiem, jāņem vērā arī, vai attiecīgie 
pierādījumi vērtējami kā izšķiroši, proti, tādi, kas varētu ietekmēt sprieduma 
rezultātu (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa 
likuma 145.panta pirmās daļas 5.punkts un 145.panta ceturtā daļa).

4. Tiesvedības gaitā tiesai ir pienākums un atbildība nodrošināt, lai lietas 
izskatīšanas ietvaros būtu pienācīgi ievērotas procesa dalībnieku tiesības 
uz taisnīgu tiesu gan tiesību iepazīties ar lietas materiāliem kontekstā, 
gan lietas apstākļu pilnvērtīgas pārbaudes kontekstā. Situācijā, kad 
pieteicējam ir noteikts aizliegums iepazīties ar lietas izšķiršanai būtiskiem 
pierādījumiem, tiesvedības apturēšana uz laiku, līdz šāds aizliegums tiek 
noņemts, ir samērīgs risinājums, kā nodrošināt pieteicēja tiesības uz taisnīgu 
tiesu, vienlaikus aizsargājot tās intereses, kuru dēļ uz konkrētu laiku liegums 
iepazīties ar lietas materiāliem ir noteikts (Latvijas Republikas Satversmes 
92.pants, Administratīvā procesa likuma 145.panta pirmās daļas 5.punkts 
un 145.panta ceturtā daļa).
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Rīgā 2019.gada 17.jūnijā  SKA-1271/2019
ECLI:LV:AT:2019:0617.A420325417.10.L

L Ē M U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja Valsts ieņēmumu dienesta blakus 

sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2019.gada 5.aprīļa lēmumu, 
ar kuru apturēta tiesvedība lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz akciju 
sabiedrības “LATVIJAS TILTI” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 
2017.gada 23.oktobra lēmuma atcelšanu daļā. 

Aprakstošā daļa

[1] Valsts ieņēmumu dienests ar 2017.gada 23.oktobra lēmumu kā 
administratīvo procesu iestādē noslēdzošo administratīvo aktu pieteicējai 
akciju sabiedrībai “LATVIJAS TILTI” papildu nomaksai budžetā aprēķināja 
arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ar tām saistīto soda 
naudu un nokavējuma naudu, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa soda 
naudu. 

Lēmums pamatots ar dienesta secinājumu, ka pieteicēja laika 
posmā no 2015.gada janvāra līdz 2016.gada maijam pilnā apmērā nav 
uzrādījusi darba ņēmēju darba algu un nav aprēķinājusi valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokli.

[2] Pieteicēja, nepiekrītot pārsūdzētajam lēmumam, vērsās ar 
pieteikumu tiesā. Ar pirmās instances tiesas 2018.gada 30.oktobra 
spriedumu pieteicējas pieteikums noraidīts.

[3] Sakarā ar pieteicējas apelācijas sūdzību Administratīvajā 
apgabaltiesā tika ierosināta apelācijas tiesvedība.

Sagatavojot lietu iztiesāšanai, apgabaltiesa konstatēja, ka Valsts 
ieņēmumu dienests, lai pamatotu pārsūdzētā lēmuma tiesiskumu, ir 
iesniedzis vairākus pierādījumus, vienlaikus norādot, ka pieteicējai ar 
šiem pierādījumiem nav tiesību iepazīties, jo tie satur izmeklēšanas 
noslēpumu. Proti, lietas materiālos ir divi DVD datu nesēji, kuros 
elektroniskā formātā iekļauti dokumenti, kas pieteicējai tika izņemti 
kratīšanas laikā – piecas mapes ar darba laika uzskaites tabelēm 
un pieteicējas veiktajiem darba algu aprēķiniem, un, ievērojot 
kriminālprocesa virzītāja norādījumus, tiesa ir liegusi pieteicējai ar šiem 
lietas materiāliem iepazīties.
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Apgabaltiesa secināja, ka konkrētie pierādījumi ir tādi, kuriem 
varētu būt būtiska ietekme uz lietas iznākumu, un vērsās Valsts ieņēmumu 
dienestā ar aicinājumu apsvērt, vai tiešām joprojām ir nepieciešams liegt 
pieteicējai iespēju tiesvedības gaitā ar šiem dokumentiem iepazīties. 
Apgabaltiesa arī uzsvēra, ka procesa dalībnieka tiesības iepazīties ar lietā 
esošajiem pierādījumiem ir būtiska tiesību uz taisnīgu tiesu sastāvdaļa. 
Apgabaltiesa aicināja Valsts ieņēmumu dienestu arī apsvērt, vai tiešām 
joprojām nepieciešams ierobežot pieteicējai iespējas iepazīties ar lietas 
materiālos esošo saraksti starp Valsts ieņēmumu dienestu un Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroju.

Atbildot uz apgabaltiesas vēstuli, Valsts ieņēmumu dienests informēja, 
ka atbilstoši kriminālprocesa virzītāja norādēm kriminālprocesā turpinās 
lietas izmeklēšana un lietas materiālos esošajos divos DVD datu nesējos 
esošie dokumenti ir kriminālprocesa materiāli, līdz ar to pieteicējai un tās 
pārstāvjiem joprojām liedzams ar tiem iepazīties.

[4] Ievērojot minēto, apgabaltiesa ar 2019.gada 5.aprīļa lēmumu 
nolēma administratīvajā lietā apturēt tiesvedību. Tiesas lēmums pamatots 
ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem. 

[4.1] Lietas materiālos esošajos divos DVD datu nesējos ietvertajiem 
dokumentiem, kurus Valsts ieņēmumu dienests iesniedzis kā pierādījumus 
pārsūdzētā lēmuma tiesiskumam, atbilstoši kriminālprocesa virzītāja 
norādēm ir izmeklēšanas noslēpuma statuss. Šā iemesla dēļ pieteicējai 
izskatāmajā lietā ir liegtas tiesības iepazīties ar tādiem pierādījumiem, kas 
Valsts ieņēmumu dienesta ieskatā nepastarpināti pierāda, ka pieteicēja 
valsts budžetā nav samaksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli un nav 
veikusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnā apjomā. Turklāt 
pārsūdzētajā lēmumā arī maksājamo nodokļu apmērs noteikts, vienīgi 
pamatojoties uz pašas pieteicējas veiktajiem aprēķiniem, kuriem noteikts 
ierobežotas pieejamības statuss. 

Tādējādi pieteicējai liegtas iespējas iepazīties ar lietas izšķiršanai 
būtiskiem pierādījumiem. Turklāt pieteicējai noteiktā aizlieguma dēļ 
tiesai nav pilnvērtīgu iespēju tiesas sēdē noskaidrot konkrēto pieteicējas 
dokumentu sagatavošanas kārtību, nopratināt lieciniekus, kuri ir veikuši 
konkrēto dokumentu sagatavošanu vai kuriem ir bijis zināms par šādu 
dokumentu esību, kā arī tiesai nav iespēju tiesas sēdē pārbaudīt Valsts 
ieņēmumu dienesta veikto aprēķinu pareizību, jo tiesai ir liegts uzdot 
pieteicējai jautājumus par tās sastādītajiem dokumentiem.

[4.2] Ievērojot minēto, konkrētās administratīvās lietas izskatīšana 
nav iespējama, kamēr nav stājies spēkā spriedums vai lēmums attiecīgajā 
krimināllietā, kas ļautu pieteicējai administratīvās lietas ietvaros piekļūt 
konkrētajiem dokumentiem. Pieteicējai noteiktā aizlieguma dēļ tiesai nav 
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iespējams administratīvajā procesā nodrošināt pieteicējas tiesības uz 
taisnīgu tiesu, kā arī nav iespējams nodrošināt tiešu pierādījumu pārbaudi 
un veikt objektīvo izmeklēšanu. 

Līdz ar to tiesvedība lietā apturama, pamatojoties uz Administratīvā 
procesa likuma 273.panta 3.punkta normu. Tiesvedība ir apturama līdz 
brīdim, kad stāsies spēkā nolēmums krimināllietā Nr. 16870002117, 
vai arī līdz brīdim, kad pieteicējai tiks atļauts iepazīties ar attiecīgajiem 
krimināllietas materiāliem.

[5] Valsts ieņēmumu dienests par minēto apgabaltiesas lēmumu 
iesniedza blakus sūdzību, kas pamatota ar turpmāk izklāstītajiem 
apsvērumiem.

[5.1] Lietā esošais pierādījumu apjoms, kas nav krimināllietā iegūtie 
dokumenti, ir pietiekams, lai tiesa lietu varētu izskatīt pēc būtības. Turklāt 
pati pieteicēja audita laikā ir iesniegusi vairākus dokumentus, ar kuriem 
pamatots pārsūdzētais lēmums. Tāpat arī dienests ir ieguvis vairāku 
pieteicējas darbinieku paskaidrojumus. 

[5.2] Jāņem arī vērā, ka krimināllietā kratīšana tika veikta pieteicējas 
birojā un līdz ar to pieteicējai ir zināms, kādi dokumenti bija pieteicējas 
rīcībā pirms kratīšanas un kādi dokumenti tika izņemti kratīšanas laikā. 
Divos DVD datu nesējos, uz kuriem tiesa atsaucas, ir dokumenti, kas tika 
izņemti kratīšanas laikā. Šajos dokumentos ir informācija par pieteicējas 
darba ņēmējiem, tiem aprēķinātajiem darba ienākumiem, nostrādātajām 
stundām 2015.–2016.gadā un pieteicējas grāmatvedības datiem, kas 
pieteicējai ir zināmi. Līdz ar to pierādījumu apjoms, kas pieteicējai ir 
zināms, ir pietiekams, lai tiesa varētu uzdot jautājumus par lietas būtību. 

[5.3] Atbilstoši judikatūrai tiesa administratīvajā lietā var vērtēt 
pierādījumus, kas iegūti kriminālprocesa ietvaros neatkarīgi no tā, vai 
attiecīgais kriminālprocess ir noslēdzies. Līdz ar to Administratīvajai 
apgabaltiesai ir iespējams izskatīt administratīvo lietu arī tad, ja 
krimināllietā vēl nav stājies spēkā galīgais nolēmums. 

[6] Pieteicēja iesniegusi paskaidrojumus par blakus sūdzību, 
norādot, ka to uzskata par nepamatotu.

 Motīvu daļa

[7] Apgabaltiesa apturēja lietā tiesvedību, jo uzskatīja, ka pieteicējai 
noteiktais aizliegums iepazīties ar daļu no Valsts ieņēmumu dienesta lietā 
iesniegtajiem pierādījumiem nesamērīgi ierobežo pieteicējas tiesības uz 
taisnīgu tiesu un liedz tiesai pilnvērtīgi izskatīt lietu pēc būtības.

Senāts turpmāk norādīto apsvērumu dēļ atzīst, ka apgabaltiesa 
konkrētajos apstākļos pamatoti lēma par tiesvedības apturēšanu. 
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[8] Tiesību uz taisnīgu tiesu būtisks elements ir procesa dalībnieka 
tiesības piekļūt lietas materiālos esošajiem pierādījumiem, piedalīties to 
pārbaudē un izteikties par tiem. Jo īpaši tas ir būtiski lietās, kurās personai 
piemērota krimināltiesiska rakstura sankcija (kādas ir arī nodokļu lietas, 
kurās piemērota soda nauda), jo tiesības uz taisnīgu tiesu paredz personai 
tiesības iepazīties ar visiem lietā esošajiem pierādījumiem, kas var ietekmēt 
nelabvēlīga nolēmuma pieņemšanu, lai persona varētu pienācīgi īstenot 
tiesības uz aizstāvību. Turklāt arī no tiesībām uz taisnīgu tiesu izrietošais 
procesuālās līdztiesības princips noteic, ka procesa dalībniekiem ir 
jābūt vienlīdzīgām iespējām iepazīties ar lietas izšķiršanai būtiskajiem 
pierādījumiem un izteikties par tiem (piemēram, Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas 2003.gada 24.jūnija sprieduma lietā “Dowsett v. the United Kingdom”, 
iesnieguma Nr. 39482/98, 41.punkts, 2000.gada 16.februāra sprieduma lietā 
“Rowe and Davis v. the United Kingdom”, iesnieguma Nr. 28901/95, 60.punkts 
un 1991.gada 28.augusta sprieduma lietā “Brandstetter v. Austria”, iesniegumu 
Nr. 11170/84; 12876/87 un 13468/87, 67.punkts, kā arī Eiropas Savienības 
Tiesas 2018.gada 13.septembra sprieduma lietā “UBS Europe u.c.”, C-358/16, 
ECLI:EU:C:2018:715, 60., 61.punkts un 2009.gada 2.decembra sprieduma lietā 
“Komisija/Īrija u.c.”, C-89/08 P, ECLI:EU:C:2009:742, 55. un 56.punkts).

Minētās tiesības gan nav absolūtas, un tās izņēmuma gadījumos var 
samērīgi ierobežot, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu citas sabiedrībai 
būtiskas intereses (piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2003.gada 
24.jūnija sprieduma lietā “Dowsett v. the United Kingdom”, iesnieguma 
Nr. 28901/95, 42.punkts, 2000.gada 16.februāra sprieduma lietā “Rowe 
and Davis v. the United Kingdom”, iesnieguma Nr. 28901/95, 61.punkts 
un Eiropas Savienības Tiesas 2018.gada 13.septembra sprieduma lietā 
UBS Europe u.c., C-358/16, ECLI:EU:C:2018:715, 62. un 63.punkts). Arī 
Administratīvā procesa likuma 145.panta ceturtā daļa pieļauj ierobežot 
procesa dalībnieka tiesības iepazīties ar atsevišķiem lietas materiāliem, 
ja tam ir pamatots un likumā norādīts iemesls. 

Tomēr, apsverot pieteicēja tiesību iepazīties ar lietas materiāliem 
ierobežošanu, tiesai vienmēr jāatceras, ka tas ir izņēmums no vispārīgā 
principa, kas paredz tiesas sprieduma pamatošanu vienīgi ar tādiem 
apstākļiem, par kuriem lietas dalībniekiem bijusi iespēja izteikties. Tāpēc 
pieteicēja tiesību iepazīties ar lietā esošajiem pierādījumiem ierobežošana 
ir pieļaujama vienīgi leģitīma mērķa labā un samērīgā apjomā. 

Vērtējot, vai konkrētajā gadījumā ir samērīgi pieteicējam liegt iespēju 
iepazīties ar lietā esošiem pierādījumiem, jāņem vērā arī, vai attiecīgie 
pierādījumi vērtējami kā izšķiroši, proti, tādi, kas varētu ietekmēt 
sprieduma rezultātu (sal. Senāta 2019.gada 15.februāra sprieduma lietā 
Nr. SKA-49/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0215.A420364414.2.S) 7.punkts). 



II. Administratīvais process tiesā

A-101

[9] Izskatāmajā lietā apgabaltiesa konstatējusi, ka lietas materiālos 
ir vairāki pierādījumi, ar kuriem pieteicējai tiesvedības gaitā ir aizliegts 
iepazīties, jo šie pierādījumi iegūti kriminālprocesa ietvaros un 
kriminālprocesa virzītājs nav atļāvis pieteicējai ar tiem iepazīties. 

Kā pareizi norādījusi apgabaltiesa, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 
375.panta pirmajai daļai kriminālprocesa virzītājam ir piešķirta ekskluzīva 
kompetence noteikt, kuras personas ir tiesīgas iepazīties ar izmeklēšanas 
noslēpumu. Līdz ar to administratīvā tiesa nav tiesīga piešķirt procesa 
dalībniekam pieeju tādiem dokumentiem, ar kuriem kriminālprocesa 
virzītājs nav atļāvis iepazīties. Šādos apstākļos administratīvā tiesa 
var vienīgi aicināt kriminālprocesa virzītāju vēlreiz apsvērt, vai 
tiešām konkrētajā gadījumā personai liedzama piekļuve attiecīgajiem 
dokumentiem, izskaidrojot, ka procesa dalībniekam noteikts ierobežojums 
iepazīties ar pierādījumiem lietā var novest pie administratīvās lietas 
izskatīšanas apturēšanas.

Konkrētajā gadījumā apgabaltiesa aicināja Valsts ieņēmumu dienestu 
atkārtoti izvērtēt nepieciešamību pieteicējai liegt piekļuvi konkrētajiem 
pierādījumiem, bet saņēma atbildi, ka kriminālprocesa virzītājs joprojām 
uzskata par nepieciešamu ierobežot pieteicējas iespējas iepazīties ar 
attiecīgajiem dokumentiem. 

[10] Šādos apstākļos apgabaltiesa pamatoti vērtēja, vai tiesību 
uz taisnīgu tiesu ierobežojums, kāds pieteicējai tiktu radīts, ja tiesa 
lietu izskatītu, kamēr pieteicējai nav iespēju iepazīties un izteikties par 
konkrētajiem pierādījumiem, būtu vērtējams kā samērīgs. Tāpat tiesa 
pamatoti vērtēja, vai konkrētajos apstākļos ir iespējams lietu pilnvērtīgi 
izskatīt bez konkrēto pierādījumu pārbaudes tiesas sēdē, tostarp neuzdodot 
pieteicējai vai citām personām konkrētus jautājumus par attiecīgajiem 
pierādījumiem. 

Šā izvērtējuma ietvaros tiesa secināja, ka pierādījumiem, ar kuriem 
pieteicējai liegts iepazīties, lietā varētu būt izšķiroša nozīme, jo uz tiem 
ir balstīts lietā pārsūdzētais lēmums, un tiesai ir nepieciešams procesa 
dalībniekus iztaujāt par konkrēto dokumentu sagatavošanu un saturu. 

Senātam nav pamata apšaubīt minēto apgabaltiesas secinājumu, 
jo lietā nav norāžu, ka konkrētie pierādījumi lietas izspriešanai būtu 
acīmredzami nenozīmīgi. Valsts ieņēmumu dienests blakus sūdzībā nav 
argumentējis, ka tiesa būtu kļūdījusies, secinot, ka dienests attiecīgos 
pierādījumus izmantojis, pamatojot pārsūdzēto lēmumu. Arī Senāts, 
iepazīstoties ar lietas materiālos esošo pārsūdzēto lēmumu, secina, ka 
dienests administratīvo procesu ir ierosinājis un gala lēmumu pieņēmis, 
lielā mērā balstoties uz informāciju, kas tika iegūta, kratīšanas ietvaros 
izņemot pieteicējai dokumentus. Pārējie pierādījumi lietā galvenokārt 
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vākti ar nolūku papildus apstiprināt tos secinājumus, ko dienests izdarījis, 
novērtējot kriminālprocesa ietvaros izņemtos pierādījumus. 

Šādos apstākļos, kad konkrēti pierādījumi ir pieteicējai nelabvēlīga 
administratīvā akta pamatā, ir pašsaprotami, ka tie vērtējami kā lietas 
izšķiršanai būtiski. Turklāt konkrētos pierādījumus tiesai ir iesniedzis pats 
Valsts ieņēmumu dienests, tātad prezumējams, ka arī dienests pats tos 
uzskatījis par būtiskiem lietas izšķiršanai, pretējā gadījumā dienests nebūtu 
šādus pierādījumus tiesai sniedzis un nebūtu ar tiem pamatojis pārsūdzēto 
lēmumu. 

Nav nozīmes blakus sūdzībā paustajam dienesta viedoklim, ka tiesa 
būtu varējusi lietu izskatīt tikai ar tiem pierādījumiem, ar kuriem pieteicēja 
drīkst iepazīties. Ja pierādījumi lietā ir iesniegti un pievienoti lietai, tā ir tiesas, 
kura izskata lietu pēc būtības, kompetence novērtēt pierādījumu iespējamo 
ietekmi uz lietas izskatīšanas rezultātu un līdz ar to arī nepieciešamību šos 
pierādījumus pārbaudīt. 

[11] Nepamatots un būtībā pretrunīgs ir arī blakus sūdzībā paustais 
Valsts ieņēmumu dienesta viedoklis, ka tiesa nav ierobežota pārbaudīt 
attiecīgos pierādījumus tiesas sēdē un uzdot par tiem jautājumus pieteicējai, 
jo šie pierādījumi pirms izņemšanas bija pieteicējas rīcībā un pieteicējai 
vajadzētu būt zināmam, kas tajos norādīts. 

Pirmkārt, ja pieteicējai vajadzētu būt zināmam, kas ir norādīts 
attiecīgajos dokumentos, turklāt vēl tādā mērā, lai varētu atbildēt uz 
konkrētiem tiesas jautājumiem par šo pierādījumu sagatavošanu un saturu, 
nav saprotams, kāda ir vajadzība pieteicējai liegt ar šiem dokumentiem 
iepazīties. Un tomēr kriminālprocesa virzītājs bija to aizliedzis, tātad 
prezumējams, ka pieteicējai nav zināms precīzs attiecīgo dokumentu saturs. 

Otrkārt, tas vien, ka pirms dažiem gadiem konkrētie dokumenti bijuši 
pieteicējas rīcībā un pieteicēja pati tos sagatavojusi, nenozīmē, ka līdz 
ar to pieteicējai ir jāatceras šo dokumentu saturs līdz tādai precizitātei, 
lai varētu komentēt konkrētus dokumentus, tos neapskatot. Tiesības 
piedalīties tiešā pierādījumu pārbaudē ietver tiesības pilnvērtīgi iepazīties 
ar lietā esošajiem pierādījumiem, jo īpaši tad, kad par šiem pierādījumiem 
sniedzami paskaidrojumi tiesā. Nav pieļaujams, ka procesa dalībniekam 
tiek lūgts komentēt tādu dokumentu, ar kuru tas nedrīkst iepazīties.

[12] Tiesvedības gaitā tiesai ir pienākums un atbildība nodrošināt, 
lai lietas izskatīšanas ietvaros būtu pienācīgi ievērotas procesa dalībnieku 
tiesības uz taisnīgu tiesu gan tiesību iepazīties ar lietas materiāliem 
kontekstā, gan lietas apstākļu pilnvērtīgas pārbaudes kontekstā.

Tādējādi situācijā, kad pieteicējam ir noteikts aizliegums iepazīties ar 
lietas izšķiršanai būtiskiem pierādījumiem, tiesvedības apturēšana uz laiku, 
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līdz šāds aizliegums tiek noņemts, ir samērīgs risinājums, kā nodrošināt 
pieteicēja tiesības uz taisnīgu tiesu, vienlaikus aizsargājot tās intereses, kuru 
dēļ uz konkrētu laiku liegums iepazīties ar lietas materiāliem ir noteikts. 

[13] Blakus sūdzībā Valsts ieņēmumu dienests nepamatoti atsaucas 
uz Senāta judikatūrā paustajām atziņām, ka apstāklis, ka kriminālprocesā 
iegūtie pierādījumi vēl nav pārbaudīti tiesā Kriminālprocesa likumā 
noteiktajā kārtībā, nav šķērslis pierādījumu pieļaujamībai administratīvajā 
lietā, jo tiesa pati administratīvās lietas ietvaros izvērtē minēto pierādījumu 
nozīmi būtisko faktu pierādīšanā administratīvās lietas ietvaros. 

Konkrētajā gadījumā tiesa nav apturējusi tiesvedību tāpēc, ka 
uzskatītu, ka administratīvā tiesa nav tiesīga pārbaudīt kriminālprocesa 
ietvaros iegūtus pierādījumus, kuri ar galīgu nolēmumu vēl nav novērtēti 
kriminālprocesā. Tiesa tiesvedību ir apturējusi tāpēc, ka ir saskatījusi 
objektīvu šķērsli izskatīt lietu, iekams pieteicējai ir tiesības iepazīties 
ar lietā esošajiem pierādījumiem. Turklāt no pārsūdzētā tiesas lēmuma 
skaidri izriet, ka tiesvedība lietā tiek apturēta līdz brīdim, kad stāsies 
spēkā nolēmums krimināllietā tikai tad, ja pieteicējai tiesības iepazīties 
ar strīdus dokumentiem netiks atzītas ātrāk. Ja pieteicējai būs iespēja 
ar attiecīgajiem pierādījumiem iepazīties jau ātrāk, tiesvedība lietā tiks 
atjaunota neatkarīgi no tā, vai krimināllietā būs vai nebūs stājies spēkā 
galīgais nolēmums.

[14] Rezumējot minēto, Valsts ieņēmumu dienesta blakus sūdzība ir 
noraidāma, un pārsūdzētais tiesas lēmums atstājams negrozīts.

[15] Vienlaikus Administratīvās apgabaltiesas uzmanība vēršama 
uz to, ka kriminālprocesa Nr. 16870002117 virzītājs izmeklētājs [pers. 
A] Senātu ir informējis (lietas 16.sējuma 74.lapa), ka šajā administratīvajā 
lietā iesniegtajos divos DVD datu nesējos esošajiem kratīšanas laikā 
izņemtajiem dokumentiem tiek noņemts ierobežotas pieejamības 
statuss un pieteicējai tagad tiek atļauts ar tiem iepazīties. Līdz ar to 
Administratīvajai apgabaltiesai ir pamats lemt par iespēju atjaunot lietā 
apturēto tiesvedību.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 324.panta pirmo daļu, Senāts

n o l ē m a

atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2019.gada 5.aprīļa 
lēmumu par tiesvedības apturēšanu, bet Valsts ieņēmumu dienesta blakus 
sūdzību noraidīt. 

Lēmums nav pārsūdzams.



A-104

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Tēze lietā Nr. SKA-1/2019

Prasījuma par civiltiesiska līguma vai ierakstu izmaiņām 
zemesgrāmatā un administratīvā akta atcelšanu/atzīšanu 
par prettiesisku nošķiršana 

Gadījumos, kad administratīvajam aktam sekojusi civiltiesiska darbība 
(līguma noslēgšana vai īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā), 
pieteikums par administratīvā akta atcelšanu vai atzīšanu par prettiesisku 
ir pakļauts izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā, savukārt 
prasījums par līgumu vai zemesgrāmatas ierakstu atcelšanu ir izskatāms 
civilprocesuālā kārtībā. Līdz ar to katrs no šiem prasījumiem (attiecīgi 
publiski tiesiskais un civiltiesiskais) ir pakļauts attiecīgi administratīvajai 
tiesai un vispārējās jurisdikcijas tiesai. (Administratīvā procesa likuma  
184.panta otrā daļa)

Tēze lietā Nr. SKA-1/2019

Res judicata princips un atkāpšanās no tā

Res judicata princips ir fundamentāls un nozīmīgs, tā kā, ierobežojot 
sprieduma pārskatīšanas iespējas neierobežotā laikā, tiek iedibināta tiesiskā 
drošība, noteiktība un stabilitāte. Tas nozīmē, ka ar sprieduma stāšanos 
spēkā konkrētās tiesiskās attiecības ir galīgi noregulētas un personas var 
tiesiski paļauties, ka šis noregulējums paliks nemainīgs. Vienlaikus res 
judicata princips nav pilnīgi absolūts un īpašos izņēmuma gadījumos citu 
nozīmīgu tiesību aizsardzībai ir iespējama atkāpšanās no tā. 

Atkāpšanās no res judicata principa ir pieļaujama, ja tiesa, kuras spriedums 
ir stājies spēkā, ir pieļāvusi fundamentālu kļūdu, piemēram, jurisdikcijas 
pārkāpumu, kas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas pēc būtības, 
un tā rezultātā ir būtiski pārkāptas cilvēka pamattiesības, vairāku personu 
tiesības un likumīgās intereses vai citas ar likumu aizsargājamas publiskās 
intereses (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa 
likuma 191.panta pirmās daļas 3.punkts).
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Tēze lietā Nr. SKA-921/2019

Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā 
akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma 
konstatēšanai

Konkurences padomes ierosinātas administratīvās lietas dalībnieka 
pieteikums par Konkurences likuma 8.panta pirmajā daļā minētā 
administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuāla pārkāpuma 
konstatēšanu ir piekritīgs Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās 
instances tiesai.

Arī tad, ja par šādu pārkāpumu kā par faktisko rīcību pieteikumu iesniedz 
persona, kas nav attiecīgā administratīvā procesa dalībnieks, šāds 
pieteikums ir piekritīgs Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās instances 
tiesai (Administratīvā procesa likuma 122.pants, Konkurences likuma 
8.panta otrā daļa).
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III. Atlīdzinājuma prasījumi
Pakļautības (kompetentās tiesas) noteikšana  
par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājuma piešķiršanu 

Lai noteiktu, kura procesa (administratīvā procesa vai civilprocesuālā) 
kārtībā būtu izskatāms prasījums par tādu mantisko zaudējumu un 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu, kas nodarīts ar iestādes vai 
amatpersonas lēmumu, par izšķirošu būtu uzskatāms tas, kura tiesa ir bijusi 
kompetenta konstatēt un novērst šā lēmuma prettiesiskumu. Šāds princips 
izriet no mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma 
prasījuma subsidiārā rakstura (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, 
Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 1.punkts, 
Civilprocesa likuma 1.pants). 

Rīgā 2019.gada 27.jūnijā  SKA-890/2019
ECLI:LV:AT:2019:0627.SKA089019.4.L

L Ē M U M S

Tiesa kopsēdē šādā sastāvā: 
senatore Anita Kovaļevska, 
senatore Dzintra Amerika, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa, 
senatore Dace Mita, 
senators Valters Poķis, 
senators Normunds Salenieks, 
senatore Līvija Slica, 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Rudīte Vīduša
rakstveida procesā izskatīja [pers. A] blakus sūdzību par 

Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2018.gada 19.oktobra lēmumu, ar 
kuru atteikts pieņemt pieteikumu.

Aprakstošā daļa

[1] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2018.gada 19.oktobra 
lēmumu atteikts pieņemt pieteikumu, pamatojoties uz turpmāk 
minētajiem apsvērumiem.

[1.1] Pieteicējs [pers. A] 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās 
ievēlēts par Salaspils novada domes deputātu.

Salaspils novada dome 2017.gada 16.jūnijā pieņēma lēmumu “Par 
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novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu”. Ar lēmumu 
pieteicējs tika ievēlēts Salaspils novada domes Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu komitejā, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības 
komitejā un Dzīvokļu saimniecības komitejā.

[1.2] Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  
2017.gada 1.augustā izdeva rīkojumu Nr. 1-13/6038 par minētā Salaspils 
novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmuma 1., 3., 4. un 5.punkta darbības 
apturēšanu, jo, izveidojot pastāvīgās komitejas no politisko organizāciju 
(partiju) pārstāvjiem, esot pārkāpta likuma “Par pašvaldībām” 54.panta 
pirmā daļa. Apturētā lēmuma 3., 4. un 5.punkts attiecās uz komitejām, 
kurās ievēlēts pieteicējs.

[1.3] Salaspils novada dome iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā 
par ministra rīkojuma atcelšanu. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
49.panta trešajai daļai rīkojums saglabāja savu spēku līdz Satversmes 
tiesas sprieduma pasludināšanai, proti, tā darbība nebija apturēta.

Satversmes tiesa ierosināja lietu Nr. 2017-32-05, kurā 2018.gada 
29.jūnijā tika pieņemts spriedums. Satversmes tiesa konstatēja, ka 
ministrs drīkst apturēt tikai pašvaldību saistošo noteikumu un iekšējo 
normatīvo aktu normas, bet apturētais pašvaldības domes lēmums ir 
individuāls tiesību akts. Līdz ar to Satversmes tiesa atzina, ka ministrs 
rīkojumu ir pieņēmis ultra vires, un atzina rīkojumu par spēkā neesošu no 
tā izdošanas brīža.

[1.4] Pēc Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanas pieteicējs 
vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar lūgumu 
ministrijai atvainoties un atlīdzināt zaudējumus 2046 euro par to, ka 
laika posmā no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 29.jūnijam tika 
liegtas pieteicēja subjektīvās publiskās tiesības piedalīties Salaspils 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas, 
Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas un Dzīvokļu saimniecības 
komitejas darbā.

Ministrija 2018.gada 27.augustā pieņēma lēmumu, noraidot 
pieteicēja lūgumu.

[1.5] Pieteicējs ir iesniedzis tiesā pieteikumu, kurā lūgts atzīt par 
prettiesisku un atcelt ministrijas 2018.gada 27.augusta lēmumu, uzlikt 
pienākumu ministrijai publiski atvainoties pieteicējam un atlīdzināt 
zaudējumus 2046 euro.

[1.6] Lai tiesa varētu pieņemt pieteikumu par atlīdzinājumu, tai 
vispirms ir jākonstatē, ka šis prasījums ir saistīts ar iestādes izdotu 
administratīvo aktu vai faktisko rīcību. Tikai gadījumā, ja tiesnesis 
konstatē minēto priekšnosacījumu, pieteikums par atlīdzinājumu būs 
pieļaujams un izskatāms administratīvā procesa kārtībā.
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[1.7] Ministra 2017.gada 1.augusta rīkojums Nr. 1-13/6038 par 
Salaspils novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmuma “Par novada 
pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” 1., 3., 4. un 5.punkta 
darbības apturēšanu ir pieņemts valsts pārvaldes ietvaros. Rīkojums 
pastarpināti iedarbojās uz pieteicēju kā uz pašvaldības domes deputātu, 
nevis privātpersonu. Līdz ar to rīkojums nav nedz administratīvais akts, 
nedz faktiskā rīcība. Tas ir iestādes iekšējs lēmums, kas skar tai padotu 
iestādi. Tādēļ pieteikumu ir jāatsaka pieņemt, jo lieta nav izskatāma 
administratīvā procesa kārtībā.

[1.8] Pieteicēja pieteikums galvenokārt ir pamatots ar Satversmes 
tiesas 2018.gada 29.jūnija spriedumā lietā Nr. 2017-32-05 paustajām 
atziņām. Satversmes tiesas likuma 32.panta otrā daļa noteic, ka 
Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas 
interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī 
tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām. 
Līdz ar to nav šaubu, ka turpmāk pašvaldības domes deputāta strīds ar 
pašvaldības orgānu ietilpst administratīvās tiesas kompetencē. Tomēr 
no minētā Satversmes tiesas sprieduma neizriet šā konkrētā strīda par 
kaitējuma atlīdzinājumu pakļautība administratīvajām tiesām. Gadījumos, 
kad publisko tiesību subjekta rīcība nav pārbaudāma Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā vai citā ar likumu noteiktajā kārtībā, 
prasība ir ceļama vispārējās jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

[2] Pieteicējs iesniedzis blakus sūdzību, norādot uz turpmāk 
minētajiem argumentiem.

[2.1] Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka attiecīgais ministra rīkojums 
ir prettiesisks un tas nerada nekādas tiesiskas sekas. Līdz ar to šo rīkojumu 
nevar atzīt par iekšēju lēmumu.

[2.2] Ministra rīkojums ir izdots valsts pārvaldes jomā, un tas 
aizskāra pieteicēja kā pašvaldības domes deputāta subjektīvās tiesības, 
liedzot viņam iespēju piedalīties pašvaldības domes pastāvīgo komiteju 
darbā un saņemt par šo darbu atlīdzību. Tā kā pieteicēja subjektīvo tiesību 
aizskārums ir radies publiski tiesiska strīda rezultātā, nav iespējama 
situācija, ka pieteicējam savu publisko subjektīvo tiesību aizskāruma 
novēršanai būtu jāvēršas tiesā civiltiesiskā kārtībā.

[2.3] Konkrētais strīds nav risināms hierarhiskā kārtībā. Ja saskaņā 
ar Satversmes tiesas atziņām lietā Nr. 2017-32-05 strīds starp pašvaldības 
domi un pašvaldības domes deputātu ir risināms administratīvā procesa 
kārtībā administratīvajā tiesā, tad nav pamata uzskatīt, ka strīds starp 
ministru un pašvaldības domes deputātu būtu risināms civiltiesiskā ceļā. 

[2.4] Satversmes tiesa savā spriedumā atzina, ka tāds stāvoklis, 
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ka atsevišķas valsts pārvaldes rīcības formas izmantošanas tiesiskums 
nevarētu tikt kontrolēts tiesā, būtu pretējs Administratīvā procesa likuma 
2.pantā formulētajiem šā likuma mērķiem.

[2.5] Atbilstoši Satversmes tiesas norādītajam, lai arī pašvaldības 
domes deputāts pilda publiski tiesisku amatu, deputāta subjektīvo tiesību 
aizsardzības labad viņa tiesiskais statuss administratīvajā procesā tiesā ir 
pielīdzināms privātpersonas statusam.

[2.6] Pieteicēja kā pašvaldības domes deputāta tiesības tika 
aizskartas ar ministra prettiesisko rīkojumu, kura rezultātā tika apturēta 
Salaspils novada domes komiteju darbība. Šāda rīkojuma izdošana 
bez tiesiska pamata ir pielīdzināma faktiskajai rīcībai administratīvajā 
procesā. Vienīgi izskatot lietu pēc būtības administratīvā procesa kārtībā, 
ir iespējams izdarīt secinājumus par to, vai ministra rīcība ir pielīdzināma 
faktiskajai rīcībai.

[2.7] Tiesa ir sašaurināti tulkojusi Administratīvā procesa likuma 
2.pantu un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likuma 1.pantu un nav ņēmusi vērā Satversmes tiesas 2018.gada 29.jūnija 
spriedumā lietā Nr. 2017-32-05 sniegto tiesību normu un principu 
interpretāciju.

Motīvu daļa

[3] Satversmes tiesa ar 2018.gada 28.jūnija spriedumu lietā 
Nr. 2017-32-05 atzina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 
2017.gada 1.augusta rīkojumu Nr. 1-13/6038 par neatbilstošu likuma 
“Par pašvaldībām” 49.panta pirmās daļas pirmajam teikumam un spēkā 
neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.

Satversmes tiesas spriedumā secināts, ka ministra rīkojums bija 
pieņemts ultra vires. Proti, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 49.panta 
pirmajai daļai ministrs var apturēt tādu pašvaldības domes lēmumu 
darbību, ar kuriem pašvaldība izdod vispārsaistošas ārējas vai iekšējas 
tiesību normas jeb normatīvos aktus, taču ministram nav tiesību apturēt 
individuālus tiesību aktus – administratīvos aktus un individuālus 
pārvaldes lēmumus –, kā arī pašvaldības politiskus lēmumus (sprieduma 
16.punkts). Tā kā apturētais pašvaldības domes lēmums noteica, ka no tajā 
minētajiem deputātiem tiek izveidoti noteiktu komiteju sastāvi, un tātad 
šis lēmums radīja katram tajā minētajam deputātam noteiktas subjektīvas 
tiesības piedalīties konkrētu domes komiteju darbā – piedalīties komiteju 
sēdēs, runāt tajās, iesniegt iesniegumus un iniciatīvas, komiteju sēdēs 
balsot, uzdot jautājumus –, Satversmes tiesa secināja, ka domes lēmums ir 
individuāls tiesību akts (sprieduma 22.punkts). Tātad ministra rīkojums, 
kas aptur šāda lēmuma darbību, ir izdots ārpus likuma “Par pašvaldībām” 
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49.panta pirmajā daļā noteiktās kompetences (ultra vires) un tādēļ ir 
spēkā neesošs (sprieduma 23.punkts).

Tālāk Satversmes tiesa atzina, ka tas tomēr nenozīmē, ka uz pašvaldības 
domes deputātu vērsti individuāli tiesību akti paliktu bez tiesiskas 
kontroles. Kā atzina Satversmes tiesa, pašvaldības domes un tās institūciju 
pieņemtie individuālie lēmumi, kas skar deputāta subjektīvo publisko 
tiesību īstenošanu, nav nedz administratīvie akti, nedz faktiskā rīcība. Tomēr 
pašvaldības deputāta strīds ar pašvaldības domi vai tās orgānu ir publiski 
tiesisks strīds par konkrēta deputāta subjektīvo publisko tiesību izmantošanu 
un izriet no pašvaldības domes vai tās orgāna rīcības izpildu varas sfērā. Lai 
arī pašvaldības deputāts pilda publiski tiesisku amatu, deputāta subjektīvo 
tiesību aizsardzības labad viņa tiesiskais statuss administratīvajā procesā 
tiesā ir pielīdzināms privātpersonas statusam (sprieduma 25.2.punkts).

[4] No Satversmes tiesā notikušās tiesvedības un Satversmes tiesas 
sprieduma izriet vairāki secinājumi.

Pirmkārt, ja pašvaldības dome vai tās institūcija pieņem individuālu 
lēmumu, kas skar deputāta subjektīvo publisko tiesību īstenošanu, tad šāda 
lēmuma tiesiskuma kontroles labad tas ir pielīdzināms administratīvajam 
aktam, un lēmuma tiesiskuma kontrole notiek administratīvā procesa 
kārtībā, ja deputāts vēršas administratīvajā tiesā ar attiecīgu pieteikumu. 
Ja ar šādu pašvaldības vai tās institūcijas lēmumu deputātam būtu 
nodarīti mantiski zaudējumi vai nemantisks kaitējums, prasījums par 
atlīdzinājumu, ievērojot Administratīvā procesa likuma 92.pantu, tāpat 
būtu izskatāms administratīvā procesa kārtībā. Proti, ja reiz lēmums 
ir pielīdzināms administratīvajam aktam deputāta subjektīvo tiesību 
aizsardzības labad, tad arī mantisko zaudējumu vai nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājuma jautājumi risināmi administratīvā procesa kārtībā.

Otrkārt, ja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir izdevis 
rīkojumu par šāda individuāla tiesību akta apturēšanu, šāda rīkojuma 
tiesiskuma vērtēšana paliek Satversmes tiesas kompetencē, un tieši 
Satversmes tiesa var tiesiskuma kontroles ietvaros atzīt, ka šāds lēmums ir 
pieņemts ultra vires un tādēļ ir spēkā neesošs. Tas atbilst arī Satversmes tiesas 
spriedumā secinātajam par Satversmes tiesas likuma 16.panta 5.punktā 
atspoguļoto Satversmes tiesas kompetenci: vienīgi Satversmes tiesa ir 
kompetenta noteikt, vai ar rīkojumu apturētais pašvaldības domes lēmums 
ir tāds lēmums, kuru ministrs bija tiesīgs apturēt (sprieduma 17.punkts).

[5] Senāts uzsver, ka tiesību akta ultra vires raksturu var konstatēt 
tikai tā tiesa, kuras kompetencē ietilpst šāda veida tiesību aktu kontrole, 
nevis tiesa, kura pārbaudītu šā tiesību akta saturu tikai noregulētā 
jautājuma ietvaros.
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Tā tas ir gan tādā gadījumā, kā šajā lietā apskatītais, gan gadījumos, 
kad ultra vires problēma rodas tādēļ, ka normatīvā akta izdevējs izdevis 
tiesību aktu ārpus saturiskā deleģējuma (piemēram, Satversmes tiesa vērtē 
Ministru kabineta noteikumu atbilstību likumā ietvertajam deleģējumam 
pēc noregulētā jautājuma satura).

Arī administratīvo tiesību jomā var veidoties šādas situācijas. 
Iestāde rīkotos ultra vires, ja tā, piemēram, izdotu administratīvo aktu, 
ar kuru vienpusēji noregulētu kādas privāttiesiskas attiecības, nevis 
kā jebkura privātpersona vienotos vai aizsargātu tiesības privāttiesību 
ietvaros. Ja par izšķirošu uzskatītu šā lēmuma tiesisko dabu un atbilstoši 
tā saturam (privāttiesisko attiecību noregulējums) civilprocesa kārtībā 
vērtētu šāda lēmuma pamatotību no civiltiesiskā viedokļa, tiesa varētu 
šādu noregulējumu pat atzīt par pareizu konkrētajā tiesiskajā situācijā. 
Turpretim jautājums par lēmuma pareizību tieši no publisko tiesību 
aspekta varētu palikt neizlemts. Tiesa civilprocesa kārtībā nevarētu atzīt 
par spēkā neesošu lēmumu, ar kuru iestāde kā ar administratīvo aktu 
izlēmusi privāto tiesību jomā esošu jautājumu. Līdz ar to pietrūktu tiesas, 
kura, kontrolējot tieši publiskās varas izmantošanas pareizību, varētu 
konstatēt lēmuma pieņemšanu ultra vires. Turpretim nav šaubu, ka šāda 
lēmuma tiesiskuma kontrole saistībā ar iestādes kompetenci publisko 
tiesību jomā būtu nodrošināta, ja to veiktu tiesa, kura ir tiesīga izvērtēt 
lēmuma kā administratīvā akta tiesiskumu.

Tieši šāds pakļautības noteikšanas princips ir akceptēts ne tikvien 
ar minēto Satversmes tiesas spriedumu, bet arī administratīvā procesa 
regulējumā un Senāta nolēmumos. Administratīvā procesa likuma 74.pants 
paredz, ka viens no iemesliem, kuru dēļ administratīvais akts ir spēkā neesošs, 
ir tas, ka šo aktu ir izdevusi iestāde, kurai konkrētā administratīvā akta 
izdošana nav piekritīga, un likums paredz šā jautājuma galīgu noskaidrošanu 
administratīvā procesa ietvaros. Administratīvajā procesā ir tikuši konstatēti 
iestādes ultra vires pieņemti lēmumi, piemēram, Augstākās izglītības 
padomes ārpus kompetences izdots lēmums par profesoru padomes lēmuma 
atcelšanu (Senāta 2018.gada 22.marta spriedums lietā Nr. SKA-234/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0322.A420497212.2.S)), pašvaldības domes lēmums par 
ūdens lietošanas servitūta noteikšanu nekustamajam īpašumam (Senāta 
2013.gada 26.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-167/2013 (A420613610)) un 
pašvaldības domes lēmums par ceļa servitūta noteikšanu (Administratīvās 
apgabaltiesas 2010.gada 19.maija spriedums lietā Nr. A42607507).

Senāts norāda, ka tiesību akta forma nav maznozīmīgs apstāklis 
iepretim tiesību aktā ietvertā regulējuma būtībai. Piemēram, individuāla 
gadījuma noregulējums apzināti var tikt ietverts likumā, kam seko 
attiecīga šā tiesību akta tiesiskuma kontrole Satversmes tiesā. Tā tas ir 
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ar likumiem, ar kuriem tiek atsavināti nekustamie īpašumi sabiedrības 
vajadzībām. Arī Ministru kabineta noteikumos var būt ietverts individuālu 
tiesisko attiecību noregulējums: Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra 
noteikumu Nr. 27 “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju 
resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju 
aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” 2.3.apakšpunkts 
kopsakarā ar noteikumu 2.pielikumu nosaka konkrētas personas, uz kuru 
būvētajām hidroelektrostacijām neattieksies ar noteikumiem paredzētais 
aizliegums būvēt hidroelektrostacijas. Nav šaubu, ka jautājumu par šādu 
Ministru kabineta noteikumu tiesiskumu būtu jāizskata Satversmes tiesai. 
Būtu grūti iedomāties, ka administratīvā procesa kārtībā varētu skatīt 
pieteikumu par šādu Ministru kabineta noteikumu tiesiskumu tikai tādēļ, 
ka būtībā tiek noregulētas individuālas tiesiskās attiecības.

Tātad, ja savu kompetenci ir atzinusi Satversmes tiesa, nebūtu 
pieļaujams, ka administratīvā tiesa veido paralēlas tiesvedības, vienlaikus 
šādu Satversmes tiesas jau vērtētu iestāžu lēmumu tiesiskumu vērtējot 
vēlreiz. Lēmuma izdošana ultra vires ir tāds lēmuma prettiesiskuma 
cēlonis, kas ir primārs, salīdzinot ar lēmuma tiesiskumu pēc satura (pēc 
būtības), un vērtēšana pēc satura acīmredzami atkrīt, ja Satversmes tiesa 
ir atzinusi lēmumu par spēkā neesošu. Tādēļ ir pareizi un pamatoti, ka 
Satversmes tiesa vienīgā vērtē tiesību aktus, kuri pēc to formas ir pakļauti 
šīs tiesas kontrolei.

[6] Pieteicējs tiesā ir vērsies nevis ar prasījumu atcelt vai atzīt par 
spēkā neesošu ministra rīkojumu, bet gan ar prasījumu par ministra 
rīkojuma radīto mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājumu. Tātad šajā lietā ir jāatbild uz jautājumu, kādā procesā būtu 
izskatāms strīds par šāda ultra vires pieņemta un tādēļ par spēkā neesošu 
atzīta lēmuma radīto mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājumu.

[7] Ja administratīvā procesa kārtībā kāds administratīvais akts 
(vai faktiskā rīcība) būtu atzīts par spēkā neesošu vai atcelts tā iemesla 
dēļ, ka tas ir bijis izdots ārpus kompetences, tad administratīvā procesa 
kārtībā būtu izskatāms arī jautājums par tādu mantisko zaudējumu vai 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu, kas ticis nodarīts ar šādu ultra 
vires izdotu administratīvo aktu. To apstiprina arī prakse. Piemēram, 
lietā Nr. A420517411 par prettiesisku tika atzīta bāriņtiesas rīcība un, 
norādot uz rīcības ultra vires raksturu, noteikts mantisko zaudējumu un 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājums pieteicējam.

Tāpat šaubas par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt mantisko 
zaudējumu vai nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma prasījumu nerodas arī 



III. Atlīdzinājuma prasījumi

A-113

gadījumā, kad administratīvā procesa kārtībā būtu atzīts par prettiesisku 
tāds lēmums, ar ko nepieļaujamā – administratīvā akta – formā būtu 
izlemti privāttiesiski jautājumi. Nav saskatāms pamatojums prasījuma par 
mantisko zaudējumu vai nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu nodošanai 
vispārējai tiesai izlemšanai civilprocesa kārtībā, piemēram, gadījumā, kad 
iestāde uz civiltiesisku attiecību pamata radušos parādu būtu pieprasījusi 
atdot ar administratīvo aktu, un tieši tādēļ šāda atprasīšana būtu atzīta 
par spēkā neesošu ar administratīvās tiesas spriedumu. Tieši tas, ka 
neadekvāti tikusi izmantota publiskā vara, būtu pamats arī mantisko 
zaudējumu vai nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanai administratīvā 
procesa kārtībā un dabiski atbilstu administratīvās tiesas jurisdikcijai.

Izskatāmajā gadījumā ar ministra rīkojumu noregulētais jautājums 
pats par sevi vispārīgi ietilpst administratīvās tiesas kompetencē, proti, 
ministra rīkojums līdz ar pašvaldības domes individuāla rakstura lēmuma 
apturēšanu ir noteicis individuālas tiesiskās attiecības starp deputātu 
un pašvaldības domi. Ja šo rīkojumu pielīdzinātu administratīvajam 
aktam, skatoties tikai pēc šīs pazīmes, tad būtu jāatzīst, ka arī prasījums 
par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu būtu 
izskatāms administratīvā procesa kārtībā. Taču, kā jau norādīts iepriekš, 
šā ministra rīkojuma kontrole ir notikusi Satversmes tiesā, ievērojot 
nepieciešamību kontrolēt ministra pilnvaru izmantošanu tieši ministra 
rīkojuma formā. Tikai tādēļ vien, ka izskatāmajā gadījumā ar ultra 
vires izdotu lēmumu pēc būtības ir risināts administratīvo tiesību jomā 
ietilpstošs jautājums, nav saskatāms pamats meklēt principiāli atšķirīgu 
risinājumu kompetenču nošķiršanai, salīdzinot ar to risinājumu, kas tiek 
izmantots, kad nepieļaujamā – administratīvā akta – formā tiek izlemti 
privāttiesiski jautājumi.

[8] Lai noteiktu, kurā procesā būtu izskatāms prasījums par mantisko 
zaudējumu un nemantiskā kaitējumu atlīdzinājumu, par izšķirošu būtu 
uzskatāms tas, kura tiesa ir bijusi kompetenta konstatēt un novērst šā 
lēmuma prettiesiskumu. Šāds princips izriet no mantisko zaudējumu un 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma prasījuma subsidiārā rakstura.

Kā zināms, administratīvā procesa kārtībā tiek izskatīti tikai tādi 
mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma prasījumi, 
kuri izriet no administratīvā akta vai faktiskās rīcības (Administratīvā 
procesa likuma 92.pants, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 4.panta pirmā daļa) vai arī speciāli ar likumu nodoti 
izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā (piemēram, Kriminālprocesā 
un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas 
likuma 23.pants). Savukārt prasījums par tādu mantisko zaudējumu vai 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu, kas nodarīts ar tiesību aktu, kura 
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tiesiskumu pārbauda Satversmes tiesa, vispārīgi nav pakļauts izskatīšanai 
administratīvā procesa kārtībā, bet atbilstoši Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pantam varētu tikt izskatīts vispārējā – civilprocesa – kārtībā 
(piemēram, Senāta 2017.gada 5.oktobra spriedums lietā Nr. SKC-239/2017 
(C27205510)).

Šajā gadījumā ministra rīkojuma prettiesiskums, kas arī ir tiešais 
pamats pieteicēja prasījumam par mantisko zaudējumu un nemantiskā 
kaitējuma atlīdzinājumu, slēpjas tajā jomā, kurā savu kompetenci atbilstoši 
Satversmes tiesas likuma 16.panta 5.punktam īstenoja Satversmes tiesa. 
Pat ja ar ministra rīkojumu ir apturēts tāds pašvaldības domes lēmums, 
kura tiesiskums būtu pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā, jāuzsver, 
ka pieteicēja pieteiktais mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājuma prasījums nav saistīts ar tādu apstākļu pārbaudi, kas pēc 
būtības noregulēti šajā domes lēmumā. Vērtējot mantisko zaudējumu un 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma prasījumu pēc būtības, tiesas kontrolei 
nemaz nebūs jāietiecas tajā jomā, kuras tiesiskuma kontrole, kā atzina 
Satversmes tiesa, vispārīgi notiek administratīvā procesa kārtībā (proti, 
deputāta publisko subjektīvo tiesību ievērošana komiteju sadalījumā). 
Respektīvi, jautājums, vai ministra rīkojums, kas apturēja pašvaldības 
domes lēmuma darbību, pareizi noregulēja individuāla pašvaldības domes 
deputāta publiski tiesisko statusu un no tā izrietošās tiesības, nemaz netiktu 
skarts, vērtējot deputāta tiesības uz mantisko zaudējumu un nemantiskā 
kaitējuma atlīdzinājumu saistībā ar ministra rīkojumu.

Tātad, ja mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma 
prasījums tiktu skatīts administratīvā procesa kārtībā, tiesa atlīdzinājumu 
piešķirtu par tādu ministra lēmuma prettiesiskuma aspektu, kas nemaz 
nav pakļauts izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā, bet ir pakļauts 
Satversmes tiesai. Tas būtībā nonāktu pretrunā ar mantisko zaudējumu un 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma prasījuma subsidiāro raksturu, kas 
attiecībā uz administratīvo tiesu skaidri noteikts likumā (Administratīvā 
procesa likuma 92.pants).

Ievērojot visu iepriekš minēto, nav pamata secināt, ka par mantisko 
zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu būtu jālemj 
administratīvajai tiesai, kuras kompetence kā speciālā iepretim vispārējai 
ir norādīta Administratīvā procesa likumā. Līdz ar to pieteicēja prasījums 
par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu ir 
vispārējo tiesu kompetencē, jo atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 
92.pantam to kompetencē ir izskatīt vispārīgus mantisko zaudējumu un 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma prasījumus.

[9] Līdz ar to nav nozīmes pieteicēja argumentam par to, ka ministra 
rīkojums nav uzskatāms par iestādes iekšēju lēmumu. Neatkarīgi no 
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ministra rīkojuma tiesiskās dabas tā tiesiskuma izvērtēšana ir Satversmes 
tiesas kompetencē.

Tāpat ir noraidāms pieteicēja arguments, ka strīda pakļautība 
administratīvajām tiesām izriet no tā, ka pašvaldības domes deputātam 
viņa subjektīvo publisko tiesību aizskāruma gadījumā ir jānodrošina 
tiesības vērsties tiesā. Tas vien, ka ir jāpastāv aizskarto tiesību aizsardzības 
mehānismam, vēl nenozīmē, ka šāds mehānisms noteikti ir pieteikuma 
iesniegšana administratīvajai tiesai. Tā kā pieteicējs var vērsties tiesā 
civilprocesuālā kārtībā, viņa aizskarto tiesību aizsardzības mehānisms 
pastāv.

[10] Rezumējot minēto, secināms, ka blakus sūdzība ir noraidāma, 
jo nav pamata pārsūdzētā Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmuma 
atcelšanai.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 324.panta pirmo daļu, Senāts

n o l ē m a

atstāt negrozītu Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2018.gada 
19.oktobra lēmumu, bet [pers. A] blakus sūdzību noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Rīgā 2019.gada 27.jūnijā Lieta Nr. 670014818, SKA-890/2019
ECLI:LV:AT:2019:0627.SKA089019.5.L

Senāta senatoru Dzintras Amerikas, Andra Guļāna,  
Anitas Kovaļevskas, Daces Mitas un Normunda Salenieka

ATSEVIŠĶĀS DOMAS

[1] Senāta Administratīvo lietu departaments 2019.gada 27.jūnijā 
kopsēdē pieņēma lēmumu, izskatot [pers. A] blakus sūdzību par 
Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2018.gada 19.oktobra lēmumu, ar 
kuru atteikts pieņemt pieteikumu.

[2] Lietā ir strīds, kādā kārtībā tiesā ir izskatāms pieteicēja prasījums 
par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, kas 
viņam ir nodarīts ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 
2017.gada 1.augusta rīkojumu Nr. 1-13/6038, kuru Satversmes tiesa ir 
atzinusi par ultra vires izdotu un spēkā neesošu.

[3] Diemžēl nevaram piekrist vairākuma viedoklim, ka šis prasījums 
ir izskatāms civilprocesuālā kārtībā.

Piekrītam vairākumam, ka mantisko zaudējumu un nemantiskā 
kaitējuma atlīdzinājuma prasījumam ir subsidiārs raksturs un parasti 
atlīdzinājuma prasījuma pakļautība izskatīšanai administratīvā procesa 
kārtībā ir atkarīga no pamatprasījuma pieļaujamības. Tāpat piekrītam 
tam, ka nevar pilnībā ignorēt formu, kādā valsts orgāni, iestādes vai 
amatpersonas ir pieņēmuši konkrētu lēmumu.

Taču turpmāk norādīto apstākļu dēļ, mūsuprāt, vairākums nav 
piešķīris pietiekamu nozīmi atsevišķiem būtiskiem šīs lietas apstākļiem.

[4] Mūsuprāt, šajā lietā būtiski ir tas, ka ministra rīkojumam ir 
divējāda daba. Taču divējāda daba tam ir nevis tāpēc, ka atšķiras šā 
rīkojuma forma no satura, bet gan tāpēc, ka tas rada dažādas sekas diviem 
atšķirīgiem tiesību subjektiem.

[5] Ministrs rīkojumu izdeva, atsaucoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 49.panta pirmo daļu, kas piešķir tiesības vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministram apturēt nelikumīgu pašvaldības domes 
izdoto saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu vai to atsevišķu punktu 
darbību.

Kā norādīja Satversmes tiesa, pašvaldības ir gan funkcionāli, gan 
institucionāli padotas Ministru kabinetam. Pašvaldību institucionālās 
darbības pārraudzību īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs ar tam pakļautās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas palīdzību, un likumā “Par pašvaldībām” ir paredzēti vairāki 
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pašvaldības darbības pēckontroles līdzekļi, kurus var izmantot ministrs 
un ministrija. Viens no šādiem līdzekļiem ir likuma “Par pašvaldībām” 
49.panta pirmajā daļā paredzētās ministra tiesības apturēt pašvaldības 
domes izdoto normatīvo aktu vai to atsevišķu punktu darbību (Satversmes 
tiesas 2018.gada 29.jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-32-05 12.–14.punkts).

Ņemot vērā minēto, var secināt, ka ministra rīkojums ir izdots 
publisko tiesību valsts pārvaldes jomā padotības attiecību ietvaros. Šis 
rīkojums skar tiesiskās attiecības starp institucionāli augstāku iestādi – 
ministru – un institucionāli zemāku iestādi – pašvaldības domi – un kā 
tāds ir uzskatāms par iekšēju lēmumu.

[6] Satversmes tiesa norādīja, ka, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 49.panta pirmo daļu, ministram ir tiesības apturēt tikai 
pašvaldības izdotus normatīvus aktus – pašvaldības saistošo noteikumu 
un iekšējo normatīvo aktu normas. Šī norma nedod tiesības ministram 
apturēt individuālus tiesību aktus – administratīvos aktus un individuālus 
pārvaldes lēmumus –, kā arī pašvaldības politiskus lēmumus (turpat,  
16.–17.punkts).

Līdz ar to, ja ministrs savas likuma “Par pašvaldībām” 49.panta 
pirmajā daļā paredzētās tiesības izmanto tiesiski, tad ministra lēmums 
nevar tieši radīt konkrētām privātpersonām vai amatpersonām tiesību 
aizskārumu. Tātad šādā situācijā ministra lēmums būtu tikai iekšējs 
lēmums.

Taču, kā to konstatēja Satversmes tiesa, konkrētajā gadījumā vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pārkāpa savas likuma “Par 
pašvaldībām” 49.panta pirmajā daļā noteiktās pilnvaras un apturēja 
tāda pašvaldības lēmuma darbību, kas ir tiesību normas piemērojošs 
individuāls tiesību akts, jo tas rada katram tajā minētajam pašvaldības 
domes deputātam noteiktas subjektīvas tiesības piedalīties konkrētu 
pašvaldības domes komiteju darbā (turpat, 22.punkts). Tātad Satversmes 
tiesa atzina, ka pašvaldības domes lēmums par domes pastāvīgo komiteju 
izveidošanu un konkrētu deputātu ievēlēšanu komitejās ir ne tikai 
politiskas izšķiršanās, bet arī tiesību jautājums. Akceptējot šo Satversmes 
tiesas atziņu, ir jāsecina: ja ar ministra rīkojumu prettiesiski tiek apturēta 
personai subjektīvās tiesības piešķiroša individuāla tiesību akta darbība, 
tad tas var radīt attiecīgās personas subjektīvo tiesību aizskārumu.

[7] Satversmes tiesa norādīja, ka no pašvaldības domes deputāta 
brīvā pārstāvības mandāta principa izriet tas, ka pašvaldības domes 
deputāts neatrodas dienesta attiecībās ar pašvaldību un nav īpaši pakļauts 
pašvaldībai. Deputāts, pildot amata pienākumus, savas tiesības neīsteno 
arī kā privātpersona, jo deputāta statuss un tam piederīgais tiesību un 
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pienākumu kopums ir publiski tiesisks, tādēļ pašvaldības domes un tās 
institūciju pieņemtie individuālie lēmumi, kas skar deputāta subjektīvo 
publisko tiesību īstenošanu, nav nedz administratīvie akti, nedz faktiskā 
rīcība (turpat, 25.2.punkts).

Arī izskatāmajā gadījumā pieteicēja aizskartās subjektīvās publiskās 
tiesības ir tādas, kuras viņš īsteno nevis kā privātpersona, bet gan kā 
pašvaldības domes deputāts, pildot amata pienākumus. Taču izskatāmajā 
gadījumā, lai arī pašvaldības domes deputāts neatrodas dienesta attiecībās 
ar ministru vai ministriju, viņš tomēr ir īpaši pakļauts ministram, jo 
viņš ir pašvaldības domes daļa. Kā jau tika norādīts, pašvaldības ir gan 
funkcionāli, gan institucionāli padotas Ministru kabinetam, un ministrs 
konkrēto rīkojumu izdeva padotības attiecību ietvaros. Turklāt par to, 
ka starp ministru un pašvaldības politisku amatpersonu var pastāvēt 
padotības attiecības, liecina, piemēram, tas, ka likuma “Par pašvaldībām” 
93.pantā ir paredzētas ministra tiesības atstādināt no amata pienākumu 
pildīšanas pašvaldības domes priekšsēdētāju.

Ja padotības attiecību ietvaros tiek pieņemts lēmums, kas rada 
tiesiskas sekas konkrētai padotai personai, tad šāds lēmums noteiktos 
apstākļos var tikt atzīts par administratīvu aktu. Proti, Administratīvā 
procesa likuma 1.panta trešā daļa noteic, ka administratīvais akts ir arī 
lēmums par amatpersonas vai iestādei īpaši pakļautas personas tiesiskā 
statusa nodibināšanu, maiņu, izbeigšanu un šīs personas disciplināro 
sodīšanu, kā arī cits lēmums, ja tas būtiski ierobežo amatpersonas vai 
iestādei īpaši pakļautas personas cilvēktiesības.

Pieteikumā un blakus sūdzībā ir norādīts, ka ministra rīkojums ir 
ierobežojis pieteicēja tiesības piedalīties pašvaldības domes pastāvīgo 
komiteju darbā un saņemt par šo darbu noteikto atlīdzību. No Satversmes 
tiesas 2018.gada 29.jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-32-05 izriet, ka 
tiesības piedalīties pašvaldības domes komiteju darbā ir Satversmes 
101.pantā garantēto tiesību piedalīties pašvaldību darbībā izpausme. 
Savukārt Senāts ir atzinis, ka lēmumi, kas skar amatpersonas atalgojumu 
(mēnešalgas noteikšana, mēnešalgas apmēra ierobežošana noteiktā laika 
posmā, atalgojuma izmaksa, iepriekšējā atalgojuma un sociālo garantiju 
saglabāšana) būtiski skar amatpersonas cilvēktiesības – tiesības uz 
īpašumu – un līdz ar to ir uzskatāmi par administratīvo aktu (Senāta  
2009.gada 27.februāra lēmuma lietā Nr. SKA-123/2009 (A42275005) 
11.punkts, 2009.gada 23.oktobra lēmuma lietā Nr. SKA-798/2009 (-) 
8.punkts, 2010.gada 30.aprīļa lēmuma lietā Nr. SKA-407/2010 (A42670909) 
8.punkts un 2011.gada 23.decembra sprieduma lietā Nr. SKA-588/2011 
(A42800409) 7.punkts). Tādējādi ir konstatējamas gan pieteicēja ieskatā 
aizskartās cilvēktiesības, gan arī iespējamā aizskāruma būtiskums.
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Tā kā ministra rīkojums konkrētajā gadījumā būtiski skar pieteicēja 
cilvēktiesības, tad tas attiecībā uz pieteicēju ir administratīvs akts.

[8] Ņemot vērā minēto, var secināt, ka ministra rīkojumam ir divējāda 
tiesiskā daba. No vienas puses, ciktāl tas skar ministra tiesiskās attiecības 
ar pašvaldības domi, tas ir iekšējs lēmums, kas izdots padotības attiecību 
ietvaros. No otras puses, ciktāl tas skar ministra tiesiskās attiecības ar 
pašvaldības domes deputātu, tas ir administratīvs akts.

Lai arī šāda situācija nav tipiska, tomēr tiesu praksē ir jau konstatēti 
tādi gadījumi, kad vienam lēmumam vai darbībai var būt divējāda 
tiesiskā daba (piemēram, Senāta 2010.gada 5.janvāra lēmums lietā  
Nr. SKA-163/2010 (A42606307), kur tika atzīts, ka viens un tas pats lēmums 
var būt procesuāls lēmums iestādes tiesiskajās attiecībās ar vienu personu 
un administratīvs akts iestādes tiesiskajās attiecībās ar citu personu). Līdz 
ar to var secināt, ka šāda situācija ir iespējama.

Turklāt šajā gadījumā šī divējādā daba rada arī nozīmīgas sekas, jo 
atšķiras katra skartā subjekta tiesību aizsardzības līdzekļi. Likuma “Par 
pašvaldībām” 49.panta trešajā daļā un Satversmes tiesas likuma 17.panta 
trešajā daļā pašvaldības domei ir paredzētas tiesības iesniegt pieteikumu 
Satversmes tiesai un tādējādi nodot ministra rīkojuma tiesiskuma 
izvērtēšanu Satversmes tiesai. Savukārt pašvaldības domes deputātam 
nav paredzētas tiesības par šādu rīkojumu vērsties Satversmes tiesā.

Tas ir apstāklis, kas konkrēto situāciju būtiski atšķir no kopsēdē 
pieņemtajā lēmumā minētajiem piemēriem. Ja iestāde izdod administratīvo 
aktu ultra vires, tad skartā persona var pārsūdzēt to administratīvajā tiesā, 
proti, tiesā, kurai ir piekritīga šādu lēmumu pārbaude, ņemot vērā to 
formu. Ja normatīvajā aktā ir noregulētas individuālas tiesiskas attiecības, 
tad persona, kuras pamattiesības tādējādi ir aizskartas, var iesniegt 
konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai, proti, tiesai, kurai ir piekritīga 
šādu tiesību aktu pārbaude, ņemot vērā to formu. Savukārt tādā gadījumā 
kā izskatāmā lieta pašvaldības domes deputāts nevar vērsties Satversmes 
tiesā par ministra rīkojumu.

Nevienā tiesību normā tiešā tekstā atsevišķām privātpersonām vai 
amatpersonām nav arī paredzēti kādi citi tiesību aizsardzības līdzekļi 
pret šādu ministra rīkojumu, kas loģiski izriet no tā, ka likumdevējs nav 
paredzējis, ka ministrs, izdodot šāda veida rīkojumus, varētu pārkāpt 
savas kompetences robežas un tādēļ ar rīkojumu radīt tiesiskas sekas 
arī atsevišķai privātpersonai vai amatpersonai. Taču tas nenozīmē, ka 
būtu pieļaujams, ka pašvaldības domes deputāts paliek bez tiesiskās 
aizsardzības, ja, piemēram, dome pieteikumu Satversmes tiesā neiesniedz.

[9] Kā ir norādījusi Satversmes tiesa, no tiesiskas valsts principa 
izriet prasība pēc efektīvas aizskarto tiesību aizsardzības, jo atbilstoši 
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tiesiskas valsts principam ārpus tiesu varas kontroles nevar palikt neviena 
no tiesību normām vai izpildvaras darbībām, ja tās aizskar kādas personas 
tiesības. Arī no Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversmes) 
101.pantā ietvertajām tiesībām atbilstoši tautvaldības principam efektīvi 
piedalīties pašvaldību darbībā izriet valsts pienākums nodrošināt 
efektīvu šo tiesību aizsardzības mehānismu. Līdz ar to arī pašvaldības 
domes deputāta tiesību aizskāruma gadījumā tiesiskas valsts princips un 
Satversmes 101.pants pieprasa ne tikai to, lai pašvaldības domes deputāts 
varētu praktiski īstenot savas tiesības, bet arī to, lai šajā pantā garantētās 
tiesības to aizskāruma gadījumā tiktu efektīvi aizsargātas (Satversmes 
tiesas 2018.gada 29.jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-32-05 24.punkts).

Satversmes tiesa šo secinājumu izdarīja attiecībā uz gadījumiem, 
kad pašvaldības domes deputāta subjektīvās publiskās tiesības pārkāpj 
pašvaldība vai tās orgāni. Taču nav saskatāms nekāds loģisks pamats to 
neattiecināt uz gadījumiem, kad pašvaldības domes deputāta subjektīvās 
publiskās tiesības ar savu lēmumu aizskar cits izpildvarai piederošs 
subjekts – ministrs, jo arī šādos gadījumos ir piemērojams gan tiesiskas 
valsts princips, gan Satversmes 101.pants. Līdz ar to arī šādā gadījumā 
ir jāpastāv pašvaldības domes deputāta aizskarto tiesību aizsardzības 
mehānismam.

Kā jau tika noskaidrots, pašvaldības domes deputātam nav tiesību 
iesniegt pieteikumu vai konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai 
par šādu ministra rīkojumu. Taču, kā jau iepriekš secinājām, ministra 
rīkojums konkrētajā situācijā atbilst arī administratīvā akta pazīmēm. 
Līdz ar to skartajam pašvaldības domes deputātam šādā gadījumā būtu 
tiesības šādu administratīvo aktu pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Tas, 
ka kontrole pār ministra rīkojuma tiesiskumu pēc pašvaldības domes 
pieteikuma ir nodota Satversmes tiesai, nevar būt iemesls liegt deputātam 
pašam aizstāvēt savas tiesības. Līdz ar to administratīvajai tiesai šādu 
pieteikumu nebūtu pamata atteikt pieņemt.

[10] Ja administratīvā tiesa izskatītu pašvaldības domes deputāta 
pieteikumu par ministra rīkojuma atcelšanu vai atzīšanu par spēkā 
neesošu, tad būtu jāatzīst, ka šādā gadījumā administratīvā procesa kārtībā 
būtu skatāms arī prasījums par mantisko zaudējumu un nemantiskā 
kaitējuma atlīdzināšanu.

Tam, ka konkrētajā gadījumā pašvaldības dome ir vērsusies 
Satversmes tiesā un Satversmes tiesa ministra rīkojumu ir atzinusi par spēkā 
neesošu, nevajadzētu mainīt pašvaldības domes deputāta tiesības vērsties 
administratīvajā tiesā un šā strīda pakļautību administratīvajai tiesai.

Uzskatām, ka Satversmes tiesas kompetencē ir nodota ministra 
rīkojuma izvērtēšana tikai pēc pašvaldības domes pieteikuma, bet nav 
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nodota ministra rīkojuma izvērtēšana pēc pašvaldības domes deputāta 
pieteikuma. Ministra rīkojuma izvērtēšana pēc pašvaldības domes 
deputāta pieteikuma ir administratīvo tiesu kompetencē, un attiecīgi arī 
ar to saistītie atlīdzinājuma prasījumi ir administratīvo tiesu kompetencē.

[11] Tas, ka pieteicējs šajā gadījumā nav pieteikumā prasījis arī 
ministra rīkojuma atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, nevar būt 
pamats izdarīt atšķirīgu secinājumu par lietas pakļautību. Tas ir iemesls 
apsvērt jautājumu, vai ir pieļaujams pašvaldības domes deputātam izteikt 
atlīdzinājuma prasījumu, nepārsūdzot pašu ministra rīkojumu, un, ja nav 
pieļaujams, vai pieteicējam nebūtu dodama iespēja precizēt prasījumu.

Mēs arī nesaskatām problēmu ar Satversmes tiesas un administratīvo 
tiesu kompetenču sadursmi, ja administratīvā tiesa sakarā ar to, ka 
Satversmes tiesa ministra rīkojumu jau ir atzinusi par spēkā neesošu, 
šajā lietā izņēmuma kārtā atzītu par pieļaujamu izteikt atlīdzinājuma 
prasījumu, nepārsūdzot ministra rīkojumu, vai arī rastu iespēju skatīt 
pieteikumu par ministra rīkojuma atcelšanu un atlīdzinājumu.

Satversmes tiesas likuma 32.panta otrā daļa noteic, ka Satversmes 
tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija 
ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un 
amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām. Tātad 
administratīvajai tiesai būtu pienākums respektēt Satversmes tiesas 
secinājumu, ka attiecīgais ministra rīkojums ir izdots ultra vires.

[12] Rezumējot minēto, secinām, ka pieteicējam kā pašvaldības 
deputātam nav tiesību vērsties Satversmes tiesā, prasot pārbaudīt vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017.gada 1.augusta 
rīkojuma Nr. 1-13/6038 tiesiskumu. Taču šis ministra rīkojums, ciktāl 
tas skar ministra tiesiskās attiecības ar pieteicēju kā pašvaldības domes 
deputātu, atbilst administratīvā akta pazīmēm. Tā kā prasījums par 
administratīvo aktu ir izskatāms tiesā administratīvā procesa kārtībā, tad 
arī pieteicēja prasījums par atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem 
un nemantisko kaitējumu, kas nodarīts ar šo aktu, ir izskatāms 
administratīvā procesa kārtībā.
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Tiesības uz atlīdzinājumu labvēlīga administratīvā akta 
atcelšanas gadījumā

Tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar labvēlīga administratīvā 
akta atcelšanu ne vienmēr ir atkarīgas no iestādes rīcības tiesiskuma. Atceļot 
administratīvo aktu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 85.panta 
otrās daļas 4.punktu, adresātam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzinājumu 
arī gadījumā, kad tiklab atceltais, kā arī atceļošais administratīvais akts 
ir bijis tiesisks. Tiesības uz atlīdzinājumu šādā gadījumā ir no iestādes 
vainas neatkarīgas tiesības sui generis. Tāpēc Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma normas ir piemērojamas tikai 
pēc analoģijas, jo atbilstoši šī likuma 1.pantam likuma mērķis ir nodrošināt 
atlīdzinājumu, kas nodarīts ar prettiesisku administratīvo aktu.

Tādējādi atlīdzinājuma prasījuma pamats šādos gadījumos nav iestādes 
prettiesisks administratīvais akts vai prettiesiska faktiskā rīcība atbilstoši 
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumam, bet 
gan labvēlīgā administratīvā akta atcelšana saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu vai 86.panta otrās daļas 
3.punktu (Administratīvā procesa likuma 85.panta trešā daļa, Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1.pants).

Rīgā 2019.gada 30.oktobrī SKA-1409/2019
ECLI:LV:AT:2019:1030.SKA140919.3.L

L Ē M U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Anita Kovaļevska, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja SIA “Computer Hardware Design” blakus 

sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2019.gada 10.jūnija 
lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu.

Aprakstošā daļa

[1] Pieteicēja SIA “Computer Hardware Design” ir uzņēmums, kas 
veic kases aparātu apkalpošanu, programmatūras izstrādi un ražošanu.

Sešiem pieteicējas kases aparātu modeļiem (modifikācijām) 
tika izsniegti atbilstības apliecinājumi, un Valsts ieņēmumu dienests  
2017.gada 28.aprīlī, 9. un 12.maijā reģistrēja tos vienotajā datubāzē 
(reģistrā). Minētais bija pamats, lai pieteicēja varētu uzsākt attiecīgo kases 
aparātu tirdzniecību un apkalpošanu.
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2018.gada 9.februārī dienests nolēma izslēgt kases aparātus no 
vienotās datubāzes (reģistra), pamatojoties uz to, ka atbilstības apliecinājumi 
atsaukti, jo kases aparāti neatbilst Ministru kabineta 2014.gada  
11.februāra noteikumu Nr. 95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu 
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” 
(turpmāk – noteikumi Nr. 95) tehniskajām prasībām. Ar dienesta 2018.gada 
14.marta lēmumu 2018.gada 9.februāra lēmums atstāts negrozīts.

Uzskatot, ka aizskarta tās tiesiskā paļāvība uz 2017.gadā 
pieņemtajiem lēmumiem, pieteicēja 2019.gada 12.februārī vērsās dienestā 
ar iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu. Ar dienesta 2019.gada 
18.aprīļa lēmumu Nr. 30.3-22.11/1967 pieteicējas iesniegums noraidīts, 
taču pieteicēja ir vērsusies tiesā, lūdzot uzlikt pienākumu dienestam 
atlīdzināt pieteicējai zaudējumus 1 714 907 euro.

[2] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2019.gada 10.jūnija 
lēmumu pieteikumu atteikts pieņemt, pamatojoties uz turpmāk 
minētajiem apsvērumiem.

[2.1] Sekojot pieteicējas domu gaitai, dienesta 2018.gada 9.februāra 
lēmums (un tā apstrīdēšanas rezultātā pieņemtais 2018.gada 14.marta 
lēmums) ir prettiesisks. Tomēr iestādei un adresātam atšķiras domas 
par to, vai minētais lēmums ir balstīts uz kādu no Administratīvā procesa 
likuma 85.panta otrās daļas punktiem vai 86.panta otrās daļas punktiem. 
Tas nozīmē, ka jāatgriežas pie šā lēmuma juridiskās dabas novērtējuma. 
Taču jebkuram strīdam par iestādes lēmumu ir jābūt uzsāktam konkrētā 
laikā.

[2.2] Pieteicēja strīdu par dienesta 2018.gada 9.februāra lēmumu 
uzsāka tiesā 2018.gada 23.aprīlī, lūdzot atcelt dienesta 2018.gada 
14.marta lēmumu, un rajona tiesas tiesnesis ierosināja administratīvo 
lietu Nr. A420193518. Rajona tiesa 2019.gada 3.aprīlī tiesvedību minētajā 
lietā izbeidza, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 
4.punktu, jo pieteicēja atteicās no prasījuma.

[2.3] Tas, ka šobrīd pieteicējai ir citi apsvērumi un tā apjautusi 
radušos zaudējumus, neatbrīvo pieteicēju no pienākuma procesuālās 
darbības veikt konkrētā laikā. No pieteicējas motivācijas redzams, ka 
tās zaudējumus radījis dienesta 2018.gada 9.februāra lēmums, ar kuru 
mainīta tiesiskā kārtība un pieteicējas kases aparātu modeļi izslēgti 
no dienesta vienotās datubāzes (reģistra). Bez šā lēmuma analīzes 
un vērtējuma nevar nonākt pie zaudējumu analīzes. Tomēr strīdā par  
2018.gada 9.februāra lēmumu izbeigta tiesvedība, un atgriešanās pie šā 
lēmuma vērtēšanas vairs nav iespējama.

[2.4] Tā kā nav konstatēts prettiesisks administratīvais akts, 
pieteicējai nepastāv no tiesību normām izrietošas subjektīvās publiskās 
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tiesības prasīt zaudējumu atlīdzinājumu. Tas ir pamats atteikties pieņemt 
pieteikumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās 
daļas 8.punktu.

[3] Pieteicēja iesniegusi blakus sūdzību, norādot turpmāk minētos 
iebildumus.

[3.1] Atbilstības pārbaudes institūcija bija atsaukusi pieteicējas 
kases aparātu atbilstības apliecinājumus. Šāda apliecinājuma esība ir viens 
no obligātajiem priekšnoteikumiem kases aparāta iekļaušanai dienesta 
vienotajā datubāzē (reģistrā). Līdz ar to konkrētajos apstākļos labvēlīga 
administratīvā akta izdošanai nebija tiesiska pamata, un tiesvedības 
turpināšana lietā Nr. A420193518 būtu radījusi tikai nelietderīgu resursu 
izlietojumu. Ņemot vērā šo apsvērumu, pieteicēja atsauca pieteikumu 
minētajā lietā.

[3.2] Turklāt dienesta 2018.gada 14.marta lēmumu pieteicēja nekādā 
ziņā neuzskata par acīmredzami prettiesisku, kā to nepamatoti norādījusi 
tiesa. Pieteicējas ieskatā šā lēmuma tiesiskumam nav nozīmes jautājumā par 
zaudējumu atlīdzinājumu. Pastāvot Administratīvā procesa likuma 86.panta 
otrās daļas 3.punktā minētajiem priekšnoteikumiem, administratīvā akta 
adresātam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu arī gadījumā, ja lēmums, 
ar kuru atcelts iepriekš izdotais labvēlīgais administratīvais akts, ir tiesisks. 
Līdz ar to nav pamatots tiesas secinājums, ka privātpersona var pretendēt 
uz kaitējuma atlīdzinājumu tikai gadījumā, ja konstatēts prettiesisks 
administratīvais akts vai prettiesiska faktiskā rīcība.

Motīvu daļa

[4] Atbilstoši lietas apstākļiem 2017.gada 28.aprīlī, 9. un 12.maijā 
dienests pieņēma vairākus pieteicējai labvēlīgus administratīvos aktus, 
ar kuriem pieteicējas tirgotie kases aparātu modeļi tika iekļauti dienesta 
vienotajā datubāzē (reģistrā). Savukārt ar dienesta 2018.gada 9.februāra 
lēmumu šie kases aparāti no vienotās datubāzes (reģistra) izslēgti.

Pieteicējas viedoklis kopumā ir, ka dienesta 2018.gada 9.februāra 
lēmums (un tā apstrīdēšanas rezultātā pieņemtais 2018.gada 14.marta 
lēmums) pieņemts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 
86.panta otrās daļas 3.punktu, kurš noteic, ka adresātam labvēlīgu 
prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja administratīvā akta 
palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses. Ja adresāts uz 
attiecīgā administratīvā akta pamata ir saņēmis naudu vai citus labumus, 
šis administratīvais akts zaudē spēku ar tā atcelšanas dienu. Attiecīgā 
publisko tiesību juridiskā persona saskaņā ar šā likuma 8.nodaļu atlīdzina 
adresātam zaudējumus vai personisko kaitējumu, kas tam radies sakarā ar 
administratīvā akta atcelšanu.
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Balstoties uz minēto tiesību normu, pieteicēja prasa atlīdzināt 
zaudējumus.

[5] Rajona tiesas tiesnesis turpretim uzskatījis, ka par to, vai dienesta 
2018.gada 9.februāra lēmums balstīts uz kādu no Administratīvā procesa 
likuma 85.panta otrās daļas punktiem vai 86.panta otrās daļas punktiem, 
var izvirzīt tiesību strīdu, jo iestādei un adresātam par to domas atšķiras, 
bet no paša lēmuma tas skaidri neizriet. Tiesnesis uzskatījis, ka līdz ar to 
jāatgriežas pie minētā lēmuma tiesiskās dabas novērtējuma, taču strīds 
par šā lēmuma juridisko dabu vairs neesot iespējams, jo tiesvedība lietā 
par minētā lēmuma atcelšanu ir izbeigta.

Senāts atzīst, ka tiesnesis nav pareizi piemērojis tiesību normas 
un no tā vien, ka procesa dalībniekiem ir atšķirīgi viedokļi par dienesta  
2018.gada 9.februāra lēmuma pieņemšanas procesuāli tiesisko 
pamatojumu, kļūdaini secinājis, ka pieteicēja pārsūdz vai ka tai būtu 
jāpārsūdz minētais lēmums. Nav pamatots arī tiesneša secinājums, ka no 
pieteicējas motivācijas esot redzams, ka tās zaudējumu radījis dienesta 
2018.gada 9.februāra lēmums, proti, ka šo zaudējumu rašanās esot 
pakārtota minētā lēmuma tiesiskumam.

Lai gan dienesta 2018.gada 9.februāra lēmuma juridiskajai dabai un 
tā spēkā stāšanās datumam ir nozīme, lemjot par pieteikuma pieļaujamību, 
ciktāl jākonstatē pieteikuma pamata esība un jāpārbauda pieteikuma 
iesniegšanas termiņa ievērošana, pieteicējas atlīdzinājuma prasījums 
nepavisam nav pakārtots 2018.gada 9.februāra lēmuma tiesiskumam. 
Tieši pretēji, kā pamatoti norāda arī pieteicēja, šā lēmuma tiesiskumam 
šajā lietā nav izšķirošas nozīmes.

[6] Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 3.punkts, kā 
jau minēts, paredz, ka attiecīgā publisko tiesību juridiskā persona saskaņā 
ar šā likuma 8.nodaļu atlīdzina adresātam zaudējumus vai personisko 
kaitējumu, kas tam radies sakarā ar administratīvā akta atcelšanu.

Tātad adresātam ir tiesības saņemt atlīdzinājumu par zaudējumiem, 
kuri radušies tādēļ, ka iestāde rīkojās nepareizi, izdodot atcelto 
administratīvo aktu, bet šī persona bija darbojusies, paļaujoties uz kļūdaini 
izdotā administratīvā akta turpmāku pastāvēšanu (Briede J. 86.pants. 
Prettiesiska administratīvā akta atcelšana. Grām.: Administratīvā procesa 
likuma komentāri. A un B daļa. Dr. iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 862.lpp.).

Turklāt tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar labvēlīga 
administratīvā akta atcelšanu ne vienmēr ir atkarīgas no iestādes rīcības 
tiesiskuma. Kā pareizi norāda pieteicēja, atceļot administratīvo aktu 
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu, 
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adresātam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzinājumu arī gadījumā, kad 
tiklab atceltais, kā arī atceļošais administratīvais akts ir bijis tiesisks. 
Tiesības uz atlīdzinājumu šādā gadījumā ir no iestādes vainas neatkarīgas 
tiesības sui generis. Tāpēc Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma normas ir piemērojamas tikai pēc analoģijas, jo 
atbilstoši šā likuma 1.pantam likuma mērķis ir nodrošināt atlīdzinājumu, 
kas nodarīts ar prettiesisku administratīvo aktu, savukārt administratīvā 
akta atcelšana, ja tiek ievēroti procesuālie noteikumi, ir tiesiska (turpat, 
851.lpp.).

Tādējādi atlīdzinājuma prasījuma pamats šādos gadījumos nav 
iestādes prettiesisks administratīvais akts vai prettiesiska faktiskā rīcība 
atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likumam, bet gan labvēlīgā administratīvā akta atcelšana saskaņā ar 
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu vai 86.panta 
otrās daļas 3.punktu.

Minētais nozīmē, ka pieteicējai nav jāpārsūdz arī 2017.gada lēmumi, 
ar kuriem tās kases aparāti reģistrēti vienotajā datubāzē, bet kuri 
pieteicējas ieskatā izrādījušies prettiesiski.

Līdz ar to tiesneša lēmums atceļams un jautājums par pieteikuma 
virzību nododams jaunai izskatīšanai rajona tiesai.

[7] Vienlaikus Senāts atzīst, ka nepieciešams atbildēt uz jautājumu, 
kāds ir procesuālais termiņš atlīdzinājuma prasījuma iesniegšanai 
aprakstītajā gadījumā.

Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 3.punkts 
formulēts tā, ka iestāde lēmumu par zaudējumu vai kaitējuma atlīdzināšanu 
kā patstāvīgu daļu var iekļaut arī atceļošajā administratīvajā aktā (sal. 
turpat, 851.lpp.). Tādā gadījumā adresāts administratīvo aktu, tostarp daļā 
par atlīdzinājumu, var apstrīdēt un pārsūdzēt vispārējā kārtībā.

Taču, tā kā pilnīgai zaudējumu aprēķināšanai un kaitējumu 
raksturojošo apstākļu norādīšanai nepieciešama paša adresāta iniciatīva 
un līdzdarbība un var būt situācijas, kad sabiedrības interesēs nav 
pieļaujama kavēšanās ar atceļošā administratīvā akta izdošanu, ir arī 
iespējams, ka iestāde atceļošajā administratīvajā aktā šo jautājumu 
neizlemj.

Uz šādiem gadījumiem pēc analoģijas attiecināmas Valsts pārvaldes 
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 15.–17.panta normas 
(sal. turpat, 851.lpp.), tostarp 17.panta pirmā daļa, kas paredz, ka 
privātpersona iesniedz iesniegumu par zaudējuma atlīdzinājumu gada 
laikā no dienas, kad tā uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par zaudējumu, 
bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes prettiesiskā administratīvā 
akta spēkā stāšanās vai prettiesiskas faktiskās rīcības veikšanas dienas.
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 323.panta pirmās daļas 2.punktu un 324.panta pirmo 
daļu, Senāts

n o l ē m a

atcelt Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2019.gada 10.jūnija 
lēmumu un nodot jautājumu par pieteikuma virzību jaunai izskatīšanai 
Administratīvajā rajona tiesā;

atmaksāt SIA “Computer Hardware Design” drošības naudu 15 euro.
Lēmums nav pārsūdzams.



A-128

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Tiesības uz atlīdzinājumu īpašā upura dēļ

Latvijas Republikas Satversme prasa apsvērt nepieciešamību atlīdzināt 
zaudējumus arī tādos gadījumos, kad tie radušies tiesiska administratīvā 
akta vai faktiskās rīcības dēļ, proti, atsevišķos gadījumos, ņemot vērā 
taisnīguma apsvērumus, ir jālemj par iespējamā zaudējuma atlīdzināšanu 
personai arī tad, ja valsts pārvaldes rīcība atbilst tiesību normām un nav 
konstatējams prettiesiskums. 

Katrs tiesību ierobežojums, kas radīts ar tiesisku iestādes darbību, nav 
jāatlīdzina. Tiesas uzdevums ir vērtēt, vai pastāv tāds personas tiesību 
ierobežojums, kas tai atšķirībā no citām personām uzliek sevišķu, ārkārtēju 
nastu vai liek paciest no citām personām atšķirīgu, sevišķu, ārkārtēju 
kaitējumu (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā 
procesa likuma 92.pants). 

Rīgā 2019.gada 24.septembrī  SKA-1528/2019
ECLI:LV:AT:2019:0924.SKA152819.4.L

L Ē M U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Rudīte Vīduša, 
senatore Dzintra Amerika, 
senators Valters Poķis
rakstveida procesā izskatīja [pers. A] blakus sūdzību par 

Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2019.gada 10.jūlija lēmumu, ar 
kuru atteikts pieņemt pieteikumu.

Aprakstošā daļa

[1] Pieteicējai [pers. A] Ādažu novadā pieder nekustamais īpašums, 
ko pieteicēja bija iecerējusi apbūvēt. Nekustamajam īpašumam blakus 
atrodas Ādažu militārais poligons, un tajā esošās regulārās mācības rada 
neērtības lietot nekustamo īpašumu.

2019.gada 2.maijā pieteicēja vērsās Aizsardzības ministrijā ar 
lūgumu kompensēt mantiskos zaudējumus un nemantisko kaitējumu. 
Aizsardzības ministrija 2019.gada 3.jūnijā ar lēmumu Nr. MV-N/1351 
pieteicējas lūgumu noraidīja.

[2] Pieteicēja vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par 
mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu.

[3] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2019.gada 10.jūlija 
lēmumu pieteikumu atteikts pieņemt, pamatojoties uz Administratīvā 
procesa likuma 191.panta pirmās daļas 8.punktu. Lēmums pamatots ar to, 
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ka lietā nav konstatēts prettiesisks administratīvais akts vai prettiesiska 
faktiskā rīcība. Līdz ar to pieteicējai nav no tiesību normām izrietošas 
subjektīvās tiesības prasīt zaudējumu atlīdzinājumu.

[4] Pieteicēja par minēto tiesneša lēmumu iesniedza blakus sūdzību, 
norādot turpmāk minētos argumentus.

[4.1] Aizsardzības ministrija 2019.gada 3.jūnija lēmumā atzinusi, ka 
2019.gada 19.aprīlī kaimiņu nekustamajā īpašumā trāpīja un eksplodēja 
lādiņš, kā rezultātā īpašumā izveidojās izdegums.

[4.2] Minētais fakts radījis nepārprotamas briesmas pieteicējai 
un citiem cilvēkiem, kā arī aizskāris pieteicējas īpašuma tiesības. 
Ir palielinājusies militāro mācību intensitāte, un dzīvojamās mājas 
būvniecība nav iespējama bez draudiem pieteicējai, viņas mantai un 
ģimenes locekļu veselībai un dzīvībai. Uz to norāda 2019.gada 19.aprīļa 
incidents.

[4.3] Pieteicēja un viņas ģimene pārdzīvo par faktiski zaudētām 
iespējām attīstīt nekustamo īpašumu, kā arī radusies baiļu sajūta 
nekustamo īpašumu apmeklēt. Visi ieguldījumi veikti, lai iegādātos 
nekustamo īpašumu un ar laiku uzbūvētu ārpilsētas māju. Nekustamā 
īpašuma iegādei tika ņemts kredīts. 

Motīvu daļa

[5] Izskatāmajā gadījumā tiesnesis pamatoti norādījis, ka nav 
konstatēts ne prettiesisks administratīvais akts, ne faktiskā rīcība. 
Vispārīgi tas varētu būt pamats atteikt pieņemt pieteikumu, taču Senāta 
ieskatā pieteicējas aprakstītā situācija varētu būt vērtējama citādāk. 

[6] Administratīvā procesa likuma 92.pants neizšķir valsts 
atbildību par iestādes tiesisku vai prettiesisku rīcību. Savukārt Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma (turpmāk – 
Atlīdzināšanas likums) 1. un 4.pantā tiešā tekstā noteikts, ka personai 
ir tiesības uz atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu vai nemantisko 
kaitējumu (likuma tālākā tekstā un turpmāk arī šajā lēmumā apzīmēts 
kā zaudējuma atlīdzinājums), kas nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes 
prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību.

Tātad jebkurai personai ir tiesības uz atlīdzinājumu par zaudējumu, 
kas tai nodarīts ar prettiesisku valsts pārvaldes iestādes darbību. 

[7] Var būt gadījumi, kad personai zaudējums radies, nekonstatējot 
valsts pārvaldes iestādes darbības prettiesiskumu. Atlīdzināšanas likums 
zaudējuma atlīdzinājumu vispārīgi šādā gadījumā neparedz. Tomēr 
turpmāk minētie apsvērumi Senātam liek nonākt pie secinājuma, ka 
Latvijas Republikas Satversme (turpmāk – Satversme) prasa apsvērt 
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nepieciešamību atlīdzināt zaudējumu arī tādos gadījumos, kad tas radies 
tiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības dēļ.

[8] Satversmes normās ir atzīta virkne pamattiesību. Vienlaikus  
116.pants paredz, ka pieļaujama personas pamattiesību ierobežošana citu 
cilvēku tiesību aizsardzības, demokrātiskas valsts iekārtas, sabiedrības 
drošības, labklājības un tikumības aizsardzības interesēs. “Pamattiesību 
ierobežojumi izriet no pašu pamattiesību būtības. Pamattiesības garantē 
personas brīvību, taču šo brīvību valstij jāgarantē ekskluzīvi nevis vienai 
konkrētai personai, bet visām personām vienlaikus. Šā iemesla dēļ vienas 
personas pamattiesības ierobežo citas personas pamattiesības. Papildus 
tam pamattiesībām var tikt noteikti ierobežojumi citu konstitucionālo 
vērtību aizsardzībai, lai nodrošinātu sabiedrības turpmāku pastāvēšanu” 
(Pleps J. Komentārs Satversmes 116.pantam. Grām.: Latvijas Republikas 
Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Zin. vad. Balodis R. 
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 740.lpp.). Atbilstoši Satversmes tiesas atziņām 
ierobežojumi var tikt noteikti arī tādām pamattiesībām, kas nav minētas 
Satversmes 116.pantā, jo to prasa Satversmes vienotība un nepieciešamība 
aizsargāt citu personu pamattiesības (Satversmes tiesas 2002.gada 
22.oktobra sprieduma lietā Nr. 2002-04-03 secinājumu daļas 2.punkts).

Īpašuma tiesību kā pamattiesību ierobežojumu tieši paredz 
Satversmes 105.panta otrais, trešais un ceturtais teikums, kas noteic, 
ka īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm; īpašuma 
tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu; īpašuma piespiedu 
atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma 
gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.

Līdz ar to jau no Satversmes izriet, ka personai ir jāsamierinās ar 
savu pamattiesību zināmu ierobežojumu.

[9] Tomēr, kā to konsekventi skaidro Satversmes tiesa, pārbaudot 
tiesību normu atbilstību Satversmei, samērīguma princips noteic, ka 
tad, ja publiskā vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, 
ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp personas un sabiedrības interesēm 
(Satversmes tiesas 2002.gada 19.marta sprieduma lietā Nr. 2001-12-01 
secinājumu daļas 3.1.punkts).

Arī administratīvajam aktam un faktiskajai rīcībai ir jāatbilst 
samērīguma principam – lai arī no tiesību normām var izrietēt personas 
tiesību ierobežojums, šim ierobežojumam ir jābūt samērīgam.

Tāpat jāievēro Satversmes 91.panta pirmajā teikumā ietvertais 
tiesiskās vienlīdzības princips. No tā izriet, ka ierobežojumi, ar ko 
personām jāsamierinās, nedrīkst uz kādu personu gult nesalīdzināmi 
lielākā mērā kā uz citām personām.
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Savukārt Satversmes 92.pants paredz tiesības uz atlīdzinājumu 
jebkura nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā. Tas var ietvert 
atlīdzinājumu arī gadījumos, kad neatlīdzināšana novestu pie personas 
tiesību acīmredzami netaisnīga ierobežojuma.

[10] Tiesiskajā sistēmā atsevišķos gadījumos jau ar tiesību normu 
tiešu tekstu ir paredzēts atlīdzinājums arī par tādu valsts pārvaldes 
lēmumu vai rīcību, kas pati par sevi ir tiesiska.

Piemēram, Administratīvā procesa likuma 374.pantā noteikts: ja 
administratīvā akta piespiedu izpildes gaitā cieš cita privātpersona, nevis 
tā, pret kuru piespiedu izpilde vērsta, šai privātpersonai ir tiesības uz 
atlīdzinājumu saskaņā ar šā likuma 8.nodaļas noteikumiem neatkarīgi 
no tā, vai piespiedu izpilde bijusi tiesiska vai prettiesiska. Tātad arī par 
tiesiski veiktu piespiedu izpildi, ja tas radījis zaudējumus citai personai, šī 
persona var prasīt atlīdzinājumu.

Kā vēl viens piemērs jāmin Administratīvā procesa likuma 85.panta 
regulējums, kad ir iespējams atcelt adresātam labvēlīgu tiesisku 
administratīvo aktu. Minētā panta otrās daļas 4.punktā noteikts, ka 
adresātam labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja 
ir mainījušies lietas faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kuriem pastāvot 
administratīvā akta izdošanas brīdī iestāde varētu šādu administratīvo aktu 
neizdot, un administratīvā akta palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības 
intereses. Šā paša panta piektajā daļā noteikts: ja administratīvo aktu atceļ 
saskaņā ar šā panta otrās daļas 4.punktu, attiecīgā publisko tiesību juridiskā 
persona saskaņā ar šā likuma 8.nodaļu atlīdzina adresātam zaudējumus 
un personisko kaitējumu, kas tam radies sakarā ar administratīvā akta 
atcelšanu.

Tātad taisnīguma apsvērumi, kuri izriet no Satversmes 1.panta 
un ir atzīti arī kā viens no administratīvā procesa pamatmērķiem 
(Administratīvā procesa likuma 2.panta 1.punkts), likuši likumdevējam 
izšķirties par atlīdzinājumu arī gadījumos, kad persona tiek būtiski 
individuāli skarta ar kādu valsts pārvaldes iestādes tiesisku darbību. 

Tas liek domāt, ka tiesiskajā sistēmā, ievērojot jau iepriekš minētās 
Satversmes normas, šādam mehānismam būtu jādarbojas ikvienā tādā 
gadījumā, kad personai iepretim citām personām jāpacieš acīmredzami 
nesamērīgs un tādēļ netaisnīgs tās tiesību ierobežojums, proti, ja 
atlīdzinājuma nepiešķiršana, liekot zaudējumu ciest konkrētai personai, 
būtu acīmredzami netaisnīga.

Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos, ņemot vērā taisnīguma 
apsvērumus, būtu jālemj par iespējamā zaudējuma atlīdzināšanu 
personai arī tad, ja valsts pārvaldes rīcība atbilst tiesību normām un nav 
konstatējams prettiesiskums.
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[11] Jānorāda, ka līdzīgas prasības par tāda zaudējuma atlīdzinājumu, 
kas nodarīts ar valsts pārvaldes iestādes tiesisku rīcību, tiek atzītas arī 
citās kontinentālās Eiropas valstīs.

Tā Vācijā valsts atbildība var iestāties, arī veicot tiesisku rīcību, ja 
ar to personai radītas sevišķas ciešanas jeb uzlikts pārmērīgs slogs. Šādā 
gadījumā personai ir tiesības uz pienācīgu kompensāciju (Künnecke M. 
Tradition and Change in Administrative Law. Berlin: Springer, 2007, p. 185, 
Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā 
procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 363. un 364.lpp.). 
Apzīmējot šo tiesību institūtu, tiek lietoti jēdzieni “īpašais upuris” vai 
“uzupurēšanas tiesības”.

Igaunijas Valsts atbildības likuma 16.panta pirmā daļa paredz, ka 
persona var prasīt taisnīgu kompensāciju par zaudējumu, kas tai nodarīts 
ar tiesisku administratīvo aktu vai rīcību, kas sevišķi ierobežo personas 
pamattiesības un brīvības (pieejams: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/
ee/507062016001/consolide).

Arī Eiropas Padomes Ministru komiteja ir atzinusi, ka, pat ja nav 
konstatējama valsts pārvaldes iestādes prettiesiska rīcība, personai būtu 
piešķirams atlīdzinājums, ja acīmredzami netaisnīgi būtu likt aizskartajai 
personai vienai ciest zaudējumus (Eiropas Padomes rekomendācija 
Nr. R(84) 15 “Par valsts atbildību” II princips. Pieejams: https://rm.coe.
int/16804e3398). 

Eiropas Savienības tiesiskajā sistēmā arī ir nostiprināts uzskats, ka 
ir iespējama atbildība bez vainas jeb nekonstatējot prettiesisku rīcību, ja 
tiek konstatēts neparasts un īpašs kaitējums (Eiropas Savienības Tiesas 
2000.gada 15.jūnija sprieduma lietā “Dorsch Consult/Padome un Komisija”, 
C-237/98 P, ECLI:EU:C:2000:321, 18.punkts).

[12] Vienlaikus iepriekš minētais nenozīmē, ka katrs tiesību 
ierobežojums, kas radīts ar tiesisku iestādes darbību, būtu jāatlīdzina. 

Tiesas uzdevums būtu vērtēt, vai pastāv tāds personas tiesību 
ierobežojums, kas tai atšķirībā no citām personām uzliek sevišķu, 
ārkārtēju nastu vai liek paciest no citām personām atšķirīgu, sevišķu, 
ārkārtēju kaitējumu.

Salīdzinot ar Vācijas tiesībām, jau pats Vācijas tiesībās lietotais 
jēdziens “īpašais upuris” nozīmē, ka personas tiesisko interešu aizskārums 
ir lielāks, nekā parasti. Kaitējums izriet ārpus parastā dzīves riska sakarā 
ar vienlīdzības principa pārkāpumu vai kaitējuma noteiktā smaguma dēļ 
(Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā 
procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 363. un 366.lpp.). Lai atzītu, 
ka konkrētais gadījums ir “īpašā upura” gadījums, tam jāatbilst noteiktiem 
priekšnoteikumiem. Tie ir, rīcība veikta vispārējās (sabiedrības) interesēs 
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jeb tā ir valstiski svarīga, rīcība ir bijusi nepieciešama, un tās rezultātā 
personai izraisītas sevišķas ciešanas jeb nodarīts ārkārtējs tiesību vai 
interešu aizskārums (sal. Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās 
tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2002, 360.–363.lpp., Eiropas Padomes rekomendācija Nr. R(84) 15 “Par 
valsts atbildību” II princips. Pieejams: https://rm.coe.int/16804e3398).

[13] Ievērojot minēto, Senāts uzskata, ka pieteicējas pieteiktais 
prasījums par kaitējuma atlīdzinājumu var tikt skatīts kā prasījums par 
atlīdzinājumu īpašā upura dēļ. 

No pieteicējas apgalvotajiem apstākļiem izriet, ka pieteicēja  
2006.gadā iegādājās nekustamo īpašumu ar mērķi to apbūvēt. Tajā 
laikā nekas neesot liecinājis, ka blakus esošā Ādažu militārā poligona 
dēļ pieteicējas ieceri nebūs iespējams īstenot. Arī vietējās pašvaldības 
amatpersonas apgalvojušas, ka poligons netraucēs nekustamā īpašuma 
lietošanu un attīstīšanu. Tomēr pēdējo gadu laikā esot palielinājusies 
militāro mācību intensitāte, kas pieteicējai radījis bažas par būtiskām 
neērtībām nākotnē. To apstiprinājis tas, ka 2019.gada 19.aprīlī uz 
pieguļošā zemesgabala, pāris desmitus metru attālumā no pieteicējai 
piederošā nekustamā īpašuma, nokrita artilērijas lādiņš, izraisot 
ugunsgrēku. Pieteicējas ieskatā dzīvojamās mājas būvniecība vairs nav 
iespējama bez draudiem pieteicējai, viņas mantai, kā arī ģimenes veselībai 
un dzīvībai. Pieteicēja norāda, ka viņai ir radīti mantiskie zaudējumi. 
Nekustamajā īpašumā vairs neesot iespējams būvēt dzīvojamo māju 
paaugstināta riska dēļ, kā arī zaudējumi esot radušies, izstrādājot 
būvprojektu un atmaksājot saņemto kredītu. Tāpat, ņemot vērā militāro 
mācību biežuma palielināšanos un 2019.gada 19.aprīlī notikušo mācību 
izraisītās sekas, nekustamo īpašumu neesot iespējams pārdot. Pārdodot 
nekustamo īpašumu vienīgi par 70 % no tā vērtības, pieteicējai tiktu 
nodarīti pārmērīgi mantiskie zaudējumi. 

Senāta ieskatā šie pieteicējas argumenti būtu pārbaudāmi, vērtējot 
pieteicējas prasījuma par atlīdzinājumu pamatotību atbilstoši iepriekš 
aprakstītajiem kritērijiem. Tiesai būtu jāpārbauda arī pieteicējas norādīto 
apgalvojumu par īpašuma vērtības samazināšanos pamatotība. Kā jau 
iepriekš minēts, ne katrs īpašumtiesību aizskārums ir atlīdzināms. 
Sevišķas ciešanas nepieciešams norobežot no vispārīgiem dzīves riskiem, 
proti, riskiem, ar kuriem jāsamierinās katrai personai konkrētos apstākļos, 
un samērīgiem tiesību ierobežojumiem. Vērtējot samērīgumu, vērā būtu 
ņemams arī tas, vai pieteicējai, jau iegādājoties īpašumu, bija saprotami vai 
bija jābūt saprotamiem ierobežojumiem, kas izriet no īpašuma atrašanās 
konkrētā vietā.
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[14] Ņemot vērā minēto, Administratīvās rajona tiesas tiesneša 
lēmums ir atceļams un jautājums par pieteikuma pieņemšanu nododams 
jaunai izskatīšanai Administratīvajai rajona tiesai. 

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 323.panta pirmās daļas 2.punktu un 324.panta pirmo 
daļu, Senāts

n o l ē m a

atcelt Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2019.gada 10.jūlija 
lēmumu un nodot jautājumu par pieteikuma pieņemšanu jaunai 
izskatīšanai Administratīvajai rajona tiesai;

atmaksāt [pers. A] drošības naudu 15 euro.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Tēze lietā Nr. SKA-131/2019

Personas tiesības prasīt atlīdzināt nākotnē sagaidāmos 
izdevumus par juridisko palīdzību 

Par jau cēlušos mantisku zaudējumu ir uzskatāma arī saistību apmēra 
palielināšanās, līdz ar to atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta pirmajai daļai par mantisko 
zaudējumu, kas cietušajam radies, ir uzskatāma arī rēķinā par juridisko 
palīdzību norādītā summa, lai arī tā vēl nav samaksāta (Valsts pārvaldes 
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta pirmā un trešā 
daļa). 
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Piekrišana būvniecībai kopīpašnieka maiņas gadījumā

1. Kopīpašnieka piekrišanas došana būvniecībai ir kopīpašnieku civiltiesiskās 
attiecības. Piekrišanas došana ir darījums kopīpašnieku starpā, kurš 
vispārīgi, tas ir, ja vien paši darījuma dalībnieki tieši nav vienojušies par ko 
citu vai nav konstatējams gribas īstuma trūkums, proti, nepastāv maldības, 
spaidu vai viltus apstākļi, nav atsaucams. Tāpat tas nav ierobežots ar 
termiņu. 

Apstāklis, ka būvniecības procesa laikā ir mainījies kopīpašnieks un pati 
veiktā būvniecība pilnībā neatbilst obligātajiem noteikumiem par to, pats 
par sevi neiznīcina saņemtās un īstenotās (vai īstenot uzsāktās) piekrišanas 
spēku (Civillikuma 1068.pants).

2. Tā kā kopīpašuma gadījumā būvniecība vispār nav iespējama bez 
kopīpašnieka piekrišanas, tās saņemšanai piemērots brīdis ir, tieši ierosinot 
būvniecības ieceri (1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 
“Vispārīgie būvnoteikumi” 31.punkts).

Rīgā 2019.gada 5.jūnijā   SKA-30/2019
ECLI:LV:AT:2019:0605.A420426913.2.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa, 
senatore Ieva Višķere
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta 2013.gada 20.jūnija lēmuma Nr. DA-13-361-ap atcelšanu, 
sakarā ar [pers. A] kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 
2016.gada 15.jūnija spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 2013.gada 2.maija lēmumu  
Nr. BV-13-2304-ap pieteicējam [pers. A] uzdots nojaukt dzīvojamai mājai 
[adrese], Rīgā, piebūvēto verandu, attiecīgo mājas ārsienu izbūvējot 
atbilstoši 1998.gada 21.maijā akceptētajam būvprojektam Nr. 1044 
(turpmāk – būvprojekts Nr. 1044), un mājas koplietošanas telpas atjaunot 
atbilstoši stāvoklim, kāds ir fiksēts dzīvojamās mājas 2001.gada 14.maija 
inventarizācijas lietā. Ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
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2013.gada 10.jūnija lēmumu Nr. DA-13-361-ap būvvaldes lēmums atstāts 
negrozīts.

Lēmumā konstatēts, ka dzīvojamās mājas rekonstrukcija – piebūvētā 
veranda un koplietošanas telpās ierīkotais durvju bloks ar bīdāmām 
koka stiklotām durvīm, sadalot telpu divās daļās, koplietošanas telpai 
pievienojot viena dzīvokļa telpu, nojaucot starp telpām esošo iekšsienu 
un izveidojot jaunu telpu, – veikta patvaļīgi, tas ir, bez būvvaldes akceptēta 
būvprojekta un būvatļaujas. Turklāt norādīts, ka ir aizskartas kopīpašnieka 
tiesiskās intereses, jo nav saņemta viņa piekrišana būvniecībai. 2002.gadā 
dotais kopīpašnieka saskaņojums būvvaldei vairs nav saistošs.

[2] Pieteicējs iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā par 
lēmuma atcelšanu. 

[3] Ar Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 4.jūlija spriedumu un 
Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 15.jūnija spriedumu pieteikums 
noraidīts. Administratīvā apgabaltiesa daļēji pievienojās pirmās instances 
tiesas sprieduma motivācijai un norādīja turpmāk minēto. 

[3.1] Pieteicējs norāda, ka būvniecība nav veikta patvaļīgi, bet gan 
saskaņā ar būvprojektu Nr. 1044 un šā būvprojekta izmaiņu projektu 
(turpmāk – Izmaiņu projekts).

[3.2] Saskaņā ar Būvniecības likuma (likums, kas bija spēkā līdz 
2014.gada 30.septembrim) 1.panta 21.punktu patvaļīga būvniecība 
ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam 
būvprojektam, izņemot Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos 
Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 
(noteikumi, kas bija spēkā līdz 2014.gada 30.septembrim) paredzētos 
gadījumus. Saskaņā ar šā likuma 13.panta pirmo daļu pasūtītājam vai 
būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos 
būvnoteikumos paredzētajā kārtībā. Saskaņā ar šā panta piekto daļu 
būvdarbu uzsākšana vai veikšana bez būvatļaujas kvalificējama kā 
patvaļīga būvniecība.

Tātad personai, kas vēlas īstenot savu būvniecības ieceri (veikt 
būves projektēšanu un būvdarbus), ir jāierosina būvniecības process, kas 
turklāt sastāv no vairākiem posmiem, kura ietvaros tiek pieņemta virkne 
starplēmumu, bet vienīgais administratīvais akts, kas piešķir tiesības 
būvēt, ir būvatļauja. Tikai akceptēts būvprojekts ir pamats iestādei 
izsniegt būvatļauju.

[3.3] Pieteicējs ir saņēmis atļauju būvprojekta Nr. 1044 īstenošanai, 
bet tas neparedz veikt tos būvdarbus, kuri atzīti par patvaļīgiem. 
Būvprojektā Nr. 1044 dzīvojamo māju, kas iepriekš bijusi vienģimenes 
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māja, paredzēts pārveidot par dzīvojamo māju divām ģimenēm. Izmaiņu 
projekts paredz verandas būvniecību. Proti, 2002.gada 17.jūnijā pieteicējs 
vērsies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldē 
ar iesniegumu par dzīvojamās mājas paplašināšanas un garāžas izbūves 
ieceri. 2002.gada 7.jūlijā pieteicējs tam saņēma arhitektūras un plānošanas 
nosacījumus. Pieteicējs izstrādājis Izmaiņu projektu, kur paskaidrojuma 
rakstā norādīts, ka projekts paredz korekcijas 1.stāva dzīvokļa plānā, kā arī 
labiekārtot esošās pagrabstāva telpas un paplašināt esošo verandu.

Turklāt, lai gan pieteicēja ieskatā iesniegtais projekts ir 
būvprojekta Nr. 1044 izmaiņu projekts, tas tomēr ir uzskatāms par jaunu 
būvniecības ieceri. To apliecina pieteicējam izsniegtie arhitektūras un 
plānošanas nosacījumi, kas paredz būvprojekta izstrādi un būvatļaujas 
saņemšanu.

[3.4] 2002.gada 13.septembrī pieteicējs Izmaiņu projektam saņēma 
Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas galvenā arhitekta 
saskaņojumu, kas noformēts uz Izmaiņu projekta ģenerālplāna un 
reģistrēts iestādes 2002.gada saskaņojumu reģistrācijas grāmatā (ar 
Nr. 809).

Būvprojektu akceptēšanas kārtību noteica Vispārīgo būvnoteikumu 
102.punkts, saskaņā ar kuru izstrādātais būvprojekts trijos eksemplāros 
iesniedzams būvvaldē. Attiecīgā institūcija pieņem lēmumu par 
būvprojekta akceptēšanu vai sniedz motivētu rakstisku atteikumu 
akceptēt būvprojektu. Akceptētā būvprojekta viens eksemplārs tiek 
glabāts būvvaldē.

2002.gadā spēkā bija Rīgas domes 1998.gada 10.novembra 
noteikumi Nr. 20 “Būvprojektu saskaņošanas un akceptēšanas noteikumi 
Rīgā” (turpmāk – noteikumi Nr. 20), kuru 1.2.apakšpunkts noteica, ka 
būvprojektus akceptē Rīgas pilsētas galvenais arhitekts vai viņa vietnieks, 
un būvprojekts ir akceptēts, ja šo noteikumu 12.punktā minēto prasību 
gadījumos saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens un uz tā speciālā 
sarkanas krāsas spiedogā ir viņa paraksts, datums un reģistrācijas numurs.

Rīgas domes 1998.gada 10.novembra lēmuma Nr. 6706 “Par 
būvprojektu saskaņošanas un akceptēšanas kārtību Rīgā” 3.punkts 
paredzēja pilnvarot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Arhitektūras pārvaldes atbildīgās amatpersonas Rīgas pilsētas galveno 
arhitektu vai viņa vietnieku, priekšpilsētu vai rajonu galvenos arhitektus, 
arhitektu un inženieru daļas vadītāju un Rīgas pilsētas galveno mākslinieku 
veikt saskaņoto būvprojektu akceptēšanu noteikumos Nr. 20 noteiktajā 
kārtībā.

Saskaņā ar noteikumu Nr. 20 25.punktu izstrādāto būvprojektu 
saskaņošanas un akceptēšanas kārtības vienkāršošanai, kā arī 
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nepieciešamo dokumentu un rasējumu komplektācijas noteikšanai 
būvprojekti tika iedalīti piecās pamatgrupās. Ievērojot, ka izmaiņas 
attiecās uz vienģimenes dzīvojamās mājas rekonstrukciju (sk. būvprojekta 
paskaidrojuma rakstu), Izmaiņu projekts ir pieskaitāms otrās grupas 
būvprojektiem.

Minēto noteikumu II nodaļas “Būvprojektu saskaņošanas un 
akceptēšanas kārtība” 2.1.apakšpunkts noteica, ka otrās grupas 
būvprojektus saskaņo ar Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju (ja ēka atrodas arhitektūras vai kultūras pieminekļu 
aizsardzības vai regulācijas zonā). Atbilstoši II nodaļas 2.2.apakšpunktam 
būvprojektu akceptē attiecīgās priekšpilsētas (rajona) galvenais arhitekts, 
un būvprojekts ir akceptēts, ja uz tā speciālā sarkanas krāsas spiedogā ir 
viņa paraksts, datums un reģistrācijas numurs.

Tādējādi, tā kā dzīvojamā māja ir vietējās nozīmes arhitektūras 
piemineklis, pieteicējam bija jāsaņem Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas saskaņojums un priekšpilsētas (rajona) galvenā arhitekta 
akcepts. Tās pašas prasības attiecas arī uz izmaiņām akceptētā būvprojektā. 
Proti, Vispārīgo būvnoteikumu 109.punkts noteica: ja akceptētā būvprojektā 
ir izdarītas izmaiņas vai veikta tā atkārtota saskaņošana, būvprojekts 
iesniedzams būvvaldē atkārtotam būvprojekta akceptam.

No minētā secināms, ka Izmaiņu projektā esošais Rīgas kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas galvenā arhitekta saskaņojums nav 
galīgais saskaņojums Izmaiņu projekta saskaņošanas procesā, bet tikai 
priekšnoteikums Izmaiņu projekta akceptēšanai. Taču priekšpilsētas 
(rajona) galvenā arhitekta akcepta Izmaiņu projektam nav. Tādējādi 
Izmaiņu projekts nav akceptēts un nav saņemta būvatļauja tobrīd spēkā 
esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Savukārt uzsāktā projekta 
īstenošana uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.

Lietas izskatīšanas laikā pieteicējs arī pats ir atzinis, ka zina, ka 
Izmaiņu projekts nav saskaņots un nav saņemta atļauja darbu veikšanai, 
2011.gada 17.jūnija iesniegumā būvvaldei norādot, ka piekrīt, ka verandas 
piebūve ir veikta bez akceptēta būvprojekta, bet veiktā būvniecība ir 
saskaņota ar Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un 
saņemts arhitektūras plānošanas uzdevums. Turklāt norādījis, ka projekta 
akceptēšanu būvvaldē aizkavēja tās darbinieces nepamatotās prasības.

[3.5] Pieteicējs apgalvo, ka viņa gadījumā Izmaiņu projekts ir 
akceptēts atbilstoši tā laika iestādes praksei, norādot, ka iestāde, akceptējot 
būvprojektus, nelietoja sarkano zīmogu “AKCEPTĒTS”, bet lietoja zīmogu 
vai uzrakstu “SASKAŅOTS”. Kā pierādījumus minētajam apgalvojumam 
pieteicējs iesniedza citu ēku rekonstrukcijas tehniskos projektus un to 
izmaiņas.
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Konstatējams, ka atbilstoši iestādes praksei 2000., 2001.gadā 
attiecīgās Rīgas priekšpilsētas rajona galvenais arhitekts akceptēja 
būvprojektus, izmantojot sarkano zīmogu “AKCEPTĒTS”, savukārt 
izmaiņas šajos akceptētajos būvprojektos rajona galvenais arhitekts 
saskaņoja, izmantojot zīmogu vai uzrakstu “SASKAŅOTS”.

Izvērtējot minēto, atzīstams, ka, pārbaudot, vai būvprojekts vai 
tā izmaiņas ir akceptētas, svarīgi ir pārliecināties, ka tās ir parakstījusi 
amatpersona, kuras kompetencē ietilpst būvprojektu akceptēšana. Kā 
redzams no pieteicēja iesniegtajiem citiem izmaiņu projektiem, izmaiņas 
ir parakstījusi tā pati amatpersona, kas akceptējusi būvprojektu. Tam, 
ka zīmoga “AKCEPTĒTS” vietā ir izmantots zīmogs “SASKAŅOTS”, 
nav būtiskas nozīmes, izšķiroši ir tas, vai uz zīmoga ir kompetentās 
amatpersonas paraksts un datums. Pieteicēja gadījumā būvprojektu un 
tā izmaiņas akceptēttiesīgā amatpersona bija Ziemeļu rajona galvenais 
arhitekts. Atšķirībā no pieteicēja iesniegtajiem citiem izmaiņu projektiem, 
kuros ir kompetentās amatpersonas paraksts, pieteicēja Izmaiņu projektā 
Ziemeļu rajona galvenā arhitekta saskaņojuma nav.

[3.6] Pieteicējs norāda, ka, nesaņemot no iestādes rakstisku 
atteikumu akceptēt Izmaiņu projektu, pieteicējs paļāvās, ka Izmaiņu 
projekts ir akceptēts.

Ievērojot, ka noteikumi Nr. 20 skaidri noteica kārtību, kādi 
saskaņojumi ir nepieciešami un kādas amatpersonas ir tiesīgas akceptēt 
būvprojektus, nav šaubu, ka pieteicējam kā arhitektam šī kārtība bija labi 
zināma. Turklāt, nesaņemot ne akceptu, ne rakstisku atteikumu akceptēt 
Izmaiņu projektu, pieteicējam bija tiesības vērsties augstākā iestādē – 
domē – ar lūgumu uzlikt pienākumu iestādei akceptēt iesniegto projektu. 
Pieteicējs nav izmantojis šādu iespēju. Pastāvot šādiem apstākļiem, 
atsaukties uz tiesisko paļāvību pieteicējam nav pamata.

[3.7] Attiecībā uz koplietošanas telpas pārbūvi (starpsienas 
nojaukšanu, jaunas sienas ar bīdāmām durvīm ierīkošanu) Izmaiņu 
projektā nav konstatējama rasējuma lapa, kurā būtu redzamas izmaiņas 
būvprojekta Nr. 1044 1.stāva dzīvokļa plānā redzamajā telpā Nr. 12, 
kas atbilstoši dzīvojamās mājas 2001.gada 14.maija inventarizācijas 
lietai ir strīdus koplietošanas telpa. Pieteicējs norāda, ka saskaņā 
ar būvprojektu Nr. 1044 strīdus koplietošanas telpa tiek pievienota 
dzīvoklim Nr. 1 kā priekšnams un izmaiņas koplietošanas telpu sastāvā 
tika saskaņotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un ir atzīstamas par 
pieteicēja atsevišķā dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošo daļu. Tomēr 
to neparedz ne būvprojekts Nr. 1044, ne Izmaiņu projekts. No otra 
dzīvokļa īpašnieka [pers. B] liecības izriet, ka viņš nav saskaņojis pārbūvi 
koplietošanas telpā. Turklāt koplietošanas telpas iekļaušana būvprojekta 



IV. Būvniecības tiesības

A-141

Nr. 1044 1.stāva dzīvokļa plānā nenozīmē šīs telpas nonākšanu vienīgi 
pieteicēja īpašumā, un šajā lietā strīdi par koplietošanas telpu piederību 
un lietošanu nav izšķirami.

Tātad arī koplietošanas telpas pārbūvi pieteicējs ir veicis bez 
akceptēta būvprojekta, un līdz ar to iestāde pamatoti atzina pieteicēja 
veiktos būvdarbus par patvaļīgu būvniecību.

[3.8] Būvniecības likuma 30.panta sestā daļa paredz iestādes 
pienākumu izdot obligāto administratīvo aktu par būvniecības radīto seku 
novēršanu, ja konstatēts, ka būvniecība veikta bez akceptēta būvprojekta 
(kā tas ir izskatāmajā gadījumā). Vienlaikus, veicot kontroli pār šāda 
administratīvā akta tiesiskumu, tiesai jebkurā gadījumā ir pienākums 
ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai 
uzliktais pienākums nav nesamērīgs.

[3.9] Atbilstoši ziņām zemesgrāmatā dzīvojamā māja, kurā veikta 
patvaļīgā būvniecība, ir sadalīta divos dzīvokļu īpašumos. Tādējādi 
piemērojamas Dzīvokļa īpašuma likuma normas.

No Dzīvokļa īpašuma likuma 11.panta pirmās un trešās daļas izriet, 
ka dzīvokļa īpašnieks var pārbūvēt savu dzīvokli bez saskaņošanas ar 
citiem dzīvokļu īpašniekiem, ciktāl tas neskar citus dzīvokļu īpašumus 
vai kopīpašumā esošo daļu. Šo robežlīniju iezīmē dzīvojamās mājas 
sadalījums atsevišķā īpašumā un kopīpašumā. Tas nozīmē: ja atsevišķā 
īpašuma pārbūve skar kopīpašumā esošo daļu, nepieciešama dzīvokļu 
īpašnieku kopības piekrišana.

Pieteicējs ir izbūvējis verandu, tādējādi palielinot apbūves laukumu, 
kā arī veicis dzīvojamās mājas koplietošanas telpu pārbūvi. No tā secināms, 
ka pieteicēja veikto darbu rezultāts ir ietekmējis otra dzīvokļa īpašnieka 
intereses un kopīpašuma domājamās daļas.

Ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmo daļu, otrās daļas 
1.punktu un 17.panta piekto daļu, lai veiktu pieteicēja iecerēto būvniecību, 
nepieciešama trešās personas piekrišana.

Trešā persona nepiekrīt veiktajai būvniecībai. Tas nozīmē, ka 
pieteicējam nav iespējams saskaņot būvniecības ieceri normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Līdz ar to lietā pamatoti piemērota Būvniecības likuma 
30.panta sestā daļa, uzdodot pieteicējam novērst patvaļīgās būvniecības 
sekas.

[3.10] Pieteicējs uzskata, ka pārsūdzētais lēmums ir nesamērīgs, jo 
iestāde nav ņēmusi vērā, ka verandas būvniecību pieteicējs saskaņoja ar 
iepriekšējo otra dzīvokļa īpašnieku [pers. B] un ka veranda jau pastāvēja 
brīdī, kad par šā dzīvokļa īpašnieku kļuva trešā persona.

Pamatots ir iestādes viedoklis, ka tai nav saistošs bijušā otra dzīvokļa 
īpašnieka 2002.gadā dotais saskaņojums. Lai gan pieteicējs bija likumīgi 
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uzsācis verandas būvniecības dokumentācijas izstrādi, pieteicējs to 
nenoveda līdz galam, jo nesaņēma būvvaldes akceptu Izmaiņu projektam. 
Gadījumā, ja būvprojekts nav īstenots, vēlāk uzsākot no jauna tā 
saskaņošanu, saskaņošanas process veicams atbilstoši aktuālajai situācijai. 
Līdz ar to, neraugoties uz to, ka veranda bija uzbūvēta līdz 2005.gadam, 
pieteicējam būvniecības normatīvajos aktos paredzētā secīgā procedūra 
būvatļaujas saņemšanai ir jāveic no jauna, tostarp saņemot būvniecības 
ieceres saskaņojumu no jaunā kopīpašnieka.

Pieteicējam uzliktais pienākums ir samērīgs un atbilstošs konkrētās 
lietas apstākļiem, jo personai, apzināti veicot patvaļīgu būvniecību, ir 
jārēķinās ar normatīvajos aktos noteiktajām sekām. 

[4] Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību par apgabaltiesas 
spriedumu, norādot turpmāk minētos argumentus.

[4.1] Apgabaltiesa deva nepareizu novērtējumu Izmaiņu projektam, 
uzskatot, ka tā ir jauna būvniecības iecere, nevis būvprojekta Nr. 1044 
izmaiņu projekts. Vispārīgo būvnoteikumu 107.punkts noteica, ka 
izmaiņas akceptētajā būvprojektā var izdarīt būvdarbu laikā, ja par to 
vienojas būvniecības dalībnieki, kā arī ja izmaiņas neskar saskaņojošo 
institūciju intereses un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu un 
normatīvo aktu prasībām. Lietā nav strīda, ka pieteicējs normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā saskaņoja būvprojektu Nr. 1044, to atzīst gan trešā 
persona, gan iestāde. Tādējādi pieteicējs bija tiesīgs saskaņā ar Vispārīgo 
būvnoteikumu 107.punktu veikt izmaiņas būvprojektā Nr. 1044, 
saskaņojot tās ar būvniecības dalībniekiem.

Atbilstoši Būvniecības likuma 1.panta 13.punktam būvniecības 
dalībnieki ir fiziskās un juridiskās personas, kuras ar īpašumu, finanšu 
līdzekļiem vai darbu piedalās būvniecībā vai veic būvuzraudzību. Līdz ar 
to pieteicējam izmaiņas būvprojektā bija jāsaskaņo vienīgi ar nekustamā 
īpašuma kopīpašnieku. Gan būvprojekta Nr. 1044 saskaņošanas laikā, 
gan arī izmaiņu projekta un būvniecības īstenošanas laikā nekustamā 
īpašuma kopīpašnieks bija [pers. B], kurš izteica rakstisku piekrišanu un 
deva saskaņojumu koplietošanas telpu pārplānošanai, pagraba stāva telpu 
pārplānošanai un citiem būvdarbiem, tajā skaitā verandas paplašināšanai.

[4.2] Tiesa nepareizi piemēroja Dzīvokļa īpašuma likumu attiecībā 
uz būvdarbu saskaņošanas nepieciešamību ar jauno kopīpašnieku, jo 
saskaņojumu visiem veiktajiem būvdarbiem bija devis iepriekšējais 
kopīpašnieks. Tādējādi nav samērīgi prasīt no pieteicēja saskaņojumu ar 
katru nākamo īpašnieku par jau saskaņotiem un veiktiem būvdarbiem. 
Vēl jo vairāk, trešā persona 2005.gada 24.marta pirkuma līguma 6.punktā 
pati apliecināja, ka ir rūpīgi iepazinusies ar objektu un ir pilnībā lietas 
kursā par faktisko stāvokli, kā arī šo faktu apliecināja [pers. B] 2014.gada 
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21.maija tiesas sēdē, liecinot, ka verandas jautājums ar trešo personu tika 
pārrunāts pirms iegādes. Strīdi par neapmierinātību ar noslēgto pirkuma 
līgumu ir risināmi starp šā līguma slēdzējiem prasības kārtībā civillietā, 
nevis administratīvajā lietā. Ņemot vērā, ka trešās personas saskaņojums 
būvdarbiem nav obligāts, nevar arī piemērot Dzīvokļa īpašuma likuma 
normas, kas stājās spēkā tikai 2011.gada 1.janvārī, kad saskaņotie 
būvdarbi jau bija pabeigti un īpašums atsavināts trešajai personai.

[4.3] Tiesa nepareizi novērtēja pieteicēja paskaidrojumu par 
izmaiņu projekta saskaņošanas kārtību. Pieteicējs ar citiem projektiem 
attiecīgajā laikā apliecināja, ka uz izmaiņu projektiem tika spiests zīmogs 
“SASKAŅOTS”, nevis “AKCEPTĒTS”. No savas puses pieteicējs bija veicis visas 
nepieciešamās darbības, lai saskaņotu plānotās izmaiņas, tādējādi tiesas 
norāde uz pieteicēja ļaunprātību, īstenojot būvniecību, neiztur kritiku.

[4.4] Tiesa devusi kļūdainu novērtējumu arī būvatļaujas spēkā 
esībai, jo būvatļauja kā tiesību akts savu darbību beidz līdz ar tās atcelšanu, 
anulēšanu vai arī izpildīšanu. Līdz ar to būvatļauja Nr. Z-163-98 joprojām 
ir spēkā, savukārt 2002.gadā saskaņotais Izmaiņu projekts ir nevis jauna 
būvniecības iecere, bet būvprojekta Nr. 1044 izmaiņu projekts, pretēji 
tam, kā to konstatēja tiesa.      

[4.5] Tiesa neņēma vērā, ka iestāde piekrīt īstenotajai būvniecībai 
un attiecīgā apmērā tā būtu saskaņojama. Turklāt no Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma izriet, ka projekta 
risinājums un īstenošana ir atbilstoša Mežaparka apbūves raksturam 
un tāds risinājums ir akceptējams. Proti, vienīgais šķērslis esot tagadējā 
kopīpašnieka nevēlēšanās piekrist īstenotajai būvniecībai.

[4.6] Tiesa pārāk pavirši un formāli izvērtēja lietas faktiskos 
apstākļus, pieļāva pārkāpumus normatīvo aktu piemērošanā un neņēma 
vērā Senāta judikatūru lietās, kur vērtētas sabiedrības intereses un būves 
nojaukšanas samērīgums (Senāta 2007.gada 24.aprīļa spriedums lietā 
Nr. SKA-183/2007 (A42050704); 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā 
Nr. SKA-86/2010 (A42547706)). 

Īstenojot būvniecību atbilstoši būvprojektam Nr. 1044 un tā Izmaiņu 
projektam, pieteicējs neaizskāra sabiedrības intereses, bet gluži pretēji 
izvēlējās un īstenoja tādu risinājumu, kas iekļaujas Mežaparka apbūvē 
un tiek pieskaņots vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa kopējai 
stilistikai. Šos faktus apliecina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija savā 2011.gada 8.aprīļa vēstulē, vienlaikus norādot, ka 
sākotnējā, tas ir, 1926.gada, projektā bija paredzēta savrupmājas veranda, 
kuru izbūvēja pieteicējs.

Būvniecība nedegradē vidi, neaizskar sabiedrības intereses un 
savulaik bija saskaņota ar kopīpašnieku. Strīds starp pieteicēju un 
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trešo personu nav par verandas izbūvi vai pieteicēja dzīvokļa telpu 
pārplānojumu, bet gan par domstarpībām kopīpašnieku starpā, tostarp 
par kopīpašuma lietošanas kārtības sadali, kuru risināšanai trešā persona 
izmanto administratīvo procesu. Turklāt trešā persona savulaik ir 
piedāvājusi otrā stāva dzīvokli pieteicējam atpirkt, kas neizslēdz iespēju, 
ka trešā persona varētu savu īpašumu atsavināt nākotnē un jaunais 
kopīpašnieks dotu saskaņojumu strīdus būvniecībai, iespējams, pēc 
“patvaļīgās būvniecības” seku novēršanas.

Motīvu daļa

[5] Lietā ir tiesiskais strīds par to, vai strīdus būvniecība uzskatāma 
par patvaļīgu un vai tās legalizēšanai, ja tā ir patvaļīga, nepieciešama otra 
šobrīd esošā dzīvokļa īpašuma īpašnieka piekrišana. 

[6] Jautājumā, vai pieteicēja veiktā būvniecība ir atzīstama par 
patvaļīgu, tiesa konstatēja un atzina, ka projekts (Izmaiņu projekts), kurš 
paredzēja verandas izbūvi, nav iestādē saskaņots (akceptēts) atbilstoši 
tiesiskajam regulējumam. Tiesa ir vadījusies gan no tiesību normām, gan 
pārbaudījusi iestādes praksi izmaiņu projektu saskaņošanā, un Senāts šeit 
nesaskata kļūdas tiesas vērtējumā. No tiesas atzītā izriet, ka neatkarīgi 
no tā, vai bija pietiekams izmaiņu projekts, vai bija nepieciešams jauns 
būvprojekts, tāds nav iestādē galīgi saskaņots (akceptēts). Tiesa nav 
piešķīrusi formālu nozīmi tam, vai Izmaiņu projekts ietver spiedogu 
“SASKAŅOTS” vai “AKCEPTĒTS”, bet gan noskaidrojusi kompetento 
iestādes amatpersonu, kuras saskaņojums (akcepts) bija nepieciešams, 
un konstatējusi, ka pieteicēja projekts atšķirībā no citiem pieteicēja 
uzrādītajiem gadījumiem kompetentās amatpersonas atzīmi neietver. 
Uz pieteicēja projekta esošajam Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas galvenā arhitekta saskaņojumam ir cita nozīme, un tas nav 
galīgais iestādes akcepts. Tiesa spriedumā arī detalizēti atspoguļojusi 
šos apstākļus un pamatojumu savam secinājumam. Pieteicējs kasācijas 
sūdzībā nenorāda pretargumentus tieši šiem tiesas argumentiem, tādēļ 
šis jautājums Senātā vairāk nav vērtējams. 

Savukārt jautājumā par koplietošanas telpu pārbūvi tiesa konstatēja, 
ka tāda būvniecības iecere vispār nav risināta ne būvprojektā Nr. 1044, 
ne Izmaiņu projektā. Pieteicējs kasācijas sūdzībā šim secinājumam nav 
izteicis iebildumus, tādēļ arī tas nav pārvērtējams.

[7] Pamatots ir pieteicēja arguments, ka tiesas secinājums, ka 
būvniecības iecere nebija īstenojama ar Izmaiņu projektu, bet tai bija 
nepieciešams jauns būvprojekts un būvatļauja, nav pietiekami pamatots. 
Proti, tiesa ir atsaukusies vienīgi uz šādu iestādes norādi, bet pati nav šo 
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jautājumu vērtējusi pēc būtības. Tajā pašā laikā šim apstāklim nav izšķirošas 
nozīmes, novērtējot pieteicēja veiktās būvniecības legalitāti. Proti, tā kā ir 
konstatēts, ka pieteicējs iestādē nav ieguvis pat Izmaiņu projekta galīgo 
akceptu, tas ir pietiekami, lai atzītu, ka būvniecība nav legāla. 

Līdz ar to lietā pamatoti atzīts, ka pieteicēja veiktā būvniecība ir 
patvaļīga.

[8] Attiecībā uz koplietošanas telpu pārbūvi tiesa ir konstatējusi, 
ka to nav saskaņojis iepriekšējais kopīpašnieks. Kasācijas sūdzībā 
šim secinājumam nav izteikti iebildumi, tādēļ šajā daļā kopīpašnieka 
piekrišanas jautājums nav pārvērtējams.

[9] Attiecībā uz verandas būvniecību tiesa ir atzinusi, ka pieteicējam, 
lai legalizētu šo būvniecību, ir jāsaņem piekrišana no trešās personas, kas 
otru dzīvokļa īpašumu ieguva uz pirkuma līguma pamata no [pers. B], kurš 
šādu piekrišanu pirms būvniecības uzsākšanas pieteicējam bija devis. 
Tiesa, tāpat kā iestāde un trešā persona, norāda, ka trešajai personai būtu 
saistoša iepriekšējā kopīpašnieka piekrišana vienīgi tad, ja būvprojekts 
būtu īstenots tiesiski, proti, pirms būvniecības tas būtu akceptēts 
būvvaldē. Vienlaikus tiesa nav norādījusi tiesisko pamatu vai ceļu, kā pie 
šāda secinājuma nonākusi. 

No tā var spriest, ka tiesas ieskatā kopīpašnieka piekrišana 
automātiski zaudē savu spēku, ja būvniecība īstenota prettiesiski. Tomēr 
šeit nav nošķirts jautājums par prettiesiski veiktas būvniecības ietekmi 
uz kopīpašnieka dotu piekrišanu vispār un ietekmi uz to kopīpašnieku 
maiņas gadījumā. Parasti būvniecības procesā kopīpašnieka piekrišana 
būvniecībai nezaudē savu spēku tādēļ, ka pieļautas atkāpes no 
būvniecības procedūrām, nepieciešama to labošana vai pat būvniecības 
legalizācija. Minētais pamatojams ar to, ka kopīpašnieks dod piekrišanu 
būvniecībai (izmaiņām kopīpašumā) kā tādai, bet neveic uzraudzību 
pār tās īstenošanas tiesiskumu. Nav pamata uz to skatīties atšķirīgi arī 
kopīpašnieku maiņas gadījumā, ja jaunajam kopīpašniekam vispār ir 
saistoša iepriekš dotā cita kopīpašnieka piekrišana. Turklāt, lai izdarītu 
tik nopietnu secinājumu, paturot prātā arī faktisko apstākļu iespējamo 
dažādību būvniecības procesā, būtu jābūt skaidrībai arī par to, tieši kurā 
brīdī šāda piekrišana zaudētu tiesisko spēku, kā arī uz kāda rakstura par 
prettiesiskām uzskatāmām darbībām būvniecības procesā vai atkāpēm no 
tā šāds secinājums varētu tikt attiecināts. Būtībā tas varētu novest arī pie 
tā, ka jauna piekrišana būtu prasāma arī no tā paša kopīpašnieka, kurš to 
tikko jau devis, ja būvvalde, turklāt nekavējoties, konstatētu, ka būvniecība 
notikusi ar būvvaldes neakceptētām atkāpēm no būvprojekta. Tomēr šāds 
secinājums, kā jau norādīts, nav pamatots. 
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[10] Pamatā kopīpašnieku tiesiskās attiecības regulē Civillikuma 
normas. Proti, 1067.panta pirmā daļa noteic, ka īpašuma tiesība, kas pieder 
uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet 
tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma 
tiesība. Atbilstoši Civillikuma 1068.pantam rīkoties ar kopīpašuma 
priekšmetu kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās drīkst tikai ar visu 
kopīpašnieku piekrišanu; bet, ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī 
rīcība ne vien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt 
pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti. Neviens atsevišķs 
kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma 
priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā sastāvā vai pa daļām, 
ne arī kaut kādi to pārgrozīt. Tādēļ katram kopīpašniekam ir tiesība 
protestēt pret tādu viena vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, un šo tiesību 
viņam nevar atņemt ar balsu vairākumu. Izņēmums no šiem noteikumiem 
pielaižams tajā gadījumā, kad kāds no kopīpašniekiem izdara kopīpašuma 
priekšmetā tādas pārgrozības, ko prasījusi nepieciešama vajadzība, 
piemēram, nepieciešams ēkas izlabojums. 

Šajās normās ietvertais princips, ka ar kopīpašumu parasti var 
rīkoties vienīgi visi kopīpašnieki kopīgi, ir visaptverošs, un tālāk tas tiek 
ievērots un atspoguļojas arī citās tiesību normās, kas regulē konkrētākas 
tiesiskās attiecības. Šis jautājums nav formāls, kā to norāda pieteicējs. Visu 
kopīpašnieku tiesības attiecībā uz rīcību ar kopīpašumu, tostarp pārbūvi, 
ir līdzvērtīgas. Tas nozīmē, ka tikpat lielā mērā, kā pieteicējs vēlas baudīt 
iespēju veikt pārbūvi kopīpašuma daļā, pārējiem kopīpašniekiem var būt 
iebildumi pret to. Tādēļ par šo tiesību īstenošanu ir nepieciešama pašu 
kopīpašnieku vienošanās. 

[11] Ievērojot minēto, kopīpašnieka piekrišanas došana būvniecībai 
ir kopīpašnieku civiltiesiskās attiecības. No šāda aspekta piekrišanas 
došana ir darījums kopīpašnieku starpā, kurš vispārīgi, tas ir, ja vien paši 
darījuma dalībnieki tieši nav vienojušies par ko citu vai nav konstatējams 
gribas īstuma trūkums, proti, nepastāv maldības, spaidu vai viltus 
apstākļi, nav atsaucams. Tāpat tas nav ierobežots ar termiņu. Tiesību 
normas vairāk neregulē šādas piekrišanas korelāciju ar paša būvniecības 
procesa norisi, tostarp tās pāreju citām personām. Tomēr atbilstoši 
jēgai piekrišana ir saistāma ar to darbību izpildi, kurām tā dota. Tādēļ 
personai, kuras mērķis ir veikt attiecīgo darbību (būvniecību) un kura 
tam saņēmusi cita kopīpašnieka piekrišanu, vispārīgi jābūt iespējai to 
izpildīt, tostarp pabeigt. Nodibinot šīs tiesiskās attiecības ar kopīpašnieku, 
persona var uzsākt saskaņotās darbības izpildi, turklāt tādējādi, ka uzsākt 
pašu darbību vai tai paredzētās procedūras atkarībā no tā, vai konkrētais 
gadījums paredz iestādes atļaujas nepieciešamību. 
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No publisko tiesību aspekta jāņem vērā, ka būvniecības process līdz 
tiesību veikt būvniecību (būvdarbus) iegūšanai pat samērā vienkāršos 
gadījumos pēc būtības ir komplicēts un ilgstošs, sastāv no vairākām 
secīgām darbībām jeb posmiem (stadijām). Proti, Vispārīgie būvnoteikumi 
(tiesību normas norādītas redakcijā, kas bija spēkā pieteicēja būvniecības 
ieceres īstenošanas laikā) saskaņā ar to 26.punktu nosaka prasības būvju 
projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu 
veikšanai, kā arī minēto procesu norises kārtību. Vispārīgi atbilstoši šo 
noteikumu 31. un 32.punktam būvniecību var ierosināt arī nekustamā 
īpašuma īpašnieks, būvvaldē iesniedzot būvniecības iesniegumu – uzskaites 
karti. Tālāk būvvalde izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kas 
ir viens no priekšnoteikumiem būvprojektēšanas uzsākšanai (39.punkts, 
41.4.apakšpunkts). Savukārt pēc būvprojekta akceptēšanas ir izsniedzama 
būvatļauja. Veicot izmaiņas jau akceptētā būvprojektā, atbilstoši Vispārīgo 
būvnoteikumu 109.punktam tās iesniedzamas būvvaldē akceptēšanai. 

Tiesību normas nenosaka brīdi, kurā personai jāiegūst kopīpašnieka 
piekrišana būvniecībai un tā jāiesniedz būvvaldē. No Vispārīgo 
būvnoteikumu 31.punkta, kur noteikts, ka būvniecību var ierosināt 
nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona, 
secināms, ka gadījumā, ja būvniecību neveic pats īpašnieks, apliecinājums 
tiesībām īpašumā būvēt citai personai ir iesniedzams ierosinājuma brīdī. 
Tā kā līdzīgi arī kopīpašuma gadījumā būvniecība vispār nav iespējama 
bez kopīpašnieka piekrišanas, arī tās saņemšanai piemērots brīdis ir tieši, 
ierosinot būvniecības ieceri. Katrā ziņā ir saprātīgi pieņemt un akceptēt, 
ka persona, plānojot būvniecību, vispirms to saskaņo ar kopīpašnieku.   

Tādējādi tiesības būvēt (veikt būvdarbus) persona iegūst 
būvniecības procesa (administratīvā procesa iestādē) noslēgumā ar 
būvatļaujas saņemšanu (vai projekta akceptu izmaiņu gadījumā) pēc 
tam, kad ir izpildīti Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos 
paredzētie priekšnoteikumi. Savukārt, vēršoties būvvaldē ar būvniecības 
ieceri, persona uzsāk tās īstenošanu, un tādējādi ir pamatoti teikt, ka arī 
kopīpašnieka saņemtās piekrišanas īstenošanu. Jaunajam kopīpašniekam, 
kas ir stājies kāda cita vietā, ir jāsamierinās ar šo būvniecības procesu, un 
tādējādi tam ir saistoša arī iepriekšējā īpašnieka dotā piekrišana. Citiem 
vārdiem, personas uzsākto tiesību īstenošanu nevar ietekmēt izmaiņas 
kopīpašnieku sastāvā. 

Ievērojot tiktāl norādīto, apstāklis, ka būvniecības procesa laikā 
ir mainījies kopīpašnieks un pati veiktā būvniecība pilnībā neatbilst 
obligātajiem noteikumiem par to, pats par sevi neiznīcina saņemtās un 
īstenotās (vai īstenot uzsāktās) piekrišanas spēku. 
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[12] Papildus norādāms, ka pienākuma noteikšana personai 
saskaņot būvniecību ar katru jaunu kopīpašnieku, ja kādā no minētajām 
procesa stadijām līdz būvatļaujas izsniegšanai notikusi tā maiņa, 
būvniecības procesu neprognozējami kavētu vai pat novestu pie nespējas 
īstenot iesāktus projektus. Īpaši tas nesamērīgi sarežģītu būvniecību 
daudzdzīvokļu mājās, kur dzīvokļu īpašnieku skaits var pārsniegt vairākus 
desmitus, pastāv lielāka dzīvokļu īpašnieku mainība un to tiesiskās 
attiecības ir ievērojami komplicētākas. No būvniecības tiesību īstenošanas, 
tostarp būvniecības procesa iestādē norises, aspekta ir ņemama vērā 
noteikta stabilitāte, proti, būvniecības ieceri īstenojošās personas tiesības 
rēķināties, ka, saņemot attiecīgu piekrišanu, tā var paveikt to darbību, 
kurai tā dota. 

Aplūkojot tiesisko regulējumu dzīvokļu īpašnieku rīcības 
saskaņošanai daudzdzīvokļu mājās arī citos aspektos, redzams, ka šobrīd 
par rīcību ar kopīpašumu lemj dzīvokļu īpašnieku kopība. Atkarībā no tā, 
vai rīcība ar kopīpašumu ietver tā apjoma pārgrozījumus, atšķirīgs var būt 
vienīgi lēmuma pieņemšanai nepieciešamo balsu skaits. No šā regulējuma 
redzams arī princips, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi arī tajos 
gadījumos, kad nav nepieciešams pilnīgi visu īpašnieku balsojums “par”, 
ir saistoši visiem dzīvokļu īpašniekiem, proti, arī tiem, kuru griba bijusi 
pretēja pieņemtajam lēmumam, bet viņi bijuši mazākumā. No šā regulējuma 
arī nav secināms, ka dzīvokļu īpašnieku kopībai par to pašu jautājumu būtu 
jāpieņem jauns lēmums ikreiz, kad mainījies kāds no daudzdzīvokļu mājas 
dzīvokļa īpašuma īpašniekiem. Tādējādi kopības pieņemtie lēmumi ir 
saistoši arī tiem īpašniekiem, kas kopībā iestājušies vēlāk. 

[13] Aplūkojot konkrētās lietas apstākļus, no apgabaltiesas 
sprieduma secināms, ka pieteicējs īstenoja būvprojektu Nr. 1044, kurš 
bija atbilstoši akceptēts iestādē un kuram izsniegta būvatļauja. Pieteicējs 
objektu nenodeva ekspluatācijā, bet uzsāka verandas izbūves ieceri,  
2002.gada 17.jūnijā ar iesniegumu vēršoties iestādē un 2002.gada 
7.jūlijā saņemot arhitektūras un plānošanas nosacījumus. Pieteicējs šajā 
sakarā būvvaldē iesniedza minētā būvprojekta Izmaiņu projektu, kuru  
2002.gada 13.septembrī saskaņoja Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas galvenais arhitekts, un tas reģistrēts iestādes saskaņojumu 
reģistrācijas grāmatā. Šo pieteicēja ieceri bija saskaņojis arī tajā laikā 
esošais otrs kopīpašnieks, ko apliecināja pieteicēja būvvaldei iesniegtais 
Izmaiņu projekts ar šā kopīpašnieka saskaņojuma atzīmi. Tālāk būvniecības 
process iestādē neturpinājās un nenoslēdzās, bet pieteicējs faktiski veica 
verandas izbūvi. Kopīpašnieks [pers. B] pārdeva savu dzīvokļa īpašumu 
trešajai personai 2005.gada 24.martā (pirkuma līgums), kad verandas 
izbūve faktiski bija pabeigta.
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Lietā nav skaidrības par to, vai šī būvniecības iecere tiesiski varēja 
tikt īstenota kā iepriekšējā procesa turpinājums, saņemot jau akceptētā 
būvprojekta izmaiņu projektu un turpinot būvniecību uz jau izsniegtās 
būvatļaujas pamata, vai arī bija nepieciešams jauns būvprojekts un jauna 
būvatļauja. Tomēr neatkarīgi no minētā apstākļa var secināt, ka pieteicējs 
bija uzsācis būvniecības ieceres, kurai saņemta kopīpašnieka piekrišana, 
īstenošanu. 

[14] Turklāt būtisks apstāklis lietā ir tas, ka trešā persona ne 
līguma slēgšanas brīdī, ne tūlīt pēc tā noslēgšanas pret pieteicēju nav 
cēlusi iebildumus par strīdus būvniecību. Apstākļi norāda uz to, ka, 
slēdzot pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma iegādi, trešajai personai 
bija zināms gan īpašuma faktiskais stāvoklis, gan tā bijusi informēta 
par būvniecību. Pieteicējs kasācijas sūdzībā norāda, ka trešā persona  
2005.gada 24.marta pirkuma līguma 6.punktā pati apliecinājusi, ka ir 
rūpīgi iepazinusies ar objektu un ir pilnībā lietas kursā par faktisko 
stāvokli. Turklāt to esot apliecinājis arī [pers. B] 2014.gada 21.maija tiesas 
sēdē, liecinot, ka verandas jautājums pirms iegādes ticis pārrunāts ar 
trešo personu. Tiesa nepamatoti atteicās pievienot lietai pirkuma līgumu 
un vērtēt šos apstākļus. Turklāt, pat ja trešā persona no pārdevēja puses 
vai citādi nebija detalizēti informēta par būvniecības procesa norisi, tai 
bija tiesības būvvaldē, tas ir, publiskā iestādē, par to iegūt informāciju.

Šādos apstākļos ir atzīstams, ka arī trešā persona būtībā ir piekritusi 
pieteicēja būvniecības iecerei. Kā jau norādīts, vispārīgi nav atzīstams 
pamats šādu piekrišanu atsaukt.

Līdz ar to būves legalizēšanai, ja tā citādā ziņā ir pieļaujama, 
pieteicējam nav nepieciešama jaunā kopīpašnieka atkārtota piekrišana. 

[15] Šādos apstākļos apgabaltiesas spriedums nav pareizs un ir 
atceļams.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 15.jūnija spriedumu 
un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai;

atmaksāt [pers. A] drošības naudu 71,14 euro.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Atbildīgā persona par patvaļīgas būvniecības novēršanu 
kopīpašumā

No Civillikuma 1068.panta un taisnīguma principa izriet vispārīgs 
princips, ka situācijā, kurā patvaļīgu būvniecību kopīpašumā veicis viens 
no kopīpašniekiem, šis kopīpašnieks ir atbildīgs par patvaļīgās būvniecības 
novēršanu. Atbildība par patvaļīgas būvniecības novēršanu šādā situācijā 
gulstas uz personu, kura ir atbildīga par pašu patvaļīgo būvniecību.

Ja persona no kopīpašnieka, kas viņam atsevišķā lietošanā nodotajās telpās 
īstenojis būvniecību, iegādājas kopīpašuma domājamās daļas un kļūst par 
attiecīgo telpu lietotāju, šai personai ir jārēķinās, ka tās uzdevums nākotnē 
būs attiecīgā būvniecības procesa noslēgšana – tiesiskā būvniecības procesā 
īstenotas būvniecības nodošana ekspluatācijā vai prettiesiskā būvniecības 
procesā radīto seku novēršana (Civillikuma 1068.pants, Būvniecības likuma 
(pieņemts 09.07.2013.) 19.panta otrā un trešā daļa). 

Rīgā 2019.gada 16.septembrī  SKA-201/2019
ECLI:LV:AT:2019:0916.A420387314.3.S

S P R I E D U M S

Tiesa kopsēdē šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Dzintra Amerika, 
senatore Jautrīte Briede, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Anita Kovaļevska, 
senatore Veronika Krūmiņa, 
senatore Dace Mita, 
senators Valters Poķis, 
senatore Līvija Slica un 
senatore Rudīte Vīduša
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SIA “BIB Real Estate” pieteikumu par Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departamenta 2014.gada 11.septembra lēmuma  
Nr. DA-14-5171-nd atcelšanu, sakarā ar SIA “BIB Real Estate” kasācijas 
sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 21.marta spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Rīgas pilsētas būvvalde 2007.gadā bija izsniegusi būvniecību 
atļaujošo administratīvo aktu nekustamā īpašuma Rīgā, [adrese], vienam 
no domājamo daļu īpašniekiem viņa lietošanā esošo daudzdzīvokļu 
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dzīvojamās mājas bēniņu telpu rekonstrukcijai. Pēc būvatļaujas 
saņemšanas tika veikta bēniņu telpu rekonstrukcija, kas tostarp aptvēra 
jumta logu izbūvi un jaunu dzīvokļu izbūvi bēniņu telpās. Pēc tam 
būvniecību atļaujošais administratīvais akts, uz kura pamata minētie 
darbi veikti, tika atcelts, jo iestāde secināja, ka visi kopīpašnieki nebija 
piekrituši bēniņu telpu rekonstrukcijai. 

Pieteicēja SIA “BIB Real Estate” 2009.gadā nopirka iepriekš 
minētajam kopīpašniekam piederošās nekustamā īpašuma domājamās 
daļas. Pieteicējas lietošanā tika nodotas attiecīgās bēniņu telpas, un par to 
veikts ieraksts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā. 

Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspektors 2012.gadā apsekoja 
pieteicējas lietošanā esošās telpas un konstatēja, ka tajās ir veikti būvdarbi, 
lai arī būvniecību atļaujošais administratīvais akts ir atcelts. Būvinspektors 
secināja, ka būvdarbi atzīstami par patvaļīgu būvniecību. Tāpēc ar Rīgas 
domes Pilsētas attīstības departamenta 2014.gada 11.septembra lēmumu 
Nr. DA-14-5171-nd (turpmāk – pārsūdzētais lēmums) kā administratīvo 
procesu noslēdzošo administratīvo aktu pieteicējai noteikts pienākums 
sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas atjaunot pieteicējas 
lietošanā nodotos bēniņus iepriekšējā stāvoklī, kādā tie bija pirms būvvaldē 
2007.gadā akceptētajā būvprojektā paredzēto būvdarbu veikšanas.

[2] Nepiekrītot tam, ka minētais pienākums nosakāms pieteicējai, 
pieteicēja vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par 
pārsūdzētā lēmuma atcelšanu.

[3] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, 
ar 2017.gada 21.marta spriedumu noraidīja pieteicējas pieteikumu. 
Apgabaltiesas spriedums, citstarp pievienojoties pirmās instances tiesas 
sprieduma motivācijai, pamatots ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem.

[3.1] Pieteicēja iegādājusies domājamās daļas no dzīvokļa īpašumos 
nesadalīta nekustamā īpašuma. Tātad īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu ir nostiprinātas fiziskajām un juridiskajām personām kā 
kopīpašniekiem. Tā kā ēka, kurā atrodas strīdus īpašums, nav sadalīta 
dzīvokļu īpašumos, šajā lietā Dzīvokļa īpašuma likums nav piemērojams.

[3.2] Patvaļīgas būvniecības seku novēršana ir publiski tiesisks 
pienākums, kuru nodrošinot pašvaldībai ir no Būvniecības likuma 
30.panta izrietošs pienākums lemt par iespēju novērst pārkāpumus. 
Minētā ietvaros tostarp jānoskaidro par patvaļīgās būvniecības novēršanu 
atbildīgā persona, kurai šis pienākums ir uzliekams. Situācijā, kad ir 
jāpavērš atpakaļ prettiesiskas būvniecības radītās sekas, atjaunojot 
tādu stāvokli, it kā patvaļīgās būvniecības nebūtu bijis, šis pienākums ir 
jāizpilda tai personai, kura ir identificējama kā atbildīga par prettiesiskās 
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būvniecības novēršanu un vienlaikus bauda varas tiesību pār lietu. Līdz ar 
to pienākums ir uzliekams personai, kuras pārvaldībā ir konkrētā patvaļīgi 
pārbūvētā īpašuma daļa.

[3.3] No Civillikuma 864., 927. un 928.panta kopsakarā ar 
Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 1997.gada 
1.aprīļa noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 112.punkta izriet, 
ka nekustamā īpašuma īpašniekam ne vien ir jāatturas no patvaļīgas 
būvniecības veikšanas, bet gadījumā, ja īpašumā ir konstatētas patvaļīgas 
būvniecības pazīmes, jāatjauno īpašums tādā stāvoklī un veidolā, kādā tas 
bija pirms patvaļīgo darbību veikšanas. Šāda pienākuma noteikšanu nav 
pamata uzskatīt par sodam pielīdzināmas sankcijas piemērošanu, un tas 
ne vienmēr saistāms ar patvaļīgo būvniecību faktiski veikušo personu. 

[3.4] Ievērojot to, ka patvaļīgās būvniecības seku novēršana ir 
īpašnieka pienākums, to, ka īpašums kā kopīpašums pieder vairāk nekā 
50 personām, kā arī Civillikuma 1071.pantā noteikto, ka uz kopējo lietu 
gulošās nastas, apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi 
jānes kopīpašniekiem samērīgi ar viņu daļām, pirmšķietami varētu 
izdarīt secinājumu, ka seku novēršanas pienākums būtu nosakāms visiem 
kopīpašniekiem. Tieši uz šādu risinājumu uzstāj arī pieteicēja. Tomēr šāds 
tiesību normu iztulkojums izskatāmās lietas apstākļos nebūtu pieļaujams.

Izskatāmajā lietā ar īpašnieku izteiktu gribu ir nostiprināta 
vienošanās (pirkuma līgumos un atzīmju veidā zemesgrāmatā), kurš 
īpašnieks lieto konkrēto nekustamā īpašuma daļu. Pieteicēja atbilstoši 
noslēgtajam pirkuma līgumam lieto tieši konkrēto bēniņu telpu.

Civillikuma 863.pantā noteikts: kas bauda vai vēlas baudīt 
kādas lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, 
kā arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. Labumu 
no bēniņu lietošanas bauda tieši pieteicēja. Turklāt pieteicēja arī 
vēlējās baudīt (uz to norāda pieteicējas sākotnēji izrādītā interese 
pabeigt un legalizēt būvdarbus bēniņos, kuras esību tiesvedības laikā 
apstiprināja arī pieteicējas pārstāvis) tos labumus (no jauna izbūvēti, 
iepriekš nepastāvējuši dzīvokļi), kas radās patvaļīgās būvniecības 
rezultātā. Lietā nav nevienas norādes, ka pieteicēja ar šiem labumiem – 
nekustamo īpašumu 392,6 kv.m platībā (iespējamo ienākumu no šāda 
nekustamā īpašuma realizācijas) – būtu gatavojusies dalīties ar pārējiem 
kopīpašniekiem atbilstoši viņu domājamām daļām kopīpašumā. 

Tā kā tieši pieteicēja bauda un vēlējās baudīt labumus, ko sniedz 
bēniņu lietošana, tad pieteicējai jānes ar šo lietošanu saistītie izdevumi, 
un iestāde pamatoti tikai pieteicēju ir noteikusi kā lēmuma adresātu un 
personu, kurai ir pienākums novērst patvaļīgās būvniecības sekas.

[3.5] Konkrētajā lietā būvdarbus, kuri atzīti pat patvaļīgiem, veicis 
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iepriekšējais nekustamā īpašuma domājamo daļu īpašnieks, kura lietošanā 
bija strīdus bēniņu telpas. Tāpat nav strīda, ka īpašuma daļa, kurā veikta 
patvaļīgā būvniecība – bēniņu telpas –, pēc īpašumtiesību pārejas nodota 
lietošanā pieteicējai. Tātad ir identificējama konkrēta persona, kurai ir 
varas tiesības pār noteiktu tai lietošanā esošu īpašuma daļu, kurā veikta 
patvaļīgā būvniecība. Tālab pieteicējai kā nekustamā īpašuma domājamo 
daļu īpašniecei, kuras lietošanā ir attiecīgā patvaļīgi izbūvētā telpu grupa, 
ir publiski tiesisks pienākums novērst patvaļīgās būvniecības radītās 
sekas. Pieteicēja nav atbildīga par iepriekšējā īpašnieka veiktajiem 
būvdarbiem kā administratīvi sodāmu pārkāpumu, ja vien nav pierādīts, 
ka tos veikusi pati pieteicēja. Pieteicējas atbildība ir novērst tās īpašumā 
(un konkrēti identificējamā valdījumā esošā telpu grupā) konstatētās 
patvaļīgās būvniecības radītās sekas.

[4] Pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību par minēto apgabaltiesas 
spriedumu. Kasācijas sūdzība pamatota ar turpmāk norādītajiem 
apsvērumiem.

[4.1] Tiesa pamatoti atzinusi, ka no tiesību normām izriet, 
ka pienākums novērst patvaļīgo būvniecību jāuzņemas personai, 
kas ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks. Tas, ņemot vērā, ka 
pieteicējai pieder domājamās daļas nekustamajā īpašumā, nozīmē, ka 
visi nekustamā īpašuma īpašnieki atbilstoši savai kopīpašuma daļai ir 
atbildīgi par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu. Civillikuma 1069. un  
1071.pants nostiprina vispārēju principu, ka uz kopējo lietu gulošās 
nastas, apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes 
visiem kopīpašniekiem samērīgi ar viņu daļām. 

[4.2] Tiesas uzskats, ka atbildība par patvaļīgas būvniecības 
novēršanu ir pakārtota kopīpašuma lietošanas, nevis īpašuma tiesībām, 
ir pretrunā Būvniecības likuma un Civillikuma normām un patvaļīgas 
būvniecības novēršanas institūta būtībai. Jautājumā par nelikumīgas 
būvniecības novēršanu likumdevējs izšķīries uzlikt minēto publisko 
pienākumu patvaļīgās būvniecības objekta īpašniekam neatkarīgi no viņa 
vainojamības būvniecības veikšanā. 

Lietošanas tiesību piešķiršana ir ierasts kopīpašuma faktiskās 
lietošanas veids, un nav pamata to pielīdzināt dzīvokļa īpašumam, kur 
katram īpašniekam pieder gan atsevišķs dzīvoklis, gan domājamā daļa 
no ēkas koplietošanas daļām. Likumdevēja griba ir bijusi tiesisko seku 
ziņā nošķirt kopīpašumā esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas no 
dzīvokļu īpašumos sadalītām dzīvojamām mājām (uz tām attiecinot 
Dzīvokļa īpašuma likumu). Tomēr saistībā ar patvaļīgas būvniecības seku 
novēršanu tiesas veiktā Civillikuma normu interpretācija noved pie tā, ka 
konkrētajā gadījumā tiek radītas Dzīvokļa īpašuma likuma regulējumam 
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līdzīgas tiesiskās sekas, jo viena kopīpašnieka atbildība tiek pielīdzināta 
dzīvokļa īpašnieka atbildībai.

[4.3] Jāņem arī vērā, ka nekustamā īpašuma lietotājs var būt arī cita 
persona, kas lieto jeb kam ir faktiska vara pār lietu (piemēram, īrnieks 
vai nomnieks). Tādējādi lietošanas tiesības nevar būt tiesisks pamats, lai 
personai (lietotājam) noteiktu pienākumu novērst patvaļīgu būvniecību. 
Šādas pieejas rezultātā publiski tiesiskā pienākuma izpilde var tikt 
ievērojami apgrūtināta, jo iestāde, kas uzrauga būvniecības tiesiskumu, 
var nezināt, kurš ir faktiskais lietotājs. Tāpat tas nonāk pretrunā ar 
Būvniecības likumā noteikto, ka atbildība par īpašumu jāuzņemas 
īpašniekam. 

[4.4] Patvaļīgas būvniecības novēršana nav uzskatāma par 
izdevumiem, kas saistīti ar telpu lietošanu, jo nerodas telpu lietošanas 
rezultātā, bet prettiesiskas rīcības rezultātā. 

[4.5] Ir nekonsekventi atdalīt tiesības būvēt no pienākuma 
uzņemties atbildību par patvaļīgu būvniecību. Proti, nav strīda, ka veikt ar 
kopīpašniekiem nesaskaņotu būvniecību nav atļauts, jo būvniecība ir rīcība 
ar kopēju lietu. Tātad tikai visiem kopīpašniekiem kopā ir tiesības lemt 
par būvniecību kopīpašumā. Šādos apstākļos jāatzīst, ka visi kopīpašnieki 
uzņemas kopīgu atbildību par nelikumīgi veiktajiem būvdarbiem, jo arī 
nelikumīgu būvdarbu gadījumā ir runa par rīcību ar kopīgu lietu. Nevar 
pastāvēt situācija, ka tiesība būvēt ir kopīga, bet atbildība par būvniecību 
ir individuāla. 

[4.6] Tiesa nav pamatojusi, kāpēc pieteicējai jāuzņemas atbildība 
par patvaļīgo būvniecību, kas veikta attiecībā uz dzīvojamās mājas jumtu 
un ārsienām, kas neapšaubāmi ir visu kopīpašnieku lietošanā. Būtu 
neadekvāti uzskatīt, ka jumts ir tikai bēniņu telpu daļa un nodots lietošanā 
pieteicējai kopā ar bēniņu telpām. Sekojot tiesas motivācijai, ir pamats 
atzīt, ka visi kopīpašnieki lieto un attiecīgi gūst labumu no nelikumīgajā 
būvniecībā iesaistītajām konstrukcijām. Tāpēc visiem kopīpašniekiem ir 
nosakāms pienākums iesaistīties nelikumīgās būvniecības novēršanā. 

Motīvu daļa

[5] Kasācijas tiesvedības ietvaros izšķirams, vai atbilstoši tiesiskajam 
regulējumam pienākums novērst patvaļīgās būvniecības sekas pieteicējai 
lietošanā nodotajā kopīpašuma daļā – bēniņu telpās – pamatoti noteikts 
pieteicējai. 

[6] Tiesiska būvniecības procesa ievērošana ir visas sabiedrības 
interese, jo tikai tādā veidā iespējams nodrošināt, ka būvniecības rezultāts 
ir kvalitatīvs un drošs. Tāpēc, pastāvot patvaļīgas būvniecības gadījumam, 
pašvaldības kā institūcijas, kuras autonomā funkcija ir nodrošināt savas 
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administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, pienākums 
ir lemt par turpmāko rīcību saistībā ar patvaļīgās būvniecības objektu. 
Šāda lēmuma pieņemšanas primārais mērķis ir novērst prettiesiskās 
(būvniecību reglamentējošo aktu prasībām neatbilstošās) situācijas 
pastāvēšanu. Tādējādi Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā pieņemts 
lēmums par patvaļīgas būvniecības novēršanu ir vērsts uz patvaļīgas 
būvniecības objekta sakārtošanu, savukārt par normatīvajos aktos 
noteiktās kārtības pārkāpšanu un patvaļīgas būvniecības veikšanu 
atbildīgās personas sodīšanai pašvaldības rīcībā ir citi līdzekļi (sk. Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 11.nodaļu). 

Minēto iemeslu dēļ, risinot jautājumu par patvaļīgas būvniecības 
novēršanu, pašvaldības uzdevums primāri ir noskaidrot to personu, 
kura konkrētajos apstākļos publiski tiesiski atbild par konkrētā objekta 
(proti, objekta, kurā veikta patvaļīgā būvniecība) uzturēšanu, sakārtošanu 
un šajā objektā veikto darbību atbilstību tiesību normās izvirzītajām 
prasībām (Senāta 2019.gada 26.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKA-262/2019 
(ECLI:LV:AT:2019:0426.A420139316.2.S) 8.punkts). 

[7] Tas, kā nosakāma persona, kura patvaļīgas būvniecības gadījumā 
atbild par patvaļīgās būvniecības objekta sakārtošanu, vispārīgi iezīmēts 
Būvniecības likuma 19.panta normās. 

Atbilstoši minētā panta otrajai daļai, ja uz zemesgabala atrodas vai 
tiek būvēta zemes īpašniekam piederoša būve, par patvaļīgu būvniecību 
atbild zemes īpašnieks. Savukārt atbilstoši minētā panta trešajai daļai, ja 
uz zemesgabala atrodas vai tiek būvēta citai personai piederoša būve, par 
patvaļīgu būvniecību atbild būves īpašnieks. 

Interpretējot minētās normas kopsakarā ar Civillikumā 
nostiprinātajām nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām un pienākumiem 
(Civillikuma 864., 927. un 1036.panta normas), atzīstams, ka šajās normās 
nostiprināts vispārīgs princips, ka nekustamā īpašuma īpašnieks uzskatāms 
par personu, kuras ekskluzīvā varā ir lemt par sava īpašuma izmantošanu, 
uzturēšanu un attiecīgi arī apbūvi. Savukārt līdzās nekustamā īpašuma 
īpašnieka tiesībām pastāv arī pienākums atbildēt par īpašuma izmantošanas 
(apbūves) atbilstību tiesību normu prasībām. Tāpēc tieši nekustamā 
īpašuma īpašnieks uzskatāms par to personu, kurai gan no vispārīgajiem 
Civillikuma noteikumiem, gan speciālā būvniecības regulējuma izriet 
tiesības un pienākums lemt un atbildēt par sava nekustamā īpašuma 
apbūvi. Minētais, kā atzīts Senāta praksē, vērtējot kopsakarā ar patvaļīgas 
būvniecības institūtu un tā jēgu, nozīmē, ka pamatā tieši nekustamā 
īpašuma īpašnieks uzskatāms par personu, kuras uzdevums ir novērst 
tās īpašumā esošu patvaļīgu būvniecību. Savukārt apstāklis, ka patvaļīgo 
būvniecību faktiski ir veikusi cita persona (proti, persona, kas nav konkrētā 
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nekustamā īpašuma īpašnieks), uzskatāms par tādu, kas rada nekustamā 
īpašuma īpašnieka īpašuma tiesību aizskārumu. Tāpēc šie jautājumi 
nekustamā īpašuma īpašnieka un patvaļīgās būvniecības veicēja starpā 
risināmi civiltiesiskā kārtībā (Senāta 2019.gada 26.aprīļa sprieduma lietā 
Nr. SKA-262/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0426.A420139316.2.S) 9. un 10.punkts). 

[8] Pamats atšķirīgi lūkoties uz situāciju ir tikai tad, ja iestādei ir 
zināms, ka konkrētais īpašums joprojām ir tās personas lietošanā, kura 
nepārprotami ir atbildīga par patvaļīgās būvniecības veikšanu (piemēram, 
nekustamā īpašuma nomas gadījumā). Šādā gadījumā atbilstoši taisnīguma 
principam pienākums novērst patvaļīgo būvniecību varētu tikt noteikts 
tai personai (piemēram, nomniekam), kura ir atbildīga par šīs būvniecības 
veikšanu. 

Minētais princips ir attiecināms arī uz gadījumu, ja patvaļīgu 
būvniecību kopīpašumā veicis viens no kopīpašniekiem, nesaskaņojot 
to ar citiem kopīpašniekiem. Šāds kopīpašnieka pienākums izriet arī 
no Civillikuma 1068.panta. Proti, atbilstoši minētā panta pirmajai daļai 
rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās 
daļās drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet, ja kāds no viņiem 
rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne vien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam 
pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.

Tādējādi no Civillikuma 1068.panta un taisnīguma principa izriet 
vispārīgs princips, ka situācijā, kurā patvaļīgu būvniecību kopīpašumā 
veicis viens no kopīpašniekiem, par patvaļīgās būvniecības novēršanu 
atbildīgs ir tas kopīpašnieks, kurš attiecīgās darbības ir veicis. Citiem 
vārdiem sakot, atbildība par patvaļīgas būvniecības novēršanu gulstas uz 
personu, kura ir atbildīga par pašu patvaļīgo būvniecību. 

[9] Lai arī konkrētajā gadījumā pieteicēja nav uzskatāma par 
to personu, kura patvaļīgo būvniecību ir veikusi, turpmāk norādīto 
apsvērumu dēļ atzīstams, ka minētais vispārīgais princips pamato to, ka 
konkrētajos faktiskajos apstākļos pieteicēja ir atbildīga par patvaļīgas 
būvniecības novēršanu. 

[10] Pieteicēja iegādājās nekustamā īpašuma domājamās daļas un 
ieguva savā lietojumā nekustamā īpašuma bēniņu telpas, kurās veikta 
patvaļīga būvniecība, 2009.gada 19.augustā. 2009.gada 16.septembrī 
Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1727 tika izdarīts ieraksts 
par to, ka minētās bēniņu telpas nodotas pieteicējas lietošanā.

Patvaļīgā būvniecība pieteicējas lietošanā nodotajās bēniņu telpās 
īstenota, pamatojoties uz nekustamā īpašuma domājamo daļu iepriekšējam 
īpašniekam adresēto būvatļauju. Tomēr minētās būvatļaujas darbība 
ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2008.gada 13.februāra 
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lēmumu bija apturēta un laikā, kad pieteicēja iegādājās nekustamā īpašuma 
domājamās daļas, Administratīvās rajona tiesas tiesvedībā risinājās strīds 
par šā lēmuma tiesiskumu. Ar Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 
22.oktobra spriedumu iepriekšējā īpašnieka pieteikums tika noraidīts, un 
tādējādi tikai laikā, kad pieteicēja jau bija kļuvusi par nekustamā īpašuma 
domājamo daļu īpašnieci un konkrēto bēniņu telpu lietotāju, galīgi tika 
atrisināts jautājums par pieteicējas lietošanā nodotajās telpās īstenotās 
būvniecības tiesiskumu. 

Šādos apstākļos Senāta ieskatā pieteicējai, iegādājoties nekustamā 
īpašuma domājamās daļas, bija pamats rēķināties ar to, ka tā būs 
pieteicējas kā nekustamā īpašuma domājamo daļu un konkrēto telpu 
lietotājas atbildība pabeigt iesākto būvniecības procesu. Proti, pieteicējai 
bija zināms, ka pieteicējas lietošanā nodoto telpu būvniecības process 
nav tiesiski noslēdzies ar telpu pieņemšanu ekspluatācijā. Tāpēc, iegūstot 
tiesības lietot bēniņu telpas, pieteicēja faktiski kļuva par šajās telpās 
īstenotā, bet vēl nenoslēgtā būvniecības procesa turpinātāju. Līdz ar 
to, iegādājoties nekustamā īpašuma domājamās daļas, pieteicējai bija 
jāsaprot, ka tās uzdevums nākotnē būs arī šā procesa noslēgšana – tiesiskā 
būvniecības procesā īstenotas būvniecības nodošana ekspluatācijā vai 
prettiesiskas būvniecības procesā radīto seku novēršana. 

Šajā sakarā Senāts norāda, ka nebūtu pamatoti uzskatīt, ka pieteicējas 
atbildība būvniecības procesa noslēgšanā būtu vienīgi tajā situācijā, ja 
strīds par izdoto būvatļauju būtu noslēdzies ar secinājumu par būvatļaujas 
tiesiskumu un attiecīgi pieteicējas uzdevums būtu īstenoto būvi nodot 
ekspluatācijā. Jautājums par to, kādas turpmākās darbības pieteicējai 
saistībā ar iesākto būvniecības procesu būs jāveic, izriet no objektīviem 
apstākļiem, kas raksturo konkrētās būvniecības atbilstību normatīvo aktu 
prasībām. 

[11] Papildus Senāts norāda, ka konkrētajos apstākļos šāda lēmuma 
pieņemšana, adresējot to pieteicējai, ļauj nodrošināt, ka efektīvi tiek 
sasniegti tie mērķi, kuru dēļ lēmums patvaļīgas būvniecības gadījumā tiek 
pieņemts, tādējādi šāda lēmuma pieņemšana kalpo sabiedrības interešu 
aizsardzībai. Proti, kā jau Senāts minēja un būtībā kasācijas sūdzībā 
norāda pati pieteicēja, lēmums par patvaļīgas būvniecības novēršanu tiek 
pieņemts, lai sakārtotu patvaļīgās būvniecības objektu un aizsargātu visas 
sabiedrības interesi – tiesiskas būvniecības procedūras nodrošināšanu. 
Tāpēc, izlemjot to, kurai personai nosakāms pienākums novērst patvaļīgās 
būvniecības sekas, iestādei, ievērojot tiesību normās noteikto, jāņem vērā 
arī tas, kura persona visefektīvāk var nodrošināt prettiesiskās situācijas 
novēršanu. Tā kā pieteicēja konkrētajā gadījumā ir nekustamā īpašuma 
domājamo daļu īpašniece, kuras lietošanā nodotas konkrētās bēniņu 
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telpas, pieteicēja ir tā nekustamā īpašuma domājamo daļu kopīpašniece, 
kuras varā ir bez ierobežojumiem piekļūt tai nekustamā īpašuma 
daļai, kurā jānovērš patvaļīgā būvniecība. Uzdodot šādu pienākumu 
kopīpašniekiem, kuriem nav piekļuves konkrētai īpašuma daļai, netiktu 
nodrošināta efektīva patvaļīgās būvniecības seku novēršana.

[12] Pieteicēja kasācijas sūdzībā iebilst, ka nav konsekventi 
nodalīt tiesības būvēt (kas arī dalītas lietošanas gadījumā īstenojamas 
ar visu kopīpašnieku piekrišanu) no pienākuma uzņemties atbildību par 
nelikumīgu būvniecību (kas atbilstoši tiesas norādēm individuāli gulstas 
uz attiecīgās īpašuma daļas lietotāju). Pieteicēja uzskata, ka nevar pastāvēt 
situācija, kurā tiesības būvēt ir kopīgas, savukārt atbildība par nelikumīgu 
būvniecību ir individuāla un atkarīga no kopīpašnieku vienošanās par 
kopīpašuma lietojumu.

Šajā sakarā Senāts vispirms uzskata par nepieciešamu minēt, ka 
pienākums novērst patvaļīgo būvniecību atšķirībā no tiesībām būvēt, 
kuras iestāde piešķir, pamatojoties uz būvnieka ierosinājumu, individuāli 
tiek noteiktas ar iestādes lēmumu neatkarīgi no adresāta gribas (Senāta 
2017.gada 25.maija sprieduma lietā Nr. SKA-38/2017 (A420499112) 
7.punkts). Tāpēc atšķirībā no gadījumiem, kuros kopīpašnieka tiesības 
būvēt (vai atsevišķos gadījumos saglabāt patvaļīgās būvniecības objektu) 
ir atkarīgas no pārējo kopīpašnieku apsvērumiem par īpašuma tiesību 
izmantošanu, vispārīgs pienākums novērst patvaļīgo būvniecību izriet 
no tiesību normām, un tas nav atkarīgs no kopīpašnieku ieskata par 
sava īpašuma izmantošanu, bet saistāms ar atbildību par to, lai īpašuma 
izmantošana (un apbūve) atbilstu tiesību normu prasībām. 

Senāts vispārīgi nesaskata nekonsekvenci tajā, ka būvniecībai 
kopīpašumā neatkarīgi no tā, ka atsevišķa kopīpašuma daļa nodota  
atsevišķu kopīpašnieku lietošanā, nepieciešams saņemt pārējo 
kopīpašnieku piekrišanu, savukārt pienākums novērst patvaļīgo  
būvniecību var tikt individuāli noteikts vienam konkrētam  
kopīpašniekam. Pēdējā gadījumā tiek risināts jautājums par prettiesiskās 
situācijas novēršanu, nevis paliekošu pārmaiņu radīšanu nekustamajā 
īpašumā. Tāpēc, nosakot, kurai personai ir jānovērš patvaļīgā būvniecība, 
ir noskaidrojams, kuru personu, kas ir tiesīgas risināt šo jautājumu, 
atbildībā ietilpst prettiesiskās situācijas risināšana. 

[13] Pieteicēja kasācijas sūdzībā pauž uzskatu, ka tai nav jāuzņemas 
atbildība par patvaļīgo būvniecību, kas skar dzīvojamās mājas jumtu un 
ārsienas. Pieteicēja norāda, ka šādi darbi uzskatāmi par veiktiem visu 
kopīpašnieku kopīgajā lietošanā esošajā nekustamā īpašuma daļā – mājas 
jumtā.
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Senāts piekrīt pieteicējai tiktāl, ka gan jumts, gan ēkas ārsienas 
uzskatāmas par visu kopīpašnieku īpašumā esošu kopīpašuma daļu un 
labumu no šiem elementiem kopumā gūst visi kopīpašnieki. Tāpēc šo 
elementu uzturēšana vispārīgi ir visu kopīpašnieku kopējā atbildība. 
Vienlaikus ņemams vērā, ka ir pašsaprotami, ka atsevišķā lietošanā 
nodotās kopīpašuma telpās veikti būvdarbi var ietekmēt arī tādus 
elementus, kas paši par sevi nav nodoti kopīpašnieka atsevišķā lietošanā 
vienlaikus ar konkrēto telpu (piemēram, ēkas nesošās sienas, ārsienas, 
jumts). Tomēr tas pats par sevi nerada pamatu uzskatam, ka, atsevišķā 
lietošanā nodotajās telpās īstenojot patvaļīgu būvniecību tā, ka tā skar 
šos kopējos elementus, konstatējamā patvaļīgā būvniecība automātiski 
šā iemesla dēļ kļūst par visu kopīpašnieku atbildību. Jebkurā gadījumā, 
nosakot par patvaļīgās būvniecības novēršanu atbildīgo personu, 
nepieciešams individuāli novērtēt veikto darbu raksturu. 

Konkrētajā gadījumā jāņem vērā, ka pieteicējas lietošanā nodotajās 
telpās konstatētā patvaļīgā būvniecība aptver arī jumta konstrukciju 
(piemēram, logu) izbūvi, kā arī lietošanā nodoto telpu sadali vairākos 
dzīvokļos. No minētā izriet, ka pieteicējai kā bēniņu telpu lietotājai, 
pamatojoties uz lietojuma tiesību esību, nav uzdots novērst vispārīgus 
patvaļīgās būvniecības darbus, kas saistīti ar jumta vai ārsienu būvniecību, 
bet pieteicējai noteiktais pienākums nesaraujami saistīts ar pieteicējas 
lietošanā nodoto daļu izmantošanas nolūkā īstenoto būvniecību. Tādējādi, 
lai arī patvaļīgā būvniecība, kuras sekas pieteicējai uzdots novērst, skar 
kopīpašnieku kopējā lietošanā esošus elementus, šī būvniecība pēc savas 
būtības izpaužas nevis kopējo elementu pārbūvē kā tādā, bet pieteicējas 
lietošanā nodotās nekustamā īpašuma daļas apbūvē. Šādos apstākļos 
ir pamats uzskatīt, ka labumu no patvaļīgās būvniecības rezultāta 
gūst pieteicēja kā bēniņu telpu lietotāja jeb, citiem vārdiem sakot, 
patvaļīgas būvniecības rezultāts vērsts uz atsevišķā lietošanā nodoto 
telpu izmantošanu. Līdz ar to, neatkarīgi no tā, ka, skatoties formāli, 
patvaļīgā būvniecība patiešām skar kopējā lietošanā esošus elementus, 
tā ir pieteicējas kā attiecīgo telpu lietotājas atbildība novērst patvaļīgās 
būvniecības sekas, jo šī būvniecība cieši saistīta ar atsevišķā lietojumā 
nodotu telpu izmantošanu.  

[14] Apkopojot minēto, tiesa kopumā pamatoti atzinusi, ka 
konkrētajā gadījumā atbildība par patvaļīgas būvniecības novēršanu 
kopīpašumā gulstas uz pieteicēju. 

Līdz ar to pārsūdzētais apgabaltiesas spriedums atstājams negrozīts, 
bet pieteicējas kasācijas sūdzība noraidāma. 
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 21.marta 
spriedumu, bet SIA “BIB Real Estate” kasācijas sūdzību noraidīt. 

Spriedums nav pārsūdzams.
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Personas tiesību administratīvā procesa kārtībā vērsties 
pret iespējami patvaļīgu būvniecību izmantošana

Ja personai ar trešās personas būvniecību radies tiesību aizskārums, tad, 
ievērojot arī otras iesaistītās privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses, 
personai pret šā aizskāruma avotu jāvēršas pēc iespējas īsākā laika posmā 
pēc tam, kad tas ir konstatēts vai objektīvi varēja tikt konstatēts. 

Brīdis, kad apstiprinājušās personas bažas par patvaļīgu būvniecību, 
nemaina faktu, ka tā ir pastāvējusi jau ilgu laiku pirms tam. Tāpat to 
nemaina arī tas, ka persona pati ilgstoši nav interesējusies par sava īpašuma 
apbūvi un izvēlējusies nerisināt jautājumu saistībā ar īpašumā daļēji esošas 
būvniecības tiesiskumu.

Personas tiesības vērsties iestādē un attiecīgi arī tiesā, pieprasot 
administratīvā kārtībā risināt jautājumu par tiesību aizskāruma novēršanu, 
kas radies patvaļīgās būvniecības rezultātā, būtu jāpiesargās attiecināt 
uz tiem gadījumiem, kuros persona ilgstoši nav rīkojusies savu tiesību 
aizsardzībai.

Tomēr persona saglabā iespēju iebilst pret to, ka viņas īpašumā daļēji 
atrodas strīdus ēka, vēršoties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret personu, kurai šī 
būve pieder (Administratīvā procesa likuma 31.panta otrā daļa, Būvniecības 
likuma (pieņemts 09.07.2013.) 18.pants). 

Rīgā 2019.gada 18.decembrī   SKA-249/2019
ECLI:LV:AT:2019:1218.A420211016.2.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Rīgas 
pilsētas būvvaldei izdot [pers. A] labvēlīgu administratīvo aktu, sakarā ar 
[pers. A] kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 
10.maija spriedumu. 

Aprakstošā daļa

[1] Pieteicējam [pers. A] kopš 2003.gada pieder nekustamais 
īpašums Rīgā, [adrese]. Pieteicējs 2012.gadā esot secinājis, ka viņa 
nekustamajā īpašumā pie robežas ar kaimiņu nekustamo īpašumu 
atrodas citai personai piederoša garāža, kas pieteicēja ieskatā uzbūvēta 
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patvaļīgi (turpmāk – strīdus garāža). 2015.gada 30.novembrī pieteicējs 
vērsās Rīgas pilsētas būvvaldē, lūdzot risināt jautājumu par patvaļīgās 
būvniecības radīto seku novēršanu – garāžas nojaukšanu. 

Ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2016.gada 12.aprīļa 
lēmumu kā administratīvo procesu noslēdzošo administratīvo aktu iestāde 
atteica pieteicējam labvēlīga administratīvā akta izdošanu, norādot, 
ka jautājums par strīdus garāžas būvniecības tiesiskumu atrisināts jau  
1977.gadā, kad tā tika legalizēta. 

[2] Nepiekrītot minētajam lēmumam, pieteicējs vērsās tiesā ar 
pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. 

[3] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, 
ar 2017.gada 10.maija spriedumu noraidīja pieteicēja pieteikumu. 
Spriedums pamatots ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem.

[3.1] Strīdus garāža nostiprināta zemesgrāmatā jau 2004.gada 
15.septembrī. Atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās” regulējumam zemesgrāmatā tiek ierakstīti tikai tādi 
īpašumi, kuriem nav konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes. 
Zemesgrāmatas ierakstiem atbilstoši Zemesgrāmatu likuma regulējumam 
ir publiskā ticamība, un tos iespējams apstrīdēt vienīgi prasības kārtībā. 
Līdz ar to strīdus garāžas ierakstīšana zemesgrāmatā pati par sevi ir 
šķērslis tam, lai administratīvā tiesa izskatītu jautājumu par strīdus 
garāžas būvniecības likumību. 

[3.2] To, ka jautājums par strīdus garāžas tiesiskumu atrisināts jau 
vairāk nekā pirms desmit gadiem, apliecina arī Valsts zemes dienesta 
2003.gada 17.marta inventarizācijas lieta un Rīgas pilsētas būvinspekcijas 
2004.gada 12.jūlija slēdziens, kurā konstatēts, ka strīdus garāžas izbūve ir 
legalizēta 1977.gadā.  

[4] Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību par minēto spriedumu. 
Kasācijas sūdzībā pieteicējs uzstāja, ka iestāde līdz šim nav 

pārliecinājusies par strīdus garāžas izbūves likumību, lai arī iestādei 
tas bija jādara. Pieteicējs arī norādīja, kāpēc uzskata, ka strīdus garāžas 
izbūve joprojām uzskatāma par patvaļīgu būvniecību. Tāpat pieteicējs 
argumentēja, ka attiecīgā ieraksta esība zemesgrāmatā nav šķērslis 
jautājuma par būvniecības tiesiskumu izvērtēšanai. 

Motīvu daļa

[5] Apgabaltiesa pārsūdzētajā spriedumā secinājusi, ka pieteicēja 
prasījums par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu – daļēji 
pieteicēja īpašumā esošās strīdus garāžas nojaukšanu – ir noraidāms, jo 
jautājums par garāžas būvniecības tiesiskumu atrisināts jau 2004.gadā, 
kad strīdus garāža reģistrēta zemesgrāmatā. 
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Senāts, izvērtējis pārsūdzēto apgabaltiesas spriedumu, turpmāk 
norādīto apsvērumu dēļ atzīst, ka spriedums ir atceļams un tiesvedība 
lietā izbeidzama, jo pieteicējam nav atzīstamas tiesības vērsties tiesā ar 
pieteikumu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu. 

[6] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 31.panta otro 
daļu pieteikumu, izņemot likumā noteiktos gadījumus, var iesniegt 
privātpersona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses ir aizskartas vai var 
tikt aizskartas.

Interpretējot šo tiesību normu būvniecības lietu kontekstā, 
Senāta judikatūrā konsekventi uzsvērts, ka personas tiesību vērsties 
tiesā, iebilstot pret būvniecības procesā pieņemtiem lēmumiem, jēga 
ir nodrošināt efektīvu instrumentu tiesību aizskāruma novēršanai 
gadījumā, ja būvniecības procesā pieņemtais lēmums aizskar personas 
ar tiesību normām aizsargātās tiesības vai tiesiskās intereses (piemēram, 
Senāta 2018.gada 20.marta sprieduma lietā Nr. SKA-134/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0320.A420355713.2.S) 12.punkts, 2019.gada 18.oktobra 
sprieduma lietā Nr. SKA-65/2019 (ECLI:LV:AT:2019:1018.A420418214.2.S) 
11.punkts). 

Šie secinājumi vienlīdz attiecas arī uz personas tiesībām vērsties 
iestādē un tiesā, pieprasot, lai tiek risināts jautājums par patvaļīgas 
būvniecības seku novēršanu. 

[7] Jautājuma par patvaļīgu būvniecību risināšanas primārais mērķis 
ir publiski tiesisko interešu – nepieciešamības nodrošināt, lai pašvaldības 
teritorijā veiktā būvniecība ir tiesiska – aizsardzība. Tāpēc patvaļīgas 
būvniecības konstatēšanai un novēršanai iestādei nav nepieciešams 
sagaidīt kādas privātpersonas sūdzību; iestāde pati pēc savas iniciatīvas 
uzrauga būvniecības tiesiskumu un pēc savas iniciatīvas var uzsākt 
procesu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu.

Vienlaikus, ja ar būvniecības patvaļīgumu tiek radīts arī personas 
ar tiesību normām aizsargāto tiesību vai tiesisko interešu konkrēts 
aizskārums, ir atzīstamas šīs personas tiesības vērsties iestādē (un tiesā) 
ar prasījumu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu.  

Minētā sakarā gan paturams prātā, ka personai savu tiesību 
aizsardzībai ir jārīkojas saprātīgā termiņā pēc tam, kad attiecīgais tiesību 
aizskārums ir radies vai persona objektīvi varēja konstatēt tā rašanos. 
Senāta judikatūrā jau iepriekš atzīts: ja reiz personai ar trešās personas 
būvniecību radies tiesību aizskārums, tad, ievērojot arī otras iesaistītās 
privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses, pret šā aizskāruma avotu 
jāvēršas pēc iespējas īsākā laika posmā pēc tam, kad tas ir konstatēts vai 
objektīvi varēja tikt konstatēts. Brīdis, kad apstiprinājušās pieteicējas 
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bažas par patvaļīgu būvniecību, nemaina faktu, ka tā ir pastāvējusi jau ilgu 
laiku pirms tam. Tāpat minēto nemaina arī tas, ka persona pati ilgstoši 
nav interesējusies par sava īpašuma apbūvi un izvēlējusies nerisināt 
jautājumu saistībā ar īpašumā daļēji esošas būvniecības tiesiskumu  
(sal. Senāta 2019.gada 13.augusta lēmuma lietā Nr. SKA-1412/2019 
(ECLI:LV:AT:2019:0813.A420304817.15.L) 9.punkts).

Tādējādi personas tiesības vērsties iestādē un attiecīgi arī tiesā, 
pieprasot administratīvā kārtībā risināt jautājumu par tiesību aizskāruma 
novēršanu, kas radies patvaļīgās būvniecības rezultātā, būtu jāpiesargās 
attiecināt uz tiem gadījumiem, kuros persona ilgstoši nav rīkojusies savu 
tiesību aizsardzībai. 

[8] Konkrētajā gadījumā pieteicējs vērsies tiesā, iebilstot pret 
tādu, iespējams, patvaļīgu būvniecību, kas daļēji izvietota uz pieteicējam 
piederošās zemes. Tādējādi vispārīgi nav noliedzams, ka minētā būvniecība 
skar pieteicēju kā konkrētā zemesgabala īpašnieku.

Vienlaikus jāņem vērā, ka strīdus garāža atradās konkrētajā vietā 
jau brīdī, kad pieteicējs mantoja šo nekustamo īpašumu 2003.gadā. Tātad 
vispārīgi par strīdus garāžas esību pieteicējam bija zināms vai bija jāzina 
(bija iespējams uzzināt), jau iegūstot savā īpašumā attiecīgo zemesgabalu. 
Pieteicējs, sniedzot Senātam viedokli par tiesvedības izbeigšanu, gan 
norāda, ka laikā, kad viņš īpašumu mantoja, zemesgrāmatas ieraksti 
nesaturēja informāciju, kas ļautu secināt, ka īpašumā atrodas patvaļīgā 
būvniecība, turklāt pieteicējs līdz 2016.gadam dzīvojis ārpus Latvijas. 
Tomēr minētie apsvērumi objektīvi neietekmē pieteicēja kā zemesgabala 
īpašnieka iespējas pārliecināties par sava īpašuma sastāvu un apbūvi. 
Jāņem vērā, ka tā ir no īpašuma tiesībām izrietoša iespēja un atbildība 
baudīt visus labumus, kurus īpašums sniedz, kā arī nest atbildību par 
šo īpašumu. Turklāt jau īpašuma iegūšanas brīdī īpašniekam būtu 
jāpārliecinās par īpašuma robežām un apgrūtinājumiem. Līdz ar to pašam 
pieteicējam kā personai, kuras ekskluzīvā varā ir attiecīgais īpašums, pēc 
īpašuma tiesību iegūšanas bija iespējams konstatēt, ka īpašumā ir strīdus 
garāža.

To būtībā nenoliedz arī pats pieteicējs. Pieteicējs vienīgi norāda, 
ka, iegūstot īpašumu, viņam nebija nepārprotami skaidrs, ka uz 
īpašuma atrodas nelikumīgi uzbūvēta būve. Tam pieteicējs esot guvis 
apstiprinājumu vien 2012.gadā, kad viņš, iepazīstoties ar strīdus garāžas 
dokumentāciju, esot konstatējis, ka būve, kas daļēji atrodas pieteicēja 
īpašumā, ir patvaļīga. Tādējādi pieteicējs nenoliedz, ka par strīdus garāžas 
daļēju atrašanos īpašumā viņam bija zināms, mantojot šo īpašumu. 
Tomēr faktiski interesēties par šīs garāžas izbūves likumību pieteicējs 
sāka gandrīz desmit gadus pēc tam, kad bija mantojis attiecīgo īpašumu. 
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Savukārt iestādē un attiecīgi arī tiesā pieteicējs vērsās vairāk nekā 
desmit gadus pēc īpašuma iegūšanas un tātad brīža, kad pieteicējam bija 
iespējams konstatēt strīdus garāžas esību.  

[9] Šādos apstākļos Senāts nesaskata, ka pieteicēja īpašuma tiesību 
skaršana – fakts, ka strīdus garāža atrodas uz pieteicēja zemes – liecina 
par tādu pieteicēja tiesību aizskārumu, kas vairāk nekā desmit gadus pēc 
īpašuma iegūšanas pieteicējam ļauj pieprasīt, lai iestāde pārbauda tādas 
būvniecības tiesiskumu, kas tur atradusies jau vairāk nekā 30 gadus. 

Personai jārīkojas labā ticībā un savu tiesību aizsardzībā jābūt 
aktīvai ne tikai tad, kad apstiprinās citas personas pārkāpums, bet arī visu 
to laika posmu, kad ir vai objektīvi varēja tikt izjusts ar tiesību normām 
aizsargāto tiesību un tiesisko interešu aizskārums (sal. Senāta 2019.gada 
21.novembra sprieduma lietā Nr. SKA-1403/2019 (ECLI:LV:AT:2019:1121.
A42839709.10.S) 13.punkts). Minētais aptver arī personas pienākumu 
laikus noskaidrot visus konkrētās lietas apstākļus. Savukārt būvvaldes 
uzdevums, kā tas izriet no Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas, 
primāri ir būvniecības kontrole no publiski tiesiskā aspekta, nevis kaimiņu 
savstarpējo īpašumu aizskārumu pilnīga nokārtošana (Senāta 2019.gada 
13.augusta lēmuma lietā Nr. SKA-1412/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0813.
A420304817.15.L) 9.punkts).

[10] Vienlaikus Senāts akcentē: minētais nenozīmē, ka pieteicējam 
nebūtu efektīvu mehānismu, ar kuru palīdzību aizsargāt savas intereses. 
Jebkurā gadījumā pieteicējam ir iespējas iebilst pret to, ka viņa īpašumā 
daļēji atrodas strīdus garāža, vēršoties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret 
personu, kurai šī būve pieder. To pieteicējs arī ir darījis, un tieši šī 
procesa ietvaros ir izšķirams kaimiņu starpā esošais tiesiskais strīds un 
noskaidrojams, vai būves atrašanās pieteicēja zemesgabalā ir pieļaujama. 

[11] Ņemot vērā minēto, pārsūdzētais apgabaltiesas spriedums ir 
atceļams un tiesvedība lietā izbeidzama, pamatojoties uz Administratīvā 
procesa likuma 282.panta 2.punktu, proti, tāpēc, ka pieteikumu tiesā 
iesniegusi persona, kurai nav tiesību to darīt.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 3.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 10.maija spriedumu 
un izbeigt tiesvedību lietā. 

Spriedums nav pārsūdzams.
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Patvaļīgas būvniecības novēršana primāri ir īpašnieka 
pienākums

1. Lēmuma par patvaļīgas būvniecības novēršanu primārais mērķis 
ir novērst prettiesiskas situācijas pastāvēšanu. Tādējādi šā lēmuma 
pieņemšana pati par sevi ir saistāma ar konkrētā patvaļīgās būvniecības 
objekta sakārtošanu, nevis vainīgās personas sodīšanu (Būvniecības likuma 
(pieņemts 09.07.2013.) 19.panta otrā un trešā daļa). 

2. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir persona, kuras ekskluzīvā varā ir lemt par 
sava īpašuma izmantošanu, uzturēšanu un attiecīgi arī apbūvi. Vienlaikus 
līdzās nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām pastāv arī pienākums atbildēt 
par īpašuma izmantošanas (tostarp apbūves) atbilstību tiesību normu 
prasībām. Tāpēc parasti tieši nekustamā īpašuma īpašnieks uzskatāms par 
personu, kuras uzdevums ir novērst tās īpašumā esošu patvaļīgu būvniecību 
(Civillikuma 864.pants). 

Tiesiskuma princips un likuma atrunas princips

1. Atbilstoši tiesiskuma principam iestādes rīcībai ir jāatbilst tiesību 
normām. Tomēr šajā sakarā jāatceras, ka tiesību normas ir gan rakstītās 
tiesību normas, gan nerakstītās tiesību normas (tiesību principi). Tas, 
ka iestādes rīcības pamats nav tiešā tekstā noteikts rakstītajās tiesību 
normās, nenozīmē, ka tātad iestāde var atturēties no attiecīgajā situācijā 
nepieciešamas un adekvātas rīcības (Administratīvā procesa likuma 
7.pants). 

2. Likuma atrunas principa būtība ir paredzēt, ka personai nelabvēlīga 
administratīvā akta izdošanas pamatam jāizriet no tiesību normām, kuras 
akceptējis demokrātiski leģitimēts likumdevējs (tauta vai tautas vēlētie 
pārstāvji) (Administratīvā procesa likuma 11.pants).  

3. No tiesiskuma principa un likuma atrunas principa izrietošā prasība – 
rīkoties saskaņā ar tiesību normām – nenozīmē, ka līdz ar to pieļaujama 
tikai tāda iestādes rīcība, kas tiešā tekstā atrunāta konkrētā rakstītajā 
tiesību normā. Tāpēc nereti konkrētās situācijas noregulējums meklējams, 
aplūkojot konkrēto tiesību institūtu pēc jēgas un konkrēto jautājumu 
regulējošās tiesību normas savstarpējā kopsakarā (Administratīvā procesa 
likuma 7. un 11.pants). 
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Rīgā 2019.gada 26.aprīlī SKA-262/2019
ECLI:LV:AT:2019:0426.A420139316.2.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] ([pers. A]) pieteikumu par Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta 2015.gada 16.decembra lēmuma atzīšanu par 
prettiesisku, sakarā ar [pers. A] kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas 2017.gada 9.maija spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – būvvalde) būvinspektors 
2011.gada 14.aprīlī apsekoja nekustamo īpašumu Rīgā, [adrese], 
(turpmāk – nekustamais īpašums) un konstatēja, ka tajā veikta patvaļīga 
būvniecība. Pamatojoties uz minēto, nekustamā īpašuma īpašniekam 
tika noteikts pienākums novērst patvaļīgās būvniecības sekas, un minētā 
pienākuma izpildei būvvaldē 2013.gadā tika akceptēts tehniskais projekts. 
Pēc tehniskā projekta saskaņošanas administratīvā lieta par patvaļīgo 
būvniecību tika izbeigta.

2015.gada 5.augustā īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu 
zemesgrāmatā tika reģistrētas pieteicējam [pers. A]. 2015.gada 20.augustā 
būvvalde atcēla iepriekš pieņemto lēmumu par administratīvās lietas 
izbeigšanu, jo konstatēja, ka būvvalde iepriekš kļūdaini atzinusi, ka 
patvaļīgās būvniecības sekas nekustamajā īpašumā novērstas. Pieteicējs 
minēto lēmumu nepārsūdzēja. 

Būvvalde 2015.gada 5.oktobrī pieņēma lēmumu par patvaļīgās 
būvniecības radīto seku novēršanu, ar kuru noteica pieteicējam 
pienākumu līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt būvvaldē būvniecību  
reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātu 
būvniecības dokumentāciju būvvaldes būvinspektora 2011.gada 14.aprīļa 
atzinumā konstatētajiem patvaļīgas būvniecības darbiem nekustamajā 
īpašumā.

Pieteicējs, uzskatot, ka viņam nevar noteikt pienākumu novērst 
tādas patvaļīgās būvniecības sekas, kuras pieteicējs nav veicis, minēto 
lēmumu apstrīdēja.

Ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – 
departaments) 2015.gada 16.decembra lēmumu (turpmāk – pārsūdzētais 
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lēmums) apstrīdētais lēmums atstāts negrozīts. Lēmumā uzsvērts, ka 
patvaļīgās būvniecības radītās sekas var novērst tikai tā persona, kura 
to atbilstoši tiesību normu prasībām var izdarīt. Tāpēc šis pienākums 
nosakāms nekustamā īpašuma īpašniekam, savukārt pēc patvaļīgās 
būvniecības seku novēršanas pieteicējs no nekustamā īpašuma 
iepriekšējiem īpašniekiem var piedzīt zaudējumus civiltiesiskā kārtībā. 

[2] Pieteicējs vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu 
par pārsūdzētā lēmuma atcelšanu. 

[3] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu apelācijas 
kārtībā, ar 2017.gada 9.maija spriedumu pieteicēja pieteikumu noraidīja. 
Spriedums, ievērojot pievienošanos rajona tiesas sprieduma motīvu daļai, 
pamatots ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem.

[3.1] Būvvaldes būvinspektors 2011.gada 14.aprīlī sastādīja 
atzinumu, kurā konstatēja, ka nekustamajā īpašumā, kas ir vietējās nozīmes 
arhitektūras piemineklis un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa “Mežaparks” teritorijā, veikta patvaļīga renovācija – ēkas fasādei 
veikta siltināšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana un fasādes krāsošana, 
nomainīts jumta segums un logi, pirmajā stāvā izbūvēta jauna loga aila. 

Izskatāmās lietas ietvaros nav strīda, ka nekustamajā īpašumā 
ir veikta patvaļīga būvniecība. Lietas ietvaros izšķirams, vai pienākums 
novērst nekustamā īpašuma iepriekšējo īpašnieku radītās patvaļīgās 
būvniecības sekas pamatoti noteikts pieteicējam, kā arī vai attiecībā pret 
pieteicēju iestāde nav pārkāpusi tiesiskās paļāvības principu. 

[3.2] Patvaļīgas būvniecības seku novēršana arī ir būvniecības 
process, ko atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu 
Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 
3.punktam var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – 
tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais 
valdītājs) vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt. Pieteicējs 
ir nekustamā īpašuma īpašnieks, tādējādi viņam atbilstoši Civillikuma 
1036.pantam ir pilnīga vara pār lietu, tostarp atbilstoši Civillikuma 
864.pantam jānes visas uz lietu gulošās nastas un apgrūtinājumi. 
Tāpēc pieteicējs kopumā ir atbildīgs par nekustamajā īpašumā esošas 
būvniecības radīto seku novēršanu, neatkarīgi no tā, kurš faktiski veicis 
būvniecības darbus nekustamajā īpašumā. Savukārt ar īpašuma tiesību 
izbeigšanos iepriekšējiem nekustamā īpašuma īpašniekiem vairs nav 
tiesiska pamata kārtot ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumus, tajā 
skaitā kārtot būvniecības dokumentāciju.

Tādējādi iestāde pamatoti pārsūdzēto lēmumu adresējusi 
pieteicējam. Minētais pēc būtības izriet arī no Būvniecības likuma 19.pantā 
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ietvertā regulējuma. Proti, no minētā panta otrās un trešās daļas izriet, ka 
par būvniecības tiesiskumu kopumā, tostarp būvniecības dokumentācijas 
kārtošanu, ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks. Panta piektā daļa 
attiecas uz faktiskā būvdarbu veicēja civiltiesisko atbildību būvniecības 
procesā, kas neizslēdz nekustamā īpašuma īpašnieka publiski tiesiskos 
pienākumus.

[3.3] Pieteicējs norāda, ka iestāde, atceļot lēmumu par 
administratīvās lietas izbeigšanu, pieteicējam radīja tiesisko paļāvību, ka 
patvaļīgas būvniecības radītās sekas nekustamajā īpašumā ir novērstas, 
un attiecīgi pieteicējs iegādājās nekustamo īpašumu. 

Konkrētajā gadījumā, samērojot pieteicēja paļaušanos uz iestādes 
konstatējumu, ka nekustamajā īpašumā pārkāpumi būvniecībā ir novērsti, 
ar sabiedrības interesēm, atzīstams, ka pieteicēja tiesiskā paļāvība nav 
aizsardzības vērta. Ievērojot būvniecības nozares būtiskumu katra indivīda 
un visas sabiedrības kvalitatīvas un drošas dzīves vides nodrošināšanā, 
sabiedrības interesēs ir, lai tiktu nodrošināts būvniecības procesa 
tiesiskums. Tiesiskā valstī nav pieļaujama būvniecības tiesību normām 
neatbilstošas būvniecības akceptēšana. Līdz ar to sabiedrības interese 
konkrētajā gadījumā ir lielāka par pieteicēja paļaušanos uz iestādes 
kļūdaino novērtējumu. Tādējādi šajā lietā pieteicēja tiesiskā paļāvība nav 
pamats, lai iestāde, konstatējot, ka būvniecības process nav noslēdzies 
tiesiski, nevarētu pieņemt lēmumu par pienākuma uzlikšanu pieteicējam 
kā vienīgajam atbildīgajam par konkrētās būves tiesisko stāvokli tās 
ekspluatācijas laikā sakārtot būvniecības dokumentus atbilstoši likuma 
prasībām. 

[3.4] Iestāde atbilstoši Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 
2.punktam ir uzdevusi pieteicējam sakārtot būvniecības dokumentāciju, 
tādējādi pēc būtības obligāta administratīvā akta izdošanas gadījumā 
izvēloties vieglākās tiesiskās sekas. No lietas materiāliem un pieteicēja 
pārstāvja tiesas sēdē sniegtajiem paskaidrojumiem izriet, ka pieteicējs 
jebkurā gadījumā ir plānojis veikt nekustamā īpašuma sakārtošanu 
atbilstoši savām vēlmēm (atbilstoši pieteicēja pārstāvja tiesas sēdē 
paskaidrotajam pieteicējs 2016.gada 25.aprīlī vērsies ar iesniegumu 
būvatļaujas saņemšanai), tādējādi, tostarp ņemot vērā, ka nekustamais 
īpašums iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, pieteicējam noteiktais 
pienākums nav uzskatāms par nesamērīgu vai pārlieku apgrūtinošu. 

Lietā nav strīda, ka iepriekšējais nekustamā īpašuma īpašnieks 
(līdz 2015.gada 5.augustam) neizpildīja nepieciešamās darbības 
būvatļaujas ar izpildītiem nosacījumiem saņemšanai. Līdz ar to nevar 
uzskatīt, ka patvaļīgās būvniecības legalizācijas process ir noslēdzies un 
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nekustamā īpašuma īpašnieks ir izpildījis būvniecības normatīvajos aktos 
noteiktās prasības 2011.gadā veikto būvdarbu atzīšanai par tiesiskiem. 
Apstāklis, ka nekustamajam īpašumam ar tiesiski nepabeigtu būvniecību 
mainās īpašnieki, neietekmē šāda nekustamā īpašuma aktuālā īpašnieka 
pienākumu sakārtot būvniecības dokumentāciju.

[3.5] Gan iestāde, gan pirmās instances tiesa pieteicējam uzlikto 
pienākumu sakārtot būvniecības dokumentāciju dēvējušas par patvaļīgas 
būvniecības radīto seku novēršanu. Tomēr atbilstoši Būvniecības likuma 
18.panta piektajai daļai gadījumā, kad tiek atļauta būves legalizācija 
(būvniecības dokumentu sakārtošana), šāda jēdziena lietošana nav 
korekta.  Ja tiek atļauta būves legalizācija, patvaļīgā būvniecība tiek 
novērsta. Savukārt patvaļīgas būvniecības radītās sekas tiek novērstas, 
atjaunojot iepriekšējo stāvokli – būvi vai tās daļu nojaucot. Izskatāmajā 
gadījumā pieteicējam uzlikts pienākums veikt darbības patvaļīgi veikto 
būvdarbu legalizācijā – būvniecības dokumentācijas sakārtošanā, lai 
saņemtu būvatļauju ar izpildītiem projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumiem, tātad pieteicējam nav uzlikts pienākums novērst patvaļīgās 
būvniecības radītās sekas. Tomēr minētā neprecizitāte ar patvaļīgu 
būvniecību saistīto jēdzienu lietošanā neietekmē pirmās instances tiesas 
sprieduma pareizību.

[4] Pieteicējs iesniedzis kasācijas sūdzību par minēto spriedumu. 
Kasācijas sūdzība pamatota ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem.

[4.1] Apgabaltiesas spriedums nav pamatots ar tādām tiesību 
normām, kas ļauj nekustamā īpašuma īpašniekam noteikt pienākumu 
novērst tādu patvaļīgu būvniecību, kuru tas nav veicis. Apgabaltiesai, 
izskatot lietu, vajadzēja konstatēt, ka šādu tiesību normu nav, un attiecīgi 
apgabaltiesai bija jāņem vērā Administratīvā procesa likuma 7. un 11.panta 
normas, kas liedz izdot privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu, 
ja to tieši nepieļauj tiesību normas. Analoģijas piemērošana, izdodot 
personai nelabvēlīgu administratīvo aktu, nav pieļaujama. Savukārt tās 
tiesību normas, uz kurām iestāde un attiecīgi arī pirmās instances tiesa 
un apgabaltiesa ir atsaukusies, nepamato tieši tiesības noteikt personai 
pienākumu novērst citas personas patvaļīgi veiktās būvniecības sekas. 

[4.2] Tiesa pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 250.panta 
otro daļu, kas noteic tiesas pienākumu vērtēt to pamatojumu, ko iestāde 
ietvērusi administratīvajā aktā. Ar spriedumu tiesa, pretēji minētajai 
normai, ir mainījusi pārsūdzētā administratīvā akta pamatojumu. Proti, 
ar pārsūdzēto lēmumu pieteicējam noteikts pienākums novērst patvaļīgās 
būvniecības radītās sekas. Šāds lēmums pieņemts atbilstoši Būvniecības 
likuma 18.panta piektās daļas 1.punktam. Savukārt tiesa mainījusi minētā 
lēmuma pamatojumu un norādījusi, ka ar pārsūdzēto administratīvo aktu 
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pieteicējam ir noteikts nepareizs pienākums, jo pieteicējam vajadzēja 
noteikt pienākumu veikt patvaļīgi veikto būvdarbu legalizāciju. Tādējādi 
apgabaltiesas spriedumā norādīts, ka iestāde un pirmās instances tiesa 
ir piemērojusi nepareizu tiesību instrumentu, jo būvdarbu legalizācijas 
vietā ir noteikusi pienākumu novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas.

[4.3] Apgabaltiesa pamatoti secinājusi, ka pieteicējs, iegādājoties 
nekustamo īpašumu, varēja paļauties uz būvvaldes lēmuma, ar kuru 
konstatēta patvaļīgas būvniecības neesība, pareizību. Tomēr vēlāk 
tiesa kļūdaini secinājusi, ka sabiedrības interesēs ir nodrošināt, lai 
netiek akceptēta būvniecības tiesību normām neatbilstoša būvniecība. 
Apgabaltiesa, izdarot minētos secinājumus par pieteicēja tiesiskās 
paļāvības aizsardzību, vienīgi vispārīgi atsaukusies uz sabiedrības 
interešu aizsardzību, nevis vērtējusi konkrētās lietas faktiskos apstākļus. 
Tāpat tiesa nav izdarījusi nepieciešamos lietderības apsvērumus. Tiesa 
nav pamatojusi, kā veiktie būvdarbi ietekmēja sabiedrības drošību vai 
apkārtējo vidi, radot apdraudējumu sabiedrībai. Ja apgabaltiesa būtu 
pareizi piemērojusi Administratīvā procesa likuma 10. un 13.pantu, tā būtu 
secinājusi, ka patvaļīgi veiktā būvniecība neradīja nekādu apdraudējumu 
sabiedrības interesēm, jo veiktā patvaļīgā būvniecība pēc būtības aptvēra 
vienīgi dekoratīva rakstura darbības. 

Motīvu daļa

[5] Kasācijas tiesvedības ietvaros izšķirams, vai apgabaltiesa pareizi 
piemērojusi tiesību normas, atzīstot, ka pieteicējam tiesiski noteikts 
pienākums savā nekustamajā īpašumā novērst iepriekšējo īpašnieku 
veikto patvaļīgo būvniecību (sakārtojot būvniecības dokumentāciju). 

[6] Pieteicēja kasācijas sūdzības galvenais iebildums ir balstīts 
pārliecībā, ka patvaļīgo būvniecību nepamatoti uzdots novērst viņam kā 
nekustamā īpašuma īpašniekam. Pieteicējs uzsver, ka lietā nav strīda, ka 
viņš nav veicis patvaļīgo būvniecību, bet to ir darījuši nekustamā īpašuma 
iepriekšējie īpašnieki. Attiecīgi pieteicējs uzskata, ka uz šīm personām, 
nevis viņu gulstas pienākums novērst patvaļīgo būvniecību. Pieteicēja 
ieskatā neviena tiesību norma nenoteic, ka lēmumu par patvaļīgas 
būvniecības novēršanu var adresēt personai, kura nav veikusi patvaļīgo 
būvniecību, un tāpēc tiesa, atzīstot pieteicējam noteikto pienākumu par 
tiesisku, esot pārkāpusi likuma atrunas un tiesiskuma principus. 

[7] Senāts atzīst, ka minētie pieteicēja apsvērumi ir balstīti kļūdainā 
tiesiskuma principa un likuma atrunas principa izpratnē.

Vispārīgi pieteicējs pareizi iezīmē, ka tiesiskuma princips ir vērsts 
uz publiskās varas īstenotāju – tas noteic iestādes un tiesas darbības 
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ietvaru, norādot, ka gan iestāde, gan tiesa drīkst pieņemt tikai tādus 
lēmumus (nolēmumus), kas ir saskaņā ar tiesību normām. Tomēr šajā 
sakarā jāņem vērā, ka tiesiskais regulējums jeb tas, kas ir saskaņā ar tiesību 
normām, ne vienmēr ir tiešā tekstā ietverts vienā konkrētā rakstītā tiesību 
normā. Tiesiskais regulējums var izrietēt arī no tiesību normu kopuma, 
tostarp arī rakstīto tiesību normu un tiesību principu kopsakara vai arī 
tikai no tiesību principiem. Līdz ar to atbilstoši tiesiskuma principam tas, 
ka iestādes lēmuma pamats nav tiešā tekstā noteikts rakstītajās tiesību 
normās, nenozīmē, ka tātad iestāde var atturēties no attiecīgajā situācijā 
nepieciešama un adekvāta lēmuma pieņemšanas (sal. Levits E. Likuma 
prioritātes principa funkcija kontekstā ar tiesiskuma un likuma atrunas 
principu. Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Briede J. 
(Zin. red.) Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 197.lpp.). 

Savukārt likuma atrunas princips nozīmē, ka adresātam nelabvēlīgu 
administratīvo aktu var izdot tikai tad, ja tiesiskais pamats tam izriet 
no Satversmes, likuma vai uz likuma pamata izdotas normas. Tādējādi 
likuma atrunas principa būtība ir paredzēt, ka personai nelabvēlīga 
administratīvā akta izdošanas pamatam jābūt rodamam tādā tiesību 
normā, kuru akceptējis demokrātiski leģitimēts likumdevējs (tauta vai 
tautas vēlētie pārstāvji) (sal. Levits E. Likuma prioritātes principa funkcija 
kontekstā ar tiesiskuma un likuma atrunas principu; Biksiniece-Martinova L. 
Likuma atrunas princips. Administratīvā procesa likuma komentāri. A un  
B daļa. Briede J. (Zin. red.) Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 171., 198.lpp.).

Tādējādi no minētajiem principiem izrietošā prasība – rīkoties 
saskaņā ar tiesību normām – nenozīmē, ka līdz ar to pieļaujama tikai 
tāda iestādes rīcība, kas tiešā tekstā atrunāta konkrētā rakstītajā tiesību 
normā. Ne katra iespējamā dzīves situācija būs tiešā tekstā noregulēta 
konkrētā rakstītajā tiesību normā. Tāpēc nereti konkrētās situācijas 
noregulējums meklējams, aplūkojot konkrēto tiesību institūtu pēc jēgas 
un konkrēto jautājumu regulējošās tiesību normas savstarpējā kopsakarā. 
Ņemot vērā minēto, acīmredzami nepamatots ir pieteicēja uzskats, ka 
tas, ka iestāde un tiesa nav norādījusi konkrētu tiesību normu, kurā tiešā 
tekstā būtu noteikta aktuālā nekustamā īpašuma īpašnieka atbildība par 
patvaļīgo būvniecību, liecina par tiesiskuma vai likuma atrunas principa 
pārkāpumu.

Turklāt konkrētajā gadījumā uzsverams, ka Būvniecības likums 
un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, reglamentējot 
patvaļīgas būvniecības jautājumus, vispār tiešā tekstā nenoteic to, kurai 
personai uzdodams pienākums novērst patvaļīgu būvniecību. Sekojot 
pieteicēja kasācijas sūdzības argumentiem, šādos apstākļos būtu jāatzīst, 
ka pienākumu novērst patvaļīgo būvniecību nevar uzdot nevienai 
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personai, jo būvniecību reglamentējošās tiesību normas to tieši un 
konkrēti neparedz. Šādi piemērojot tiesību normas, būvniecības procesa 
kontrole un uzraudzība kļūtu neefektīva, savukārt patvaļīgas būvniecības 
novēršanas institūts – bezjēdzīgs. Tādējādi ir acīmredzami, ka pieteicēja 
izpratne par tiesību normu piemērošanu (tostarp minēto tiesību principu 
saturu) ir kļūdaina.

Tādējādi apstākļos, kuros būvniecības regulējums tieši neparedz 
to, kā nosakāma par patvaļīgas būvniecības novēršanu atbildīgā persona, 
atbilde uz jautājumu par lēmuma par patvaļīgas būvniecības novēršanu 
adresātu rodama tiesību sistēmā, ņemot vērā īpašuma tiesību regulējumu 
un patvaļīgas būvniecības novēršanas institūta jēgu un būtību. 

[8] Būvniecību reglamentējošo prasību ievērošana un būvniecības 
procesa tiesiskuma nodrošināšana uzskatāma par pašvaldības autonomo 
funkciju, un pašvaldības rīcībā ir vairāki instrumenti, ar kuru palīdzību 
vērsties pret patvaļīgu būvniecību. Konstatējot patvaļīgu būvniecību, 
pašvaldības kompetencē ir gan piemērot administratīvo sodu saistībā 
ar patvaļīgo būvniecību (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
11.nodaļa), gan administratīvā procesa ietvaros risināt jautājumu par to, 
kas tālāk darāms ar patvaļīgās būvniecības objektu (Būvniecības likuma 
18.panta piektā daļa). 

Lai arī abi no minētajiem instrumentiem kopumā ir vērsti uz to, 
lai veicinātu būvniecības nozari reglamentējošo tiesību normu prasību 
ievērošanu, katram no tiem ir atšķirīgs mērķis. Administratīvā soda 
piemērošanas mērķis ir tieši tās personas administratīva sodīšana, 
kura pārkāpusi būvniecību reglamentējošās prasības (veikusi patvaļīgo 
būvniecību), tādējādi rosinot personas atturēties no konkrēto tiesību 
normu pārkāpšanas. Savukārt administratīvā procesa ietvaros pieņemta 
lēmuma par patvaļīgās būvniecības novēršanu izdošanas mērķis ir risināt 
jautājumu par prettiesiskās situācijas, kuru radījusi patvaļīgā būvniecība, 
novēršanu. Lai gan arī šis lēmums tā adresātam sagādā virkni neērtību, 
kas saistītas ar būvniecības objekta dokumentācijas sakārtošanu vai 
iepriekšējā (pirms patvaļīgās būvniecības) stāvokļa atjaunošanu, 
šāda lēmuma pieņemšana tiešā veidā vērsta uz to, lai pašvaldības 
administratīvajā teritorijā izbūvētie objekti atbilstu būvniecību 
reglamentējošo tiesību normu prasībām, nevis uz sodīšanu. Citiem 
vārdiem sakot, lēmuma par patvaļīgās būvniecības novēršanu primārais 
mērķis ir novērst prettiesiskas situācijas pastāvēšanu. Tādējādi šā lēmuma 
pieņemšana pati par sevi ir saistāma ar konkrētā patvaļīgās būvniecības 
objekta sakārtošanu, nevis vainīgās personas sodīšanu. Kā jau minēts, 
vainīgās personas sodīšanai pašvaldības rīcībā ir Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā nostiprinātie līdzekļi. 
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Minēto iemeslu dēļ, risinot jautājumu par patvaļīgās būvniecības 
novēršanu, pašvaldības uzdevums primāri ir noskaidrot to personu, kura 
publiski tiesiski atbild par konkrētā objekta (zemesgabala vai būves, kurā 
veikta patvaļīgā būvniecība) uzturēšanu un sakārtošanu. 

[9] Kā pareizi pārsūdzētajā spriedumā uzsvērusi apgabaltiesa, no 
Civillikuma 927. un 1036.panta normām izriet, ka pilnīgas varas tiesības 
pār lietu ir tai personai, kura uzskatāma par šīs lietas īpašnieku. Atbilstoši 
minētajām normām īpašniekam ir tiesības gan valdīt un lietot īpašumu, 
gan iegūt visus šī īpašuma iespējamos labumus. Vienlaikus atbilstoši 
Civillikuma 864.pantam īpašniekam jānes arī visas uz lietu gulstošās nastas 
un apgrūtinājumi. Tādējādi nekustamā īpašuma īpašnieks uzskatāms par 
to personu, kuras ekskluzīvā pārziņā ir rīcība ar tās nekustamo īpašumu. 
Minētais vienlaikus aptver gan tiesības baudīt visus labumus, kurus 
īpašums sniedz, gan nest atbildību par šo īpašumu. 

Minētie principi ietverti arī būvniecību reglamentējošajās tiesību 
normās. 

Vispārīgo būvnoteikumu 3.punkts noteic to personu loku, kurām 
ir tiesības ierosināt būvniecību. Atbilstoši minētā punkta normām 
pamatnostādne ir tāda, ka būvniecību var ierosināt zemes vai būves 
īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs vai lietotājs, kuram ar līgumu 
noteiktas tiesības būvēt (3.1.apakšpunkts). Savukārt izņēmuma gadījumos, 
konstatējot tiesību normās konkrēti atrunātos apstākļus, būvniecību 
var ierosināt arī pašvaldība un energoapgādes un elektronisko sakaru 
komersants (3.2. un 3.3.apakšpunkts). Šāds regulējums atspoguļo vienu 
no būvniecības pamatnoteikumiem – pieļaut, ka būtiskas un paliekošas 
(vai vismaz ilgstošas) pārmaiņas īpašumā iespējams pieļaut tikai pašam 
īpašniekam vai ar tā atļauju (sal. Senāta 2012.gada 16.marta sprieduma lietā 
Nr. SKA-49/2012 (A42569306) 10.punkts). Tādējādi būvniecības regulējums, 
nosakot to personu loku, kurām ir tiesības ierosināt būvniecību, pieprasa 
publisko tiesību subjektiem respektēt īpašnieka īpašuma tiesības un tostarp 
īpašnieka ekskluzīvās tiesības lemt par sava īpašuma apbūvi. Vienlaikus 
Būvniecības likuma 19.pants iezīmē arī nekustamā īpašuma īpašnieka 
atbildību par sava īpašuma izmantošanas (apbūves) atbilstību tiesību 
normām. Proti, atbilstoši minētā panta pirmajai daļai, ja uz zemesgabala 
atrodas zemes īpašniekam piederoša būve, tad zemes īpašnieks ir atbildīgs 
par būvnormatīvu ievērošanu būvniecības procesā. Savukārt atbilstoši panta 
otrajai daļai, ja uz zemesgabala atrodas citai personai piederoša būve, būves 
īpašnieks ir atbildīgs par būvnormatīvu ievērošanu būvniecības procesā. 

Tādējādi gan no Civillikuma regulējuma, gan būvniecību 
reglamentējošajām tiesību normām izriet vispārīgs princips, ka 
nekustamā īpašuma īpašnieks uzskatāms par personu, kuras ekskluzīvā 
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varā ir lemt par sava īpašuma izmantošanu, uzturēšanu un attiecīgi arī 
apbūvi. Savukārt līdzās nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām pastāv 
arī pienākums atbildēt par īpašuma izmantošanas (apbūves) atbilstību 
tiesību normu prasībām. 

[10] Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka nekustamā īpašuma 
īpašnieks uzskatāms par to personu, kurai gan no vispārīgajiem Civillikuma 
noteikumiem, gan speciālā būvniecības regulējuma izriet tiesības un 
pienākums lemt un atbildēt par sava nekustamā īpašuma apbūvi. Minētais, 
vērtēts kopsakarā ar patvaļīgas būvniecības institūtu un tā jēgu, nozīmē, ka 
pamatā tieši nekustamā īpašuma īpašnieks uzskatāms par personu, kuras 
uzdevums ir novērst tās īpašumā esošu patvaļīgu būvniecību. Savukārt 
apstāklis, ka faktiski patvaļīgo būvniecību ir veikusi cita persona (proti, 
persona, kas nav konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieks), uzskatāms par 
tādu, kas rada nekustamā īpašuma īpašnieka īpašuma tiesību aizskārumu. 
Tāpēc šie jautājumi nekustamā īpašuma īpašnieka un patvaļīgās būvniecības 
veicēja starpā risināmi civiltiesiskā kārtībā. 

[11] Pieteicējs kasācijas sūdzībā iebilst, ka tiesa, pārbaudot 
pārsūdzētā lēmuma tiesiskumu, ir mainījusi tā pamatojumu.

Minētie iebildumi nav pamatoti. No apgabaltiesas sprieduma un 
pārsūdzētā lēmuma izriet, ka pieteicējam noteikts pienākums novērst 
patvaļīgo būvniecību – iesniegt būvvaldē būvniecību reglamentējošajos 
aktos noteiktajā kārtībā izstrādātu būvniecības dokumentāciju 
konstatētajiem patvaļīgajiem būvdarbiem. Iestāde šo pienākumu 
pamatojusi ar pieteicēja kā nekustamā īpašuma īpašnieka pienākumu 
nodrošināt, ka viņa īpašumā ir ievērots būvniecības tiesiskais regulējums. 
Pret šo pienākumu, vēršoties ar pieteikumu tiesā, iebildis arī pieteicējs, un 
tieši šā pienākuma pamatotību, pārbaudot iestādes lēmuma pamatojumu, 
pārbaudījusi apgabaltiesa. 

Apgabaltiesa spriedumā, vērtējot šā pienākuma tiesiskumu, ir 
pievērsusies arī tam, vai iestāde un pirmās instances tiesa, apzīmējot 
pieteicējam noteikto pienākumu – iesniegt attiecīgo dokumentāciju, 
izmantojusi pareizu jēdzienu. Apgabaltiesas ieskatā pieteicējam uzliktais 
pienākums korektāk apzīmējams kā pienākums novērst patvaļīgo 
būvniecību, nevis kā pienākums novērst patvaļīgās būvniecības radītās 
sekas. Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas regulējums šajā sakarā 
apgabaltiesas spriedumā piesaukts vienīgi tāpēc, lai pamatotu, kuru 
jēdzienu būtu korektāk lietot. 

Tomēr apgabaltiesas uzskats par to, kāds jēdzienu lietojums 
konkrētajā gadījumā būtu korektāks, nekādā veidā neietekmē to, ka 
pienākums, kura noteikšanas tiesiskumu apgabaltiesa ir pārbaudījusi, 
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ir pienākums iesniegt nepieciešamo būvniecības dokumentāciju, nevis 
pieteicēja norādītais pienākums atjaunot iepriekšējo stāvokli. Lai arī 
pieteicējs kasācijas sūdzībā norāda, ka no pārsūdzētā lēmuma izrietot, 
ka iestāde noteikusi pienākumu atjaunot iepriekšējo stāvokli (pieteicējs 
atsaucas uz pārsūdzētajā lēmumā norādīto Būvniecības likuma 18.panta 
piektās daļas 1.punktu, kas reglamentē šāda lēmuma pieņemšanu), 
Senāta ieskatā ir acīmredzams, ka iestāde pieļāvusi pārrakstīšanās kļūdu. 
Gan no pārsūdzētā administratīvā akta pamatojuma, gan no šā akta 
rezolutīvās daļas nepārprotami izriet, ka pieteicējam noteikts pienākums 
iesniegt iestādē nepieciešamo būvniecības dokumentāciju, nevis atjaunot 
iepriekšējo stāvokli. Arī vēršoties tiesā, pieteicējs pieteikumā nav 
norādījis, ka administratīvā aktā noteiktais pienākums būtu pretrunīgs vai 
pieteicējam objektīvi nesaprotams. Tādējādi pieteicēja kasācijas sūdzībā 
paustie iebildumi, ka iestāde patiesībā pieteicējam noteikusi pienākumu 
atjaunot iepriekšējo stāvokli, savukārt tiesa nepamatoti mainījusi 
administratīvā akta pamatojumu, uzlūkojami kā formāli.   

[12] Tāpat pieteicējs kasācijas sūdzībā iebilst, ka apgabaltiesa 
izdarījusi kļūdainus secinājumus par to, vai pieteicējam noteiktais pienākums 
ir samērīgs. Šajā sakarā pieteicējs atsaucas gan uz to, ka veiktā patvaļīgā 
būvniecība nerada sabiedrības tiesību aizskārumu, gan uz to, ka konkrētajos 
apstākļos aizsardzības vērta bija pieteicēja tiesiskā paļāvība, ka nekustamajā 
īpašumā, kuru tas iegādājās, nav konstatējama patvaļīga būvniecība. 

Kā jau minēts, atbilstoši Būvniecības likuma 18.panta piektajai 
daļai, konstatējot patvaļīgo būvniecību, pašvaldībai ir tiesības pieņemt 
divu veidu lēmumus – lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu 
un lēmumu par atļauju sakārtot būvniecības dokumentāciju. Attiecībā 
uz pieteicēju konkrētajos apstākļos ir pieņemts pieteicējam iespējami 
labvēlīgākais un tā īpašuma tiesības vismazāk aizskarošais lēmums par 
atļauju sakārtot būvniecības dokumentāciju. 

Senāts uzsver, ka būvniecības procesa tiesiska norise pati par sevi ir 
visas sabiedrības interese. Visas sabiedrības interesēs ir tas, lai personas, 
kuras izvēlas veikt būvniecību, rūpīgi ievērotu konkrētās būvniecības 
veikšanas procedūru un tiesību normās izvirzītās prasības. Tikai tādējādi 
ir iespējams nodrošināt, ka būvniecības process kā tāds ir vērsts uz 
kvalitatīva un droša rezultāta sasniegšanu. Pretēji pieteicēja kasācijas 
sūdzībā norādītajam, tas būtu tiesiskais nihilisms uzskatīt, ka imperatīvā 
prasība ievērot būvniecības tiesisko regulējumu attiecas tikai uz tiem 
gadījumiem, kad tiek veikti tādi būvdarbi, kas varētu radīt potenciālu 
bīstamību. Nepieciešamība ievērot tiesību normu prasības nevar 
pakļauties subjektīvam vērtējumam par to, kuras tiesību normu prasības 
būtu lietderīgi un nepieciešami ievērot un kuras ne. Tāpēc patvaļīgās 
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būvniecības jautājumā no tiesiskuma nodrošināšanas nepieciešamības 
skatupunkta nav pamatoti atšķirīgi lūkoties uz tādu patvaļīgu būvniecību, 
kas sev līdzi nes arī potenciālu bīstamību, un uz tādu patvaļīgu būvniecību, 
kas šādu bīstamību un apdraudējumu nerada. Vienīgā atšķirība, salīdzinot 
minētos gadījumus, ir tā, ka tad, ja ir pamats domāt par patvaļīgās 
būvniecības iespējamo bīstamību, iestādes uzdevums ir nekavējoties 
reaģēt un veikt darbības, kas vērstas uz bīstamības novēršanu. Savukārt 
citādi abos minētajos gadījumos prettiesiskās situācijas (patvaļīgas 
būvniecības esības) pastāvēšana nav pieļaujama un tā vienā vai otrā no 
paredzētajiem veidiem ir jārisina. 

Patvaļīgās būvniecības lietās nekustamā īpašuma īpašniekam 
labvēlīgākais risinājums ir tāds, kas tam dod iespēju saglabāt patvaļīgo 
būvniecību, sakārtojot tai nepieciešamo būvniecības dokumentāciju, proti, 
tādā veidā šo būvniecību padarot tiesisku. Ievērojot iepriekš minēto par 
būvniecības procesa tiesisku norisi kā visas sabiedrības būtisku interesi, 
samērīguma apsvērumi, kā arī pieteicēja norādītā nepieciešamība aizsargāt 
tiesisko paļāvību patvaļīgas būvniecības gadījumā nevarētu būt pamatā 
tam, lai iestāde pieļautu atkāpšanos no tiesību normās nostiprinātās 
tiesiska būvniecības procesa īstenošanas kārtības (proti, nepieņemtu 
nekādu lēmumu par patvaļīgās būvniecības novēršanu). Ar samērīguma 
un tiesiskās paļāvības principu saistīti apsvērumi patvaļīgas būvniecības 
gadījumos varētu pamatot personai iespējami labvēlīgākā lēmuma 
pieņemšanu, nevis prettiesiskas situācijas turpināšanu. Līdz ar to Senāts 
nesaskata, ka apgabaltiesa pārsūdzētā lēmuma samērīguma un pieteicēja 
tiesiskās paļāvības aizsardzības novērtējumā būtu pieļāvusi kļūdas. 

Ievērojot minēto, apgabaltiesa pamatoti secināja, ka konkrētajā 
gadījumā, vērtējot individuālo gadījumu raksturojošos apstākļus, 
pieteicējam pamatoti noteikts tiesību normās nostiprinātais personai 
labvēlīgais risinājums – pienākums sakārtot nepieciešamo būvniecības 
dokumentāciju. 

[13] Apkopojot minēto, pārsūdzētais apgabaltiesas spriedums 
atzīstams par tiesisku, bet pieteicēja kasācijas sūdzība – par noraidāmu. 

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 9.maija 
spriedumu, bet [pers. A] kasācijas sūdzību noraidīt. 

Spriedums nav pārsūdzams.
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Policijas darbinieku dienesta telpās uzņemta attēla 
publiskošana neierobežotam personu lokam ir pieļaujama 
sabiedrības interesēs

1. Policijas darbinieku dienesta telpās uzņemta attēla publiskošana ir 
pieļaujama, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interešu nodrošināšanai, 
piemēram, lai sekotu līdzi, vai policijas darbinieki nerīkojas prettiesiski 
(Latvijas Republikas Satversmes 100.pants).

2. Amatpersonu attēlu publiskošana žurnālistikas nolūkos pamatā tiek 
prezumēta kā veikta sabiedrības interesēs (likuma “Par policiju” 1.pants).

3. Policijas darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības uz personas 
datu, tostarp attēla, aizsardzību (Latvijas Republikas Satversmes 96.pants).

4. Lai radītu vai veicinātu diskusiju par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, 
publicēt informāciju žurnālistikas nolūkos var jebkura persona. Taču 
personai, kura nav uzskatāma par žurnālistu, publicējot informāciju, 
tieši tāpat ir jāievēro pienākums par precīzas un uzticamas informācijas 
sniegšanu, kā arī jārīkojas labā ticībā. Šādai personai jāspēj pamatot, kāpēc 
tā uzskata, ka konkrētas informācijas (piemēram, attēlu) publiskošana ir 
sabiedrības interesēs (Latvijas Republikas Satversmes 100.pants, Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 5.pants).

5. Ja policijas darbinieku dienesta telpās uzņemtus attēlus publisko persona, 
kura nav žurnālists, un nav konstatējama šo attēlu publiskošana sabiedrības 
interesēs (žurnālistikas nolūkos), šādā gadījumā policijas darbinieku 
tiesībām uz personas datu (attēlu) aizsardzību ir dodama priekšroka 
(Latvijas Republikas Satversmes 96.pants un 100.pants, Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma 5.pants).

6. Ja policijas darbinieku personas datu publicēšana nav nepieciešama 
sabiedrības interešu nodrošināšanai, persona, kas vēlas publiskot 
informāciju, kura skar policijas darbiniekus, varētu īstenot savas tiesības uz 
vārda brīvību, anonimizējot informāciju tā, lai nebūtu iespējams identificēt 
konkrētus policijas darbiniekus (Latvijas Republikas Satversmes 100.pants).
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Rīgā 2019.gada 19.martā  SKA-6/2019
ECLI:LV:AT:2019:0319.A420502213.3.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Līvija Slica, 
senatore Veronika Krūmiņa, 
senatore Ieva Višķere
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par Datu valsts inspekcijas 2013.gada 
30.augusta lēmuma Nr. 2-1/6417 atzīšanu par prettiesisku un kaitējuma 
atlīdzinājumu, sakarā ar [pers. A] kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas 2015.gada 11.novembra spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Pieteicējs [pers. A], atrodoties Valsts policijas iecirkņa telpās, 
nofilmēja savu paskaidrojumu pieņemšanu administratīvā pārkāpuma 
lietvedības procesā. Uzfilmētajā videomateriālā redzami un dzirdami 
policijas darbinieki. Pieteicējs videomateriālu ievietoja interneta vietnē 
www.youtube.com. 

Datu valsts inspekcija ar 2013.gada 30.augusta lēmumu Nr. 2-1/6417 
konstatēja, ka pieteicējs pārkāpis Fizisko personas datu aizsardzības 
likuma 8.panta pirmo daļu, jo nav sniedzis policijas darbiniekiem kā 
datu subjektiem šajā tiesību normā noteikto informāciju par paredzēto 
personas datu apstrādes mērķi. Pieteicējs arī Datu valsts inspekcijai nav 
sniedzis informāciju par videomateriāla ieguves un ievietošanas interneta 
vietnē mērķi, kas apliecinātu iecerētā mērķa atbilstību Fizisko personas 
datu aizsardzības likumam. Tāpēc Datu valsts inspekcija lūdza pieteicēju 
nodrošināt, lai www.youtube.com un citās interneta vietnēs videomateriāls 
tiktu dzēsts.

[2] Pieteicējs vērsās tiesā, lūdzot Datu valsts inspekcijas lēmumu 
atzīt par prettiesisku un atlīdzināt nodarīto kaitējumu. Pieteikumā 
norādīts, ka pieteicējs ar videomateriālu mēģinājis pievērst sabiedrības 
uzmanību, pieteicēja ieskatā, prettiesiskai policijas darbībai. 

Administratīvā rajona tiesa pieteikumu noraidīja.

[3] Administratīvā apgabaltiesa ar 2015.gada 11.novembra 
spriedumu pieteikumu noraidīja. Apgabaltiesas spriedums pamatots ar 
turpmāk minētajiem argumentiem.

[3.1] Videomateriālā redzams policijas iecirknis, daži policijas 
darbinieki, veicot dienesta pienākumus, nofilmēta saruna ar policijas 
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darbinieku procesuālo darbību veikšanas laikā, kā arī ir dzirdamas 
policijas darbinieku, pieteicēja un viņa biedra balsis. Videomateriālā nav 
redzami un dzirdami citi policijas iecirkņa apmeklētāji.

[3.2] Tā kā pieteicējs nav veicis filmēšanu žurnālistikas vajadzībām 
saskaņā ar likumu “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, 
mākslinieciskām vai literārām vajadzībām, nav piemērojams Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 5.pants. Līdz ar to, filmējot policijas 
darbiniekus to darba vietā dienesta pienākumu izpildes gaitā un nenorādot 
konkrētajiem policijas darbiniekiem informāciju par paredzēto viņu 
personas datu apstrādes mērķi, pieteicējs ir pārkāpis Fizisko personas 
datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu.

[3.3] Datu valsts inspekcija pieteicējam uzdevusi dzēst no interneta 
vietnēm tajās ievietoto videomateriālu. Šis pienākums ir tiesisks un 
samērīgs, jo pieteicējs prettiesiski apstrādājis datus, bet datu dzēšana no 
interneta vietnes nepieciešama Fizisko personu datu aizsardzības likuma 
mērķa sasniegšanai.

[3.4] Šajā lietā nav iespējams vērtēt pieteicēja tiesību uz vārda brīvību 
konkurenci ar citu personu tiesībām uz privāto dzīvi, jo pieteicējs nav 
norādījis, ar kādu mērķi publiskojis videomateriālu. Arī videomateriālā 
nav saskatāmas sabiedrībai aktuālas ziņas vai policijas darbinieku 
negodprātīga rīcība. 

[4] Par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 11.novembra 
spriedumu pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, kas pamatota ar 
turpmāk minētajiem argumentiem.

[4.1] Tiesa nav neņēmusi vērā tiesībsarga 2014.gada 28.maija 
atzinumu Nr. 6-6/53, kā arī judikatūru, proti, Augstākās tiesas  
2008.gada 26.septembra lēmumu lietā Nr. SKA-525/2008 (A42480306), 
kurā atzīts, ka amatpersona, pildot dienesta pienākumus, nevar atsaukties 
uz cilvēktiesībām. Personas datu aizsardzības regulējums piemērojams 
tikai tad, ja datu apstrāde skar personas tiesības uz privāto dzīvi.

[4.2] Pieteicēja tiesības publiskot videomateriālu izriet no viņa 
tiesībām uz vārda brīvību, pieteicējam nav jānorāda cits tiesiskais pamats. 

[4.3] Tiesas nepamatoti nekonstatēja pārkāpumus policijas 
amatpersonu darbībā. Pieteicējam prettiesiski tika liegtas tiesības ar 
savu tehnisko līdzekli fiksēt savu privāto dzīvi. Nepamatoti tika uzsākta 
administratīvā pārkāpuma lietvedība par filmēšanu policijas iecirknī.

[5] Datu valsts inspekcijas paskaidrojumā par kasācijas sūdzību 
norāda, ka tā nav pamatota.
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[6] Pieteicējs iesniedza lūgumu lietu izskatīt mutvārdu procesā.
Administratīvā procesa likuma 339.panta pirmā daļa noteic, ka 

kasācijas instances tiesa administratīvo lietu izskata rakstveida procesā. 
Atbilstoši minētā likuma 112.1panta otrajai daļai, ja tiesa uzskata, ka lietu, 
kura izskatāma rakstveida procesā, lietderīgāk izskatīt tiesas sēdē, tā pēc 
sava ieskata var noteikt šīs lietas izskatīšanu mutvārdu procesā.

No minētā regulējuma izriet, ka kasācijas instancē procesa 
dalībniekam nav tiesību pieprasīt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. 
Procesa dalībnieks var pieteikt šādu lūgumu, taču tas nav saistošs tiesai. 
Konkrētajā gadījumā Senāts atzīst, ka nav nepieciešams lietu izskatīt 
mutvārdu procesā.

[7] Lietas izvērtēšanā jānoskaidro, vai pieteicēja publicētajā 
videomateriālā ir ietverti personas dati, vai pieteicējs ir veicis personas 
datu apstrādi un vai uz veikto datu apstrādi ir attiecināms izņēmums, 
kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra 
Direktīvas 95/46/EK par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Direktīva 95/46) 9.pantā, 
proti, videoieraksts veikts, publicēts un izplatīts žurnālistikas vajadzībām.

[8] Ar jēdzienu “personas dati” atbilstoši Direktīvas 95/46 2.panta 
“a” punktā norādītajai definīcijai ir aptverta jebkura informācija attiecībā 
uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Par identificējamu ir 
uzskatāma persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, norādot vienu vai 
vairākus šai personai raksturīgus fiziskās identitātes faktorus. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgo judikatūru ar 
videokameru ierakstīts personas attēls un balss ir personas dati, ciktāl tas 
ļauj identificēt attiecīgo personu (sal. Eiropas Savienības Tiesas 2014.gada 
11.decembra sprieduma lietā “Ryneš”, C-212/13, ECLI:EU:C:2014:2428, 
22.punkts).

Tā kā apgabaltiesa konstatēja, ka videoierakstā ir redzami un 
dzirdami policijas darbinieki, tad šādi ierakstītie personu attēli ir personas 
dati Direktīvas 95/46 2.panta “a” punkta izpratnē (Eiropas Savienības 
Tiesas 2019.gada 14.februāra sprieduma lietā “Buivids”, C-345/17, 
ECLI:EU:C:2019:122, 32.punkts).

[9] Savukārt jēdziens “personu datu apstrāde” Direktīvas 95/46 
2.panta “b” punktā ir definēts kā jebkura ar personas datiem veikta 
darbība vai darbību kopums kā vākšana, reģistrēšana, organizēšana, 
uzglabāšana, piemērošana vai pārveidošana, labošana, konsultēšana, 
izmantošana, atklāšana, pielietojot pārsūtīšanu, izplatīšanu vai darot tos 
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pieejamus citādā veidā, grupēšana vai savienošana, piekļuves noslēgšana, 
dzēšana vai iznīcināšana.

Saistībā ar video novērošanas sistēmu Eiropas Savienības Tiesa 
ir nospriedusi, ka personu videoieraksts, kas tiek uzglabāts pastāvīgi 
ierakstošā iekārtā, proti, šīs sistēmas cietajā diskā, saskaņā ar Direktīvas 
95/46 2.panta “b” punktu un 3.panta 1.punktu ir personas datu apstrāde 
ar automatizētiem līdzekļiem (Eiropas Savienības Tiesas 2014.gada 
11.decembra sprieduma lietā “Ryneš”, C-212/13, ECLI:EU:C:2014:2428,  
23. un 25.punkts). 

Eiropas Savienības Tiesa, ņemot vērā pieteicēja apgalvojumus 
tiesas sēdē, ka attiecīgā videoieraksta veikšanai viņš izmantoja digitālo 
fotoaparātu, atzina, ka runa ir par personu videoierakstu, kas tiek uzglabāts 
pastāvīgi ierakstošā iekārtā, proti, minētā aparāta atmiņā. Tādējādi 
šāds videoieraksts ir automatizēta personas datu apstrāde Direktīvas 
95/46 3.panta 1.punkta izpratnē (Eiropas Savienības Tiesas 2019.gada 
14.februāra sprieduma lietā “Buivids”, C-345/17, ECLI:EU:C:2019:122, 
35.punkts). Eiropas Savienības Tiesa ir nospriedusi, ka darbība, ko veido 
personas datu izvietošana interneta vietnē, arī tiek uzskatīta par šādu 
apstrādi (Eiropas Savienības Tiesas 2003.gada 6.novembra sprieduma 
lietā “Lindqvist”, C-101/01, ECLI:EU:C:2003:596, 25.punkts, kā arī  
2014.gada 13.maija sprieduma lietā “Google Spain un Google”, C-131/12, 
ECLI:EU:C:2014:317, 26.punkts).

Tādējādi ir jāuzskata, ka tas, ka videoieraksts tiek publicēts interneta 
vietnē, kurā lietotāji tādus videoierakstus kā attiecīgais videoieraksts, 
kurā ir iekļauti personas dati, var nosūtīt un apskatīt, kā arī dalīties ar 
tiem, ir pilnībā vai daļēji automatizēta datu apstrāde Direktīvas 95/46 
2.panta “b” punkta un 3.panta 1.punkta izpratnē (Eiropas Savienības Tiesas  
2019.gada 14.februāra sprieduma lietā “Buivids”, C-345/17, 
ECLI:EU:C:2019:122, 39.punkts). 

[10] Eiropas Savienības Tiesa 2019.gada 14.februāra spriedumā 
pieteicēja lietā C-345/17 norādīja, ka tas, ka tiek filmēti policijas darbinieki, 
tiem pildot dienesta pienākumus, neļauj šādu personas datu apstrādi 
izslēgt no Direktīvas 95/46 piemērošanas jomas. Šajā direktīvā nav 
paredzēts neviens izņēmums, ar ko no minētās direktīvas piemērošanas 
jomas būtu izslēgta tāda personas datu apstrāde, kas attiecas uz ierēdņiem 
(44.–45.punkts). Turklāt no Eiropas Savienības Tiesas judikatūras 
izriet, ka tas, ka informācija ietilpst profesionālās darbības kontekstā, 
nevar liegt to kvalificēt kā “personas datus” (Eiropas Savienības Tiesas  
2015.gada 16.jūlija spriedums lietā ClientEarth un PAN Europe/EFSA, 
C-615/13 P, EU:C:2015:489, 30.punkts un tajā minētā judikatūra).

Kaut arī nav iespējams sniegt izsmeļošu privātās dzīves definīciju, 
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tomēr tajā ir iekļauta arī personas dzīve gan darbā, gan ārpus tā. Tieši 
darba tiesisko attiecību ietvaros lielākajai daļai cilvēku ir iespēja veidot 
un attīstīt attiecības ar citiem cilvēkiem. Ne vienmēr ir iespējams nošķirt, 
kuras no personas darbībām ir profesionālās darbības sastāvdaļa un kuras 
nav. Tādēļ tiesības uz privāto dzīvi attiecināmas arī uz personas darba 
tiesiskajām attiecībām (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1992.gada 16.decembra 
spriedums lietā “Niemietz v. Germany”, iesnieguma Nr. 13710/88, 29.punkts, 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2000.gada 16.februāra spriedums lietā “Amann 
v. Switzerland”, iesnieguma Nr. 27798/95, 65.punkts). Turklāt tiesības uz 
privāto dzīvi ietver arī tādus personīgās identitātes aspektus kā personas 
vārds, fotogrāfija, kā arī fiziskā un morālā integritāte. Personas attēls ir 
viena no galvenajām personības iezīmēm, jo tā atklāj personas unikālās 
pazīmes un atšķir viņu no citām personām (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
(Lielā palāta) 2012.gada 7.februāra spriedums lietā “Von Hannover 
v. Germany (no. 2)”, iesniegumu Nr. 40660/08 un 60641/08, 95. un  
103.punkts).

Ņemot vērā minēto, kā nepamatoti noraidāmi pieteicēja kasācijas 
sūdzības argumenti, ka konkrētajā gadījumā uz policijas darbiniekiem 
nav attiecināmas Fizisko personas datu aizsardzības likuma normas par 
personas datu apstrādi, jo nav filmēta šo policijas darbinieku privātā 
dzīve, bet darba pienākumu veikšana.

[11] Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.pantam, 
ievērojot personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un vārda 
brīvību, šā likuma 7., 8., 9., 11. un 21.pants netiek piemērots, ja personas 
dati ir apstrādāti žurnālistikas vajadzībām saskaņā ar likumu “Par presi 
un citiem masu informācijas līdzekļiem”, mākslinieciskām vai literārām 
vajadzībām un ja likumā nav noteikts citādi. Šī norma ieviesta no Direktīvas 
95/46 9.panta.

Kā izriet no Direktīvas 95/46 preambulas trīsdesmit septītā 
apsvēruma, tās 9.panta mērķis ir saskaņot divas pamattiesības – no vienas 
puses, privātās dzīves neaizskaramību un, no otras puses, vārda brīvību. 
To veikt ir dalībvalstu pienākums. Lai saskaņotu šīs abas pamattiesības 
direktīvas izpratnē, dalībvalstis ir aicinātas datu aizsardzībai un tādējādi 
II, IV un VI nodaļā paredzētajām pamattiesībām uz privātās dzīves 
neaizskaramību paredzēt zināmas atkāpes vai ierobežojumus. Šīs atkāpes 
ir jāizdara tikai žurnālistikas vai literārās, vai mākslinieciskās izteiksmes 
nolūkos, kas saistīti ar pamattiesībām uz vārda brīvību, tikai tiktāl, ciktāl 
tās ir vajadzīgas, lai saskaņotu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību 
ar noteikumiem, kas regulē vārda brīvību (Eiropas Savienības Tiesas 
2008.gada 16.decembra sprieduma lietā “Satakunnan Markkinapörssi un 
Satamedia”, C-73/07, ECLI:EU:C:2008:727, 54.–55.punkts). 
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Eiropas Savienības Tiesa 2019.gada 14.februāra spriedumā 
pieteicēja lietā C-345/17 norādīja, ka, lai tiktu ievērota vārda brīvības 
nozīme demokrātiskā sabiedrībā, ar to saistītie jēdzieni, ieskaitot 
žurnālistiku, ir jāinterpretē plaši (Eiropas Savienības Tiesas 2008.gada 
16.decembra sprieduma lietā “Satakunnan Markkinapörssi un Satamedia”, 
C-73/07, EU:C:2008:727, 56.punkts). No Direktīvas 95/46 sagatavošanas 
darbiem izriet, ka šīs direktīvas 9.pantā paredzētie izņēmumi un atkāpes 
ir piemērojami ne tikai plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem, bet arī visām 
personām, kas nodarbojas ar žurnālistiku (Eiropas Savienības Tiesas 
2008.gada 16.decembra sprieduma lietā “Satakunnan Markkinapörssi un 
Satamedia”, C-73/07, EU:C:2008:727, 58.punkts). No Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras izriet, ka “žurnālistikas darbības” ir darbības, kuru 
mērķis ir publiskot informāciju, viedokļus vai idejas ar jebkāda izplatīšanas 
līdzekļa palīdzību (Eiropas Savienības Tiesas 2008.gada 16.decembra 
sprieduma lietā “Satakunnan Markkinapörssi un Satamedia”, C-73/07, 
EU:C:2008:727, 61.punkts).

[12] Eiropas Savienības Tiesa 2019.gada 14.februāra spriedumā 
pieteicēja lietā C-345/17, norādot, ka iesniedzējtiesai jāpārbauda, vai 
šajā gadījumā pieteicēja veiktā personas datu apstrāde atbilst minētajam 
mērķim, sniedza novērtēšanai nepieciešamos interpretācijas elementus. 

Tas, ka pieteicējs pēc profesijas nav žurnālists, neizslēdz, ka uz attiecīgā 
videoieraksta veikšanu un publicēšanu interneta vietnē, kurā lietotāji var 
nosūtīt un apskatīt videoierakstus un dalīties ar tiem, varētu attiekties 
Direktīvas 95/46 9.pantā ietvertā tiesību norma. It īpaši tas, ka pieteicējs ir 
ievietojis šo ierakstu tiešsaistē šādā interneta vietnē, šajā gadījumā vietnē 
www.youtube.com, pats par sevi nevar liegt šādu personas datu apstrādi 
kvalificēt kā tādu, kas veikta “tikai žurnālistikas nolūkiem” Direktīvas 95/46 
9.panta izpratnē. Proti, ir jāņem vērā sakaru un informācijas izplatīšanas 
līdzekļu attīstība un skaita palielināšanās. Tādējādi Eiropas Savienības 
Tiesa jau ir nospriedusi, ka līdzeklim, ar kura palīdzību apstrādātie dati tiek 
nodoti tālāk, – vai tas būtu klasisks līdzeklis, tāds kā papīrs vai radio viļņi, 
vai arī elektronisks, kā internets, – nav noteicošas nozīmes, lai novērtētu, vai 
darbība tiek veikta “tikai žurnālistikas nolūkiem”. To paturot prātā, nevar 
uzskatīt, ka “žurnālistikas darbību” jēdziens attiecas uz jebkuru internetā 
publicēto informāciju, kas ietver personas datus, un ka uz to šajā saistībā 
attiecas Direktīvas 95/46 9.pantā paredzētie izņēmumi un atkāpes. Šajā 
lietā iesniedzējtiesai ir jāpārbauda, vai no attiecīgā videoieraksta izriet, ka 
minētā video filmēšanas un publicēšanas vienīgais mērķis bija publiskot 
informāciju, viedokļus vai idejas (turpat, 55.–59.punkts). 

Šim nolūkam iesniedzējtiesa tostarp varētu ņemt vērā, ka atbilstoši 
pieteicēja apgalvotajam attiecīgais videoieraksts interneta vietnē tika 
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publicēts, lai pievērstu sabiedrības uzmanību apgalvotajām policijas 
prettiesiskajām darbībām, kas esot notikušas viņa paskaidrojumu 
sniegšanas laikā. Tomēr ir jāprecizē, ka šādu prettiesisku darbību 
konstatēšana nav viens no nosacījumiem Direktīvas 95/46 9.panta 
piemērojamībai. Turpretī, ja izrādītos, ka šā videoieraksta filmēšanai 
un publicēšanai mērķis nebija vien publiskot informāciju, viedokļus un 
idejas, nevar uzskatīt, ka attiecīgā personas datu apstrāde pamatlietā 
tika veikta “tikai žurnālistikas nolūkiem” (Eiropas Savienības Tiesas  
2019.gada 14.februāra sprieduma lietā “Buivids”, C-345/17, 
ECLI:EU:C:2019:122, 60.–62.punkts). 

Turklāt ir jāatgādina, ka Direktīvas 95/46 9.pantā paredzētie 
izņēmumi un atkāpes ir piemērojami tikai tad, ja tie ir vajadzīgi, 
lai saskaņotu divas pamattiesības, proti, tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību un tiesības uz vārda brīvību. Lai līdzsvarotu tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un tiesības uz vārda brīvību, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa ir izstrādājusi vairākus svarīgus kritērijus, kas ir 
jāņem vērā, tostarp tādus kā pienesums sabiedrības interešu debatēs, 
skarto personu publiskas atpazīstamības pakāpe, reportāžas priekšmets, 
attiecīgās personas iepriekšēja rīcība, publikācijas saturs, forma un sekas, 
veids un apstākļi, kādos informācija tika iegūta, kā arī šīs informācijas 
ticamība, kā arī žurnālistam vai publicētājam noteiktais sods (Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2017.gada 27.jūnija sprieduma lietā 
“Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland” iesnieguma 
Nr. 931/13, 165.punkts). Tāpat ir jāņem vērā personas datu apstrādātāja 
iespēja veikt pasākumus, lai samazinātu iejaukšanās tiesībās uz privātās 
dzīves neaizskaramību apmēru. Šajā lietā no Eiropas Savienības Tiesā 
iesniegtajiem lietas materiāliem izriet, ka nav izslēgts, ka attiecīgā 
videoieraksta filmēšana un publicēšana, kas ir notikusi, neinformējot 
attiecīgās personas par šī videoieraksta veikšanu un tās mērķiem, ir 
iejaukšanās šo personu, proti, šajā videoierakstā redzamo policijas 
darbinieku, pamattiesībās uz privātās dzīves neaizskaramību. Ja izrādītos, 
ka attiecīgā videoieraksta filmēšanas un publicēšanas vienīgais mērķis bija 
publiskot informāciju, viedokļus un idejas, iesniedzējtiesai būtu jāvērtē, 
vai Direktīvas 95/94 9.pantā paredzētie izņēmumi un atkāpes ir vajadzīgi, 
lai tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību saskaņotu ar noteikumiem 
par vārda brīvību, un vai šie izņēmumi un atkāpes tiek piemēroti, stingri 
ievērojot vajadzīgās robežas (turpat, 63.–68.punkts).

[13] Ievērojot minēto, kā arī ņemot vērā to, ka ir notikusi iejaukšanās 
policijas darbinieku privātajā dzīvē, Senāts vērtēs, vai iejaukšanās policijas 
darbinieku privātajā dzīvē ir bijusi samērīga ar pieteicēja tiesībām uz 
vārda brīvību.
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[14] Vērtējot, vai publicētajā materiālā, kurā atklātas personas 
privātās dzīves detaļas, ir skartas sabiedriski nozīmīgas intereses, 
jāņem vērā jautājuma nozīmīgums sabiedrībai un atklātās informācijas 
būtība. Sabiedrības tiesības zināt ir būtiskas demokrātiskā sabiedrībā. 
Tādēļ žurnālistu uzdevums ir dalīties ar informāciju un idejām par visai 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Parasti sabiedriskā interese saistīta 
ar jautājumiem, kas ietekmē sabiedrību tādā mērā, ka tai var rasties 
leģitīma interese, tie piesaista uzmanību vai rada nopietnu satraukumu, 
jo īpaši, ja runa ir par iedzīvotāju labklājību vai kopienas dzīvi. Tomēr 
tas vien, ka sabiedrības interese nav radusies, nenozīmē, ka publikācija 
neatbilst žurnālistikas mērķiem (Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 
2017.gada 27.jūnija sprieduma lietā “Satakunnan Markkinapörssi Oy 
and Satamedia Oy v. Finland”, iesnieguma Nr. 931/13, 165. un 171.punkts, 
Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladokvātes Kokotas Dž. 2008.gada 8.maija 
secinājumi lietā “Satakunnan Markkinapörssi un Satamedia”, Nr. C-73/07, 
ECLI:EU:C:2008:266, 66. un 78.punkts).

Apgabaltiesas spriedumā norādīts, ka pieteicējs ne iestādei, ne 
paskaidrojumos tiesai un apelācijas sūdzībā nav norādījis, ar kādu 
mērķi videomateriāls publiskots. Senāta ieskatā minētais apgabaltiesas 
secinājums pilnībā nav pareizs, jo pieteicēja paskaidrojumos un tiesai 
iesniegtajos dokumentos ir atrodama norāde, ka pieteicēja mērķis bijis 
pievērst sabiedrības uzmanību pieteicēja ieskatā prettiesiskajām policijas 
darbinieku darbībām, kas notikušas pieteicēja paskaidrojumu sniegšanas 
laikā policijas iecirknī. 

Senāta ieskatā policija kā valsts iestāde, kuras pienākumi ir 
aizsargāt personas, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un 
citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, var būt sabiedrības intereses 
skarošu diskusiju objekts. Jo īpaši, ja tas attiecas uz policijas darbinieku 
prettiesisku rīcību. Ņemot vērā sabiedrības iesaistīšanos iespējamu 
nelikumību ziņošanā un publiskā apspriešanā, nav izslēgts, ka policijas 
veikto operatīvo darbību videoieraksts kļūst par sabiedrības debašu 
priekšmetu. Tas var būt gadījumā, kad filmēšanas mērķis ir pievērst 
sabiedrības uzmanību policijas prettiesiskām darbībām.

[15] Nepieciešams nošķirt personas, kas darbojas privāti, un 
personas, kuras darbojas publiski kā politiskas personas vai publiskas 
personas. Attiecīgi privātpersona, kas nav zināma sabiedrībai, var prasīt 
īpašu savas privātās dzīves aizsardzību, bet tas pats nav attiecināms uz 
publiskām personām. Personas atpazīstamība un publiskais tēls ietekmē 
aizsardzību, kas var būt nodrošināta viņas privātajai dzīvei. Ir būtiski 
nošķirt ziņošanu par indivīda privātās dzīves detaļām un ziņošanu par 
faktiem, kam var būt nozīmīga loma demokrātiskas sabiedrības diskusijā 
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attiecībā uz publiskām personām (Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā 
palāta) 2012.gada 7.februāra sprieduma lietā “Axel Springer AG v. Germany”, 
iesnieguma Nr. 39954/08, 91.punkts; Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā 
palāta) 2015.gada 10.novembra sprieduma lietā “Couderc and Hachette 
Filipacchi Associés v. France”, iesnieguma Nr. 40454/07, 117.–118.punkts; 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2012.gada 7.februāra sprieduma 
lietā “Von Hannover v. Germany (no. 2)”, iesniegumu Nr. 40660/08 un 
60641/08, 95.–97.punkts).

Privātās dzīves koncepts ietver arī tādus privātās identitātes 
aspektus kā personas vārds, attēls vai fiziskā un morālā integritāte. Tiesību 
uz privāto dzīvi mērķis ir primāri nodrošināt personas pilnveidošanos 
attiecībās ar citiem cilvēkiem, bez iejaukšanās no ārpuses. Personas 
attēls ir viena no galvenajām personības iezīmēm, kas atklāj personas 
unikālās īpašības un atšķir to no citiem cilvēkiem. Tādējādi prezumējams, 
ka personai ir tiesības kontrolēt savu attēlu un tā izmantošanu (Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2012.gada 7.februāra sprieduma lietā 
“Von Hannover v. Germany (no. 2)”, iesniegumu Nr. 40660/08 un 60641/08, 
95.–96.punkts).

Konkrētajā gadījumā pieteicējs filmēja policijas darbiniekus viņu 
darba pienākumu izpildes laikā. Saskaņā ar likuma “Par policiju” 1.pantu 
policijas darbinieki veic publiskas funkcijas, aizsargājot personu dzīvību, 
veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses 
no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Tādējādi 
arī darba pienākumu pildīšanas laikā tās uzskatāmas par publiskām 
personām.

Kasācijas sūdzībā pieteicējs savas tiesības filmēt un publicēt 
videoierakstu pamato ar to, ka policijas darbinieku filmēšana laikā, kad 
viņi pilda dienesta pienākumus, neskar viņu privāto dzīvi. 

Senāta ieskatā pieteicēja argumenti ir nepamatoti. Pat situācijā, kad 
persona veic valsts deleģētas publiskas funkcijas, tai ir tiesības uz noteiktu 
privātās dzīves aizsardzības līmeni. Pretējā gadījumā tiktu aizskarta 
tiesību uz privāto dzīvi būtība, padarot tiesības bezjēdzīgas. Kā norādīts 
iepriekš, personai ir tiesības kontrolēt savu attēla izmantošanu, ņemot 
vērā, ka tas atklāj personas unikālās īpašības, kas ļauj to identificēt starp 
citiem cilvēkiem. Tādējādi arī policijas darbiniekiem konkrētajā lietā ir 
tiesības ne tikai uz savu attēlu, bet arī tiesības kontrolēt tā izmantošanu.

[16] Jebkuram žurnālistam, izmantojot tiesības uz vārda brīvību, 
ir jāatceras arī par uzliktajiem pienākumiem un atbildību. Proti, tiek 
prezumēts, ka, ziņojot par jautājumiem, kas ir sabiedrības interesēs, 
žurnālists rīkojas labā ticībā, lai sniegtu precīzu un uzticamu informāciju, 
ievērojot žurnālistu ētikas normas (Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 
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2017.gada 27.jūnija sprieduma lietā “Satakunnan Markkinapörssi Oy 
and Satamedia Oy v. Finland”, iesnieguma Nr. 931/13, 158.punkts, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2012.gada 7.februāra sprieduma lietā 
“Axel Springer AG v. Germany”, iesnieguma Nr. 39954/08, 93.punkts).  

Neskatoties uz to, ka iepriekš norādītie principi attiecināmi uz 
žurnālistiem, tomēr Senāta ieskatā tie ir piemērojami arī konkrētajā lietā. 
Pat gadījumā, kad persona nav uzskatāma par žurnālistu, tā var publicēt 
informāciju žurnālistikas nolūkiem, proti, lai radītu vai veicinātu diskusiju 
par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. Līdz ar to personai, kura nav 
uzskatāma par žurnālistu, publicējot informāciju, tieši tāpat ir jāievēro 
pienākums par precīzas un uzticamas informācijas sniegšanu, kā arī 
jārīkojas labā ticībā. 

Ņemot vērā lietas apstākļus, Senāts prezumē, ka pieteicēja publicētais 
videoieraksts bija patiess un uzskatāms par uzticamu, īpaši ņemot vērā 
to, ka ne Datu valsts inspekcija, ne policija nav apšaubījusi pieteicēja 
publicētajā videoierakstā redzamo un dzirdamo informāciju.

[17] Vērtējot publicētās informācijas saturu, formu un sekas, 
jāņem vērā veids, kādā attēls vai video ir publicēts, kādā veidā attēlā vai 
video redzamā persona ir attēlota, kā arī platforma, kurā informācija ir 
publiskota, un tās pieejamība citiem cilvēkiem (Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas (Lielā palāta) 2012.gada 7.februāra sprieduma lietā “Axel Springer 
AG v. Germany”, iesnieguma Nr. 39954/08, 93.punkts, Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas (Lielā palāta) 2012.gada 7.februāra sprieduma lietā “Von Hannover 
v. Germany (no. 2)”, iesniegumu Nr. 40660/08 un 60641/08, 112.punkts). 
Turklāt pirms informācijas publicēšanas personai ir jāizsver iespējamā 
ietekme uz attēlā, videomateriālā vai rakstā minētās vai redzamās 
personas privāto dzīvi (Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2015.gada 
10.novembra sprieduma lietā “Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. 
France”, iesnieguma Nr. 40454/07, 140.punkts).

Pieteicējs videoierakstu ievietojis interneta vietnē www.youtube.
com. Pieeja konkrētajam videomateriālam nav nekādā veidā ierobežota. 
Jebkura persona to var skatīties un dalīties ar to. Tādējādi arī policijas 
darbinieku attēls ir pieejams neierobežotam personu lokam, turklāt 
pašiem darbiniekiem nav iespējas kontrolēt konkrētā videomateriāla 
izplatīšanu.

Apgabaltiesa spriedumā konstatēja, ka pieteicējs ir norādījis, ka 
viņam tiek liegtas tiesības uz vārda brīvību, bet nav pamatojis, kādā 
veidā vārda brīvības izmantošana konkrētajā gadījumā ir nozīmīgāka 
par personas tiesībām uz privātumu. Apgabaltiesa atzina, ka atsaukšanās 
uz vārda brīvību ir nepamatota. Senāta ieskatā minētā atziņa ir pareiza. 
Pieteicējs nav paskaidrojis, kāpēc uzskatīja par būtisku informēt sabiedrību 
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par policijas darbinieku rīcību. Pieteicējs, īstenojot savas tiesības uz vārda 
brīvību, nav izvairījies no iejaukšanās policijas darbinieku privātajā dzīvē, 
jo tādu pašu mērķi varēja sasniegt, anonimizējot videoierakstu tā, lai 
nebūtu iespējams identificēt konkrētus policijas darbiniekus. Policijas 
darbinieku personas datu publicēšanu nevar uzskatīt par absolūti 
nepieciešamu.

[18] Vērtējot iejaukšanās privātajā dzīvē samērīgumu ar tiesībām uz 
vārda brīvību, jāņem vērā arī personai piemērotās sankcijas, to būtība un 
smagums. Proti, vai piemērotās sankcijas varētu atturēt citas personas no 
informācijas publiskošanas, vai tās nerada nesamērīgu finansiālu slogu 
(Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2012.gada 7.februāra sprieduma 
lietā “Axel Springer AG v. Germany”, iesnieguma Nr. 39954/08, 93.punkts).

Atbilstoši lietas materiāliem pieteicējam nav piemērotas nekādas 
finansiālas sankcijas. Viņam uzlikts pienākums nodrošināt videomateriāla 
izdzēšanu no interneta vietnes. Senāta ieskatā piemērotās sankcijas ir 
samērīgas, jo nav radījušas nesamērīgu slogu pieteicējam. Tāpat tās nav 
atturējušas pieteicēju no citu materiālu publiskošanas.

[19] Ņemot vērā visus iepriekš minētos principus un apsvērumus, 
Senāts uzskata, ka pieteicēja darbībā nav panākts taisnīgs līdzsvars starp 
tiesībām uz vārda brīvību un privātās dzīves neaizskaramību. 

[20] Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka pieteicēja kasācijas sūdzība 
ir noraidāma kā nepamatota, kā arī nav pamata apgabaltiesas sprieduma 
atcelšanai.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 
11.novembra spriedumu, bet [pers. A] kasācijas sūdzības noraidīt. 

Spriedums nav pārsūdzams. 
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Datu valsts inspekcijas kompetence fizisko personu datu 
aizsardzības jomā
Fizisko personu datu aizsardzības uzraudzība ir Datu valsts inspekcijas 
patstāvīgā kompetencē īpaši nodota publiskā funkcija, kurā tā nedalās ar citām 
valsts pārvaldes iestādēm. 
Datu valsts inspekcija, izdodot administratīvos aktus un uzliekot tiesiskos 
pienākumus, nepārskata citu iestāžu izdotos administratīvos aktus vai faktisko 
rīcību apstrīdēšanas kārtībā (Fizisko personu datu apstrādes likuma 3.panta 
pirmā daļa un 23.pants).

Datu subjekta tiesības vērsties tiesā par personas datu 
apstrādes pārkāpumiem
1. No Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula Nr. 2016/679) 79.panta 
1.punkta izriet, ka vēršanās tiesā un uzraudzības iestādē ir alternatīvi tiesību 
aizsardzības līdzekļi, un datu subjektam ir tiesības izmantot kā vienu, tā otru 
(Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula) 79.panta 1.punkts).
2. No Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula Nr. 2016/679) 79.panta 
teksta redzams: lai datu subjektam būtu tiesības vērsties tiesā, pietiek ar to, ka 
datu subjekts uzskata, ka ir notikusi regulai neatbilstoša viņa datu apstrāde. Tas, 
vai šāds datu subjekta viedoklis ir pamatots, tiks pārbaudīts tiesā, izskatot lietu. 
Personas datu apstrādes atbilstība regulas prasībām ir tiesā izskatāmās lietas 
priekšmets, nevis priekšnoteikums tiesību vērsties tiesā izmantošanai (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula) 79.pants). 

Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā 
akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma 
konstatēšanai
Konkurences padomes ierosinātas administratīvās lietas dalībnieka pieteikums 
par Konkurences likuma 8.panta pirmajā daļā minētā administratīvā akta 
izdošanas procesā pieļauta procesuāla pārkāpuma konstatēšanu ir piekritīgs 
Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai.
Arī tad, ja par šādu pārkāpumu kā par faktisko rīcību pieteikumu iesniedz persona, 
kas nav attiecīgā administratīvā procesa dalībnieks, šāds pieteikums ir piekritīgs 
Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai (Administratīvā 
procesa likuma 122.pants, Konkurences likuma 8.panta otrā daļa).
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Rīgā 2019.gada 22.februārī  SKA-921/2019
ECLI:LV:AT:2019:0222.A420236416.10.L

L Ē M U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Anita Kovaļevska, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja [pers. A] blakus sūdzību par 

Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 13.novembra lēmumu, ar kuru 
pieteikums atstāts bez izskatīšanas.

Aprakstošā daļa

[1] Pieteicējs [pers. A] ir vērsies administratīvajā tiesā ar pieteikumu 
par Konkurences padomes faktiskās rīcības – pieteicēja personas 
datu apstrādes – atzīšanu par prettiesisku un pienākuma uzlikšanu 
Konkurences padomei dzēst no saviem datu nesējiem prettiesiski iegūtos 
personas datus, kā arī par morālā kaitējuma atlīdzināšanu.

[2] Ar Administratīvās rajona tiesas 2017.gada 23.novembra 
spriedumu pieteicēja pieteikums tika daļēji apmierināts, atzīstot par 
prettiesisku Konkurences padomes faktisko rīcību, uzliekot tai pienākumu 
dzēst pieteicēja personas datus, kā arī piespriežot par labu pieteicējam 
morālā kaitējuma atlīdzinājumu 800 euro.

Pārējā daļā pieteikums par atlīdzinājumu noraidīts.

[3] Ar Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 13.novembra 
lēmumu, izskatot Konkurences padomes apelācijas sūdzību par rajona 
tiesas spriedumu daļā, ar kuru pieteikums apmierināts, nolemts atstāt 
pieteicēja pieteikumu bez izskatīšanas.

Lēmums pamatots ar turpmāk minētajiem apsvērumiem.
[3.1] Datu valsts inspekcijai (turpmāk – inspekcija) ir ārējos 

normatīvajos aktos noteikta funkcionāla piekritība veikt personas datu 
aizsardzības uzraudzību. Inspekcija ir kompetentā iestāde, kas veic datu 
apstrādes tiesiskuma pārbaudi, un nepieciešamības gadījumā inspekcijai 
ir tiesības uzlikt saistošu tiesisko pienākumu datu aizsardzības jomā. 
Tas nozīmē, ka pieteicējam ar sūdzību par Konkurences padomes veikto 
viņa personas datu apstrādi vispirms bija jāvēršas inspekcijā. Pieteicējs 
nav vērsies inspekcijā ar attiecīgu apstrīdēšanas iesniegumu, tādēļ viņa 
pieteikums atstājams bez izskatīšanas, jo nav ievērota attiecīgajai lietu 
kategorijai noteiktā lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtība.

[3.2] Fizisko personu datu aizsardzības likuma (redakcijā, kas bija 
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spēkā līdz 2018.gada 5.jūlijam) 31.panta pirmā daļa noteic, ka inspekcijas 
amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt 
inspekcijas direktoram. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību var pārsūdzēt tiesā. Tātad persona var vērsties tiesā, pārsūdzot 
administratīvo aktu vai prasot labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ja 
inspekcija atteikusies to izdot. Arī Fizisko personu datu apstrādes likumā 
ir skaidri noteikta lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtība.

[3.3] No Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa 
Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 79.panta 
1.punkta izriet, ka, lai personai būtu tiesības vērsties tiesā, nevēršoties 
kompetentajā iestādē, personas datu apstrādei jānotiek veidā, kas neatbilst 
šai regulai. No regulas normām izriet, ka personas datu apstrāde būtu 
uzskatāma par atbilstošu regulai, ja attiecīgajai personas datu apstrādei 
ir leģitīms mērķis, ja datu apstrāde ir vajadzīga un ja datu pārzinis īsteno 
tam likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šajā gadījumā Konkurences 
padome ir veikusi pieteicēja datu apstrādi, izpildot savus likumā noteiktos 
pienākumus konkurences aizsardzībā. Ņemot vērā minēto, nav šaubu, 
ka pieteicēja datu apstrāde notikusi veidā, kas atbilst Vispārīgajai datu 
aizsardzības regulai. No regulas 12.panta 4.punkta izriet, ka datu subjekts 
ir jāinformē par iespēju iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē (inspekcijā) 
un vērsties tiesā. Līdz ar to minētā norma neparedz izvēles iespējas 
un rīcības brīvību, bet gan noteic to, ka personai ir jānodrošina iespēja 
vērsties gan kompetentajā iestādē, gan arī tiesā. Tādējādi nav secināms, ka 
varētu tikt neievērota ārējā normatīvajā aktā noteiktā lietas iepriekšējās 
ārpustiesas izskatīšanas kārtība.

[3.4] Nav pamata atsaukties uz Konkurences padomes 
priekšsēdētājam iesniegtu sūdzību kā uz pierādījumu tam, ka ir ievērota 
lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtība. Pieteicējs vēlas 
pārsūdzēt viņa personas datu apstrādi, nevis Konkurences padomes 
amatpersonu rīcību, veicot Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 
3., 4. un 5.punktā minētās procesuālās darbības. Ārējie normatīvie akti 
noteic inspekcijas kompetenci pārbaudīt datu apstrādes tiesiskumu. Šāda 
kompetence Konkurences padomes priekšsēdētājam nav paredzēta, jo 
personas datu aizsardzības uzraudzību funkcionālās padotības ietvaros 
veic inspekcija.

[4] Pieteicējs iesniedzis blakus sūdzību, norādot uz turpmāk 
minētajiem iebildumiem.

[4.1] Tiesa nepareizi identificējusi pieteikuma priekšmetu, proti, 
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atzīt par prettiesisku Konkurences padomes faktisko rīcību saistībā ar 
Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 3., 4. un 5.punktā noteiktajām 
darbībām, šo darbību seku novēršanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. 
Privātpersona, apstrīdot faktisko rīcību, vienlaikus var lūgt atlīdzinājumu, 
bet normatīvie akti neparedz inspekcijas tiesības vērtēt morālā kaitējuma 
atlīdzinājuma pamatotību par citas iestādes veiktu faktisko rīcību.

[4.2] Nav saprotams, kāpēc tiesa lēmumā runā par administratīvā 
akta izdošanu, jo pieteicēja mērķis nav bijis lūgt konkrētu iestādi izdot 
administratīvo aktu. Tiesa nebija tiesīga pārformulēt pieteicēja pausto 
gribu. Pieteicējs ir izlietojis savas Konkurences likuma 9.3panta otrās 
daļas 5.punktā noteiktās tiesības: “Tirgus dalībniekam vai citai personai, 
attiecībā uz kuru tiek veiktas šā likuma 9.panta piektās daļas 3., 4. un 
5.punktā minētās procesuālās darbības, ir tiesības iesniegt sūdzību 
Konkurences padomes priekšsēdētājam par Konkurences padomes 
amatpersonas rīcību.” Ievērojot minēto, Konkurences likums tieši un 
nepārprotami paredz strīdu ārpustiesas risināšanas kārtību. Tādējādi 
pieteicējs pirms vēršanās tiesā ir ievērojis speciālo procesuālo kārtību. 
Inspekcijas tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt 
administratīvos sodus ir atsevišķs process, kuru nevar uzskatīt par 
identisku ar izskatāmās lietas priekšmetu.

[4.3] Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences 
padomes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, un šāda 
pārsūdzības kārtība paredzēta ne tikai lēmumiem ar galīga noregulējuma 
raksturu, bet arī procesuāliem lēmumiem.

[4.4] Ja pieteicējs vērstos inspekcijā, tad tiesā tam būtu jāpārsūdz 
nevis Konkurences padomes faktiskā rīcība, bet jau inspekcijas izdotais 
lēmums vai faktiskā rīcība.

[4.5] Neskatot lietu pēc būtības, tiesa izdarījusi pārsteidzošu 
secinājumu, ka nav šaubu, ka pieteicēja datu apstrāde notikusi veidā, 
kas atbilst Vispārīgajai datu aizsardzības regulai. Turklāt regula kļuva 
piemērojama Eiropas Savienības dalībvalstīs tikai vairākus gadus pēc 
strīdus notikumiem.

[4.6] Pat ja pieteicēja iesniegums nebija piekritīgs Konkurences 
padomei, tad tiesa ar savu lēmumu ir radījusi nepamatotas un 
nelabvēlīgas sekas, jo tādā gadījumā Konkurences padomei bija jānorāda, 
kur pieteicējam jāvēršas. Ja Konkurences padome pieļāvusi kļūdu, šāda 
kļūda nevar radīt pieteicējam nelabvēlīgas sekas. Arī tiesa pēc pieteikuma 
saņemšanas atstāja pieteikumu bez virzības, uzdodot iesniegt dokumentus, 
kas apliecina ārpustiesas izskatīšanas kārtības ievērošanu, un pēc šo 
dokumentu saņemšanas atzina, ka pieteicējs ir ievērojis lietas ārpustiesas 
izskatīšanas kārtību, un nolēma pieņemt pieteicēja pieteikumu.
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[5] Konkurences padome paskaidrojumā lūdz blakus sūdzību 
noraidīt un atstāt spēkā pārsūdzēto tiesas lēmumu. Paskaidrojumā 
norādīts, ka pieteicējs ir vērsies tiesā par Konkurences padomes rīcību, 
veicot pieteicēja datu apstrādi. Fizisko personu datu apstrādes likums 
nepiešķir Konkurences padomei tiesības izvērtēt datu apstrādes 
procedūru atbilstību šā likuma prasībām. Iestādes rīcība fizisko personu 
datu aizsardzības jomā pārbaudāma kompetentajā iestādē – inspekcijā. 
Nav pamatots inspekcijas viedoklis, ka datu subjektam bija piešķirta 
rīcības brīvība vērsties inspekcijā vai tiesā. Eiropas Savienības tiesību akti 
nenoteica, ka dalībvalstīm būtu jāparedz iespēja datu subjektam vērsties 
tiesā, apejot uzraudzības iestādes kontroli.

Motīvu daļa

[6] Uzskatot, ka pieteicējs nav ievērojis attiecīgajai lietu kategorijai 
noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtību, jo nav 
vērsies inspekcijā ar attiecīgu apstrīdēšanas iesniegumu, un ka tādēļ 
viņa pieteikums atstājams bez izskatīšanas, apgabaltiesa ir balstījusies 
uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 3.panta pirmo daļu, 5.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 23.panta pirmo daļu, kā arī Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma (bija spēkā līdz 2018.gada 5.jūlijam) 29.panta 
pirmo daļu.

Fizisko personu datu apstrādes likuma 3.panta pirmā daļa noteic, ka 
inspekcija ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, 
kas ir datu uzraudzības iestāde datu regulas izpratnē un pilda datu regulā 
un šajā likumā noteiktos uzdevumus datu apstrādes jomā.

Minētā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka inspekcijai 
ir datu regulas 58.pantā noteiktās tiesības, kā arī tiesības veikt datu 
apstrādes pārbaudi, lai noteiktu datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu 
prasībām.

Likuma 23.panta pirmā daļa paredz, ka inspekcija, pieņemot datu 
regulas 58.pantā noteiktos lēmumus, attiecībā uz tiesiskā pienākuma 
uzlikšanu piemēro Administratīvā procesa likumu un attiecībā uz 
administratīvajiem sodiem – administratīvo pārkāpumu lietvedību 
(procesu) regulējošos normatīvos aktus, ciktāl šis likums un datu regula 
nenosaka citādi.

Savukārt Fizisko personu datu aizsardzības likuma 29.panta pirmā 
daļa paredzēja, ka personas datu aizsardzības uzraudzību veic inspekcija, 
kas atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā, darbojas neatkarīgi un 
patstāvīgi, izpildot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, pieņem 
lēmumus un izdod administratīvos aktus saskaņā ar likumu.

Tomēr Senāts, iepazīstoties ar nosauktajām tiesību normām, 
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pretēji apgabaltiesas secinājumiem konstatē, ka ne šīs, ne citas Fizisko 
personu datu apstrādes likuma vai spēku zaudējušā Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma normas neparedz, ka personas datu aizsardzības jomā 
inspekcija būtu funkcionāli augstāka iestāde attiecībā pret citām valsts 
pārvaldes iestādēm vai ka personai būtu pienākums ar apstrīdēšanas 
iesniegumu par citas valsts pārvaldes iestādes rīcību, kura saistīta ar 
personas datu apstrādi, vērsties tieši inspekcijā.

Minētās tiesību normas tikai regulē inspekcijas kā neatkarīga 
uzrauga lomu personas datu aizsardzībā, tostarp paredzot inspekcijas 
tiesības savas kompetences ietvaros izdot administratīvos aktus un uzlikt 
tiesiskos pienākumus. Taču personas datu aizsardzības uzraudzība ir 
inspekcijas patstāvīgā kompetencē īpaši nodota publiskā funkcija, kurā tā 
nedalās ar citām valsts pārvaldes iestādēm. Tādēļ inspekcijas tiesības izdot 
administratīvos aktus un uzlikt tiesiskos pienākumus nav saprotamas 
tādējādi, ka inspekcija apstrīdēšanas kārtībā pārskata citu iestāžu izdotos 
administratīvos aktus vai faktisko rīcību.

[7] Tāpat apgabaltiesa atsaukusies uz Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma 31.panta pirmo daļu, kura noteica, ka inspekcijas 
amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt 
inspekcijas direktoram. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Līdzīgi Fizisko personu datu apstrādes likuma 24.panta pirmā 
daļa paredz, ka inspekcijas amatpersonas izdotu administratīvo aktu vai 
faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu inspekcijas direktoram. Panta 
otrajā daļā noteikts, ka inspekcijas direktora izdotu administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā.

Taču šīs normas attiecas tikai uz pašas inspekcijas amatpersonu 
izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu inspekcijas 
ietvaros, tādēļ arī no tām neizriet inspekcijas kā funkcionāli augstākas 
iestādes statuss attiecībā pret citām valsts pārvaldes iestādēm.

[8] Visbeidzot apgabaltiesa nepareizi interpretējusi Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 12.panta 4.punktu un 79.panta 1.punktu.

Saskaņā ar regulas 12.panta 4.punktu, ja pārzinis neveic darbību, 
ko pieprasījis datu subjekts, pārzinis bez kavēšanās un vēlākais mēneša 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē datu subjektu par darbības 
neveikšanas iemesliem un par iespēju iesniegt sūdzību uzraudzības 
iestādei un vērsties tiesā.
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Savukārt atbilstoši regulas 79.panta 1.punktam, neskarot pieejamos 
administratīvos vai ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekļus, tai skaitā 
tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, ievērojot 77.pantu, 
ikvienam datu subjektam ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, 
ja viņš uzskata, ka viņa tiesības saskaņā ar šo regulu ir pārkāptas tādas 
viņa personas datu apstrādes rezultātā, kura neatbilst šai regulai.

Senāta ieskatā no šīm normām neizriet, ka priekšnoteikums, lai datu 
subjekts varētu vērsties tiesā, ir iepriekšēja vēršanās tieši uzraudzības 
iestādē. Tieši otrādi, atbilstoši minētajām normām vēršanās tiesā un 
uzraudzības iestādē ir alternatīvi tiesību aizsardzības līdzekļi, un datu 
subjektam ir tiesības izmantot kā vienu, tā otru. To apliecina sistēmiska 
regulas analīze, proti, tās 77.–79.panta analīze. Regulas 77.pantā ir 
noteiktas datu subjekta tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, ja 
datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj šo regulu. 
Tātad šī norma ļauj datu subjektam sūdzēties uzraudzības iestādē par datu 
pārziņa vai apstrādātāja veiktu regulai neatbilstošu viņa personas datu 
apstrādi. Regulas 78.pants paredz datu subjekta tiesības vērsties tiesā par 
uzraudzības iestādes lēmumiem un darbībām (arī bezdarbību, izskatot 
datu subjekta sūdzību par regulai neatbilstošu datu apstrādi). Savukārt 
regulas 79.pantā ir paredzēts jau cits tiesību aizsardzības līdzeklis – datu 
subjekta tiesības vērsties tiesā tieši pret datu pārzini vai apstrādātāju. 
No šā panta teksta skaidri izriet, ka tās ir patstāvīgas tiesības, kas nav 
saistītas ar regulas 77. un 78.pantā minētajām tiesībām vai atkarīgas 
no tām. Turklāt no šā panta otrās daļas izsecināms, ka šis pants attiecas 
arī uz gadījumiem, kad datu “pārzinis vai apstrādātājs ir dalībvalsts 
publiska iestāde, kas rīkojas, pildot savas publiskās pilnvaras”. Tātad 
vēršanās uzraudzības iestādē un vēršanās tiesā tieši pret datu pārzini vai 
apstrādātāju ir divi alternatīvi tiesību aizsardzības līdzekļi.

Turklāt pamatots ir pieteicēja blakus sūdzības iebildums, ka, 
neskatot lietu pēc būtības, tiesa tomēr secinājusi, ka pieteicēja datu 
apstrāde notikusi veidā, kas atbilst Vispārīgajai datu aizsardzības regulai. 
Apgabaltiesas secinājums, kas faktiski liedz pieteicējam tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību tiesā, pamatojot šo liegumu ar to, ka datu apstrāde 
atbilstot regulai, ir pēc būtības pretrunīgs. Apgabaltiesai var piekrist 
tiktāl, ka likumā vispārīgi pastāv leģitīms mērķis, kas ļauj Konkurences 
padomei apstrādāt personas datus. Taču uz jautājumu, vai pieteicēja datu 
apstrāde konkrētajā lietā notikusi tiesiski, var atbildēt, vienīgi izskatot 
lietu pēc būtības. Šajā gadījumā tas nav atbildams, lemjot par pieteikuma 
formālo pieļaujamību.

No regulas arī neizriet, ka ir nepieciešams konstatēt, ka personas datu 
apstrāde nav notikusi atbilstoši regulai, lai secinātu, ka datu subjektam ir 
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tiesības izmantot regulas 79.pantā minēto tiesību aizsardzības līdzekli. No 
regulas 79.panta teksta redzams, ka pietiek ar to, ka datu subjekts uzskata, 
ka ir notikusi regulai neatbilstoša viņa datu apstrāde. Tas, vai šāds datu 
subjekta viedoklis ir pamatots, tiks pārbaudīts tiesā, izskatot lietu. Līdz ar 
to personas datu apstrādes atbilstība regulas prasībām ir regulas 79.pantā 
paredzētās tiesā izskatāmās lietas priekšmets, nevis priekšnoteikums 
tiesību vērsties tiesā izmantošanai.

[9] Senāts pievienojas pieteicēja argumentam, ka izskatāmajā 
gadījumā piemērojams Konkurences likuma 9.3panta otrās daļas 5.punkts. 
Tajā noteikts, ka tirgus dalībniekam vai citai personai, attiecībā uz kuru 
tiek veiktas šā likuma 9.panta piektās daļas 3., 4. un 5.punktā minētās 
procesuālās darbības, ir tiesības iesniegt sūdzību Konkurences padomes 
priekšsēdētājam par Konkurences padomes amatpersonas rīcību.

No lietas materiāliem izriet, ka sūdzību par 2015.gada 15.maijā 
veiktajām Konkurences padomes amatpersonu darbībām pieteicējs 
iesniedzis Konkurences padomes priekšsēdētājam 2016.gada 13.maijā. 
Tādējādi ir ievērota apstrīdēšanas kārtība.

Ievērojot minēto, apgabaltiesas 2018.gada 13.novembra lēmums 
ir atceļams un lieta ir nododama jaunai izskatīšanai Administratīvajā 
apgabaltiesā.

[10] Vienlaikus Senāts uzskata, ka nepieciešams viest skaidrību 
jautājumā par konkrētās lietas piekritību. Jautājumam, vai Administratīvajai 
apgabaltiesai lieta šobrīd ir jāizskata kā pirmās instances tiesai vai kā 
apelācijas instances tiesai, ir nozīme, jo no tā ir atkarīgas gan procesa 
dalībnieku procesuālās garantijas (vai tiesai būs pienākums skatīt lietu 
mutvārdu procesā, ja pieteicējs to lūgs), gan arī tas, kādā apjomā lieta skatāma 
(ņemot vērā, ka Konkurences padomes apelācijas sūdzība par rajona tiesas 
spriedumu tika iesniegta tikai daļā, ar kuru pieteikums apmierināts).

[11] Konkurences likuma 8.panta pirmā daļa noteic, ka Konkurences 
padome pieņem lēmumus par: 1) lietas ierosināšanu; 2) lēmuma 
pieņemšanas termiņa pagarināšanu; 3) pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā 
pienākuma un naudas soda uzlikšanu; 4) lietas izpētes izbeigšanu; 5) tirgus 
dalībnieku apvienošanos; 6) paziņoto vienošanos; 7) Reklāmas likuma 
pārkāpumiem. Panta otrā daļa savukārt noteic, ka šā panta pirmajā daļā 
minētos Konkurences padomes lēmumus, izņemot lēmumus par lietas 
ierosināšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu, procesa 
dalībnieks var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša 
laikā no šo lēmumu spēkā stāšanās dienas. Tiesa lietu izskata kā pirmās 
instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.
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No lietas materiāliem izriet, ka Konkurences padome 2015.gada 
23.aprīlī ierosināja izpētes lietu Nr. p/15/7.2.19./2 par Konkurences likuma 
11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu būvmateriālu 
izplatīšanas tirgū. Šī lieta var noslēgties ar kādu no Konkurences likuma 
8.panta pirmajā daļā minētajiem lēmumiem. Šādus lēmumus procesa 
dalībnieki var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

Ja tiesā ir pārsūdzēts administratīvais akts, tad tiesai ir jāvērtē 
tā tiesiskums. Administratīvā akta tiesiskums aptver gan tā materiālo 
tiesiskumu, gan procesuālo tiesiskumu. Tādēļ pēc vispārējā principa 
procesuālo darbību un procesuālo lēmumu pārbaude notiek vienlaikus ar 
galīgo lēmumu – administratīvo aktu. Persona, pārsūdzot administratīvo 
aktu, pieteikumā var izteikt savas sūdzības arī par administratīvā akta 
izdošanas gaitā pieļautajiem pārkāpumiem (prettiesiskām procesuālām 
darbībām/lēmumiem), un tiesa vienlaikus ar pārsūdzētā galīgā lēmuma 
pārbaudi izvērtē arī visu administratīvā akta izdošanas procesu. Līdz 
ar to, pārsūdzot Konkurences likuma 8.panta pirmajā daļā minētos 
administratīvos aktus, procesa dalībnieki pieteikumā Administratīvajai 
apgabaltiesai var lūgt izvērtēt arī šo administratīvo aktu izdošanas procesā 
pieņemtos procesuālos lēmumus un veiktās procesuālās darbības, tostarp 
izvirzīt argumentus par Konkurences padomes iegūto pierādījumu 
pieļaujamību un attiecināmību uz konkurences izpētes lietu. Šādā 
gadījumā tieši Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai 
būtu jāpārbauda arī attiecīgo procesuālo lēmumu vai darbību tiesiskums.

[12] Likumdevējs Administratīvā procesa likuma 184.panta otrajā 
daļā ir paredzējis izņēmumu no noteikuma, ka administratīvā akta 
izdošanas procesā veiktās procesuālās darbības un pieņemti procesuāli 
lēmumi parasti nav atsevišķi pārbaudāmi tiesā, un ir paredzējis, ka 
noteiktos gadījumos persona tomēr var iesniegt arī atsevišķu pieteikumu 
vai iekļaut pieteikumā patstāvīgu prasījumu par administratīvā akta 
izdošanas procesā procesuāla pārkāpuma konstatēšanu. Līdz ar to 
noteiktos gadījumos Konkurences padomes ierosinātas administratīvās 
lietas dalībnieks varētu iesniegt tiesai arī atsevišķu pieteikumu, lūdzot 
konstatēt tikai to, ka Konkurences padome Konkurences likuma 8.panta 
pirmajā daļā minētā administratīvā akta izdošanas procesā ir pieļāvusi 
procesuālu pārkāpumu.

Tā kā šāds pieteikums pēc būtības ir pieteikums, kurā tiek 
prasīts izvērtēt vienu administratīvā akta tiesiskuma aspektu, proti, 
administratīvā akta procesuālo tiesiskumu, tad šāds pieteikums ir skatāms 
tādā pašā kārtībā, kādā ir skatāms pieteikums par attiecīgā administratīvā 
akta atcelšanu vai tiesiskumu. Tātad Konkurences padomes ierosinātas 
administratīvās lietas dalībnieka pieteikums par Konkurences likuma 
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8.panta pirmajā daļā minētā administratīvā akta izdošanas procesā 
pieļauta procesuāla pārkāpuma konstatēšanu, ņemot vērā Konkurences 
likuma 8.panta otrajā daļā noteikto, būtu piekritīgs Administratīvajai 
apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai.

[13] Atsevišķos gadījumos administratīvā akta izdošanas procesā 
pieņemtam procesuālam lēmumam vai veiktai procesuālai darbībai 
var būt divējāda daba. Šāds procesuāls lēmums vai procesuāla darbība 
var radīt galīgas tiesiskas vai faktiskas sekas personai, kas nav attiecīgā 
administratīvā procesa dalībnieks. Līdz ar to tiesiskajās attiecībās 
ar šo personu šāds lēmums vai darbība būs atzīstams attiecīgi par 
administratīvu aktu vai faktisko rīcību (piemēram, Senāta 2010.gada 
5.janvāra lēmums lietā Nr. SKA-163/2010 (A42606307)). Tā tas ir arī 
šajā lietā, kur Konkurences padomes procesuālās darbības ir skārušas 
pieteicēju, kurš nav attiecīgās Konkurences padomē ierosinātās lietas 
dalībnieks. Līdz ar to tiesa ir pareizi atzinusi, ka tiesiskajās attiecībās ar 
pieteicēju šīs darbības ir atzīstamas par faktisko rīcību.

Kā jau Senāts norādīja, ja par šīm darbībām tiesā sūdzētos 
Konkurences padomes ierosinātās administratīvās lietas dalībnieks, tad, 
ņemot vērā Konkurences likuma 8.panta otrajā daļā noteikto, šo procesuālo 
darbību izvērtēšana būtu piekritīga Administratīvajai apgabaltiesai kā 
pirmās instances tiesai. Tātad likumdevējs šo darbību tiesiskuma pārbaudi 
ir nodevis Administratīvās apgabaltiesas, nevis Administratīvās rajona 
tiesas kompetencē.

Tas, ka atsevišķos gadījumos par tām pašām darbībām kā par faktisko 
rīcību tiesā var vērsties arī persona, kas nav attiecīgā administratīvā 
procesa dalībnieks, nevar mainīt to, kurai tiesai ir piekritīga šādu darbību 
izvērtēšana pēc būtības kā pirmās instances tiesai. Līdz ar to izskatāmā 
lieta ir piekritīga Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai.

[14] Pēc pieteikuma pieņemšanas un administratīvās lietas 
ierosināšanas Administratīvā rajona tiesa ar 2017.gada 23.janvāra 
lēmumu nosūtīja lietu pēc piekritības Administratīvajai apgabaltiesai, 
kura savukārt ar 2017.gada 21.marta lēmumu nodeva lietu pēc piekritības 
atpakaļ Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam. Apgabaltiesa 
savā 2017.gada 21.marta lēmumā norādījusi, ka Konkurences likumā 
neminētus lēmumus, kuriem nav noteikta īpaša pārsūdzēšanas kārtība, 
arī praksē izskata vispārējā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā, un, to pamatojot, atsaukusies uz Senāta 2017.gada 20.janvāra 
lēmumu lietā Nr. SKA-172/2017.

Pirmkārt, minētajā lēmumā Senāts pēc būtības neanalizēja jautājumu 
par lietas piekritību. Otrkārt, minētās lietas pamatā bija strīds par 
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informācijas izsniegšanu. Lai arī pieteicēja pieprasīto informāciju vēlējās 
izmantot savu tiesību aizsardzībai konkurences lietā, pati pieprasītā 
informācija neatradās administratīvās lietas materiālos. Senāts savā 
lēmumā atzina, ka procesa dalībnieks par šādas informācijas izsniegšanu 
var vērsties tiesā ar atsevišķu pieteikumu. Citiem vārdiem, uz minēto 
prasījumu (tā piekritību) bija attiecināms Informācijas atklātības likums, 
kura 15.pants paredz, ka pieteikumu izskata Administratīvā rajona tiesa. 
Tādējādi pastāv būtiskas atšķirības starp minēto lietu un izskatāmo lietu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 323.panta pirmās daļas 2.punktu un 324.panta pirmo 
daļu, Senāts

n o l ē m a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 13.novembra lēmumu 
un nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmajā instancē Administratīvajā 
apgabaltiesā;

atmaksāt [pers. A] drošības naudu 15 euro.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Tēze lietā Nr. SKA-148/2019

Fiziskās personas datu apstrāde likumā noteikto 
pienākumu izpildei

Lai secinātu, vai konkrētu personas datu apstrāde ir nepieciešama 
pārzinim likumā noteikto pienākumu pildīšanai, jāpārbauda, vai konkrēta 
pienākuma pienācīga izpilde nav iespējama bez attiecīgo datu apstrādes. 
To noskaidrojot, primāri jāņem vērā mērķis, kura sasniegšanai likumā ir 
paredzēts konkrēts pienākums, jo tikai tādējādi ir iespējams noskaidrot, kādi 
dati un kādā apjomā ir nepieciešami pienākuma izpildei (Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punkts). 
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Fiziskās personas datu apstrāde likumā noteikto 
pienākumu izpildei

Lai secinātu, vai konkrētu personas datu apstrāde ir nepieciešama pārzinim 
likumā noteikto pienākumu pildīšanai, jāpārbauda, vai konkrēta pienākuma 
pienācīga izpilde nav iespējama bez attiecīgo datu apstrādes. To noskaidrojot, 
primāri jāņem vērā mērķis, kura sasniegšanai likumā ir paredzēts konkrēts 
pienākums, jo tikai tādējādi ir iespējams noskaidrot, kādi dati un kādā apjomā 
ir nepieciešami pienākuma izpildei (Fizisko personu datu aizsardzības likuma 
7.panta 3.punkts).

Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra  
vestajiem reģistriem

1. Uzņēmumu reģistram pienākums izsniegt informāciju ir noteikts tāpēc, lai 
tādējādi tiktu nodrošināta normatīvajos aktos noteiktu ziņu par reģistrētajiem 
tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiska ticamība un pieejamība. 
Tas nozīmē, ka Uzņēmumu reģistra pienākums sniegt informāciju ir 
nesaraujami saistīts ar to, kādas ziņas atbilstoši tiesiskajam regulējumam ir 
reģistrējamas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, jo tieši šo ziņu publiska 
ticamība un pieejamība ir jānodrošina tai skaitā ar informācijas izsniegšanu. 
Līdz ar to šis informācijas izsniegšanas pienākums neattiecas uz jebkuru 
informāciju, kas kaut kādā veidā ir nonākusi Uzņēmumu reģistra rīcībā, bet 
gan tikai uz to, kas pēc savas būtības ir nepieciešama Uzņēmumu reģistra 
pamatfunkcijas pildīšanai (likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistru” 1.panta 2.punkts, 2014.gada 3.jūnija Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 277 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas 
noteikumi” 15.4.apakšpunkts). 

2. Informācija, kas Uzņēmumu reģistram nepieciešama, lai reģistrētu 
kompetento iestāžu vai amatpersonu lēmumus un rīkojumus par 
piemērotajiem nodrošinājuma līdzekļiem, ietver ziņas par to, ka kompetentā 
iestāde vai amatpersona ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru ir uzlikts arests mantai. 
Attiecīgi šī informācija arī ir tā, kas attiecas uz Uzņēmumu reģistra reģistrēto 
juridisko faktu un kas līdz ar to ir izsniedzama informācijas pieejamības 
nodrošināšanai. Savukārt kompetentās iestādes vai amatpersonas motīvi, 
kāpēc konkrētajā gadījumā ir pieņemts lēmums par aresta uzlikšanu mantai, 
tostarp motīvos ietvertā informācija par cietušajām personām, nav tāda veida 
informācija, kas Uzņēmumu reģistram nepieciešama attiecīgā juridiskā fakta 
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reģistrācijai un tā publiskās ticamības un secīgi informācijas par reģistrēto 
juridisko faktu pieejamības nodrošināšanai (likuma “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” 1.panta 2.punkts, 2014.gada 3.jūnija Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 277 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas 
izsniegšanas noteikumi” 15.4.apakšpunkts).

Tiesiskuma principa saturs

1. Tiesību virsvadības princips un no tā atvasinātais tiesiskuma princips noteic, 
ka iestādes rīcībai pēc būtības ir jāatbilst tiesību normām, turklāt tas nozīmē 
ne tikai rakstītās tiesību normas, bet arī vispārējos tiesību principus. Līdz ar 
to tiesiskuma princips paredz tiesību piemērotāja pienākumu izprast tiesību 
sistēmu (tostarp tiesību normu hierarhiju) un tiesību sistēmas pamatā esošos 
tiesību principus un konstitucionāla ranga vērtības (tātad arī cilvēktiesības) 
un piemērot tiesību normas, noskaidrojot to jēgu un mērķi šīs tiesību sistēmas 
kontekstā (Administratīvā procesa likuma 7.pants, Oficiālo publikāciju un 
tiesiskās informācijas likuma 9.pants).

2. Tiesiskuma princips, proti, tas, ka iestādes rīcībai ir jāatbilst iestādes 
darbību regulējošajām tiesību normām, nenozīmē, ka iestāde var formāli 
piemērot Ministru kabineta noteikumu normu, neskatoties, kāda ir 
attiecīgās normas jēga kontekstā ar citām piemērojamām tiesību normām 
(Administratīvā procesa likuma 7.pants, Oficiālo publikāciju un tiesiskās 
informācijas likuma 9.pants).

Rīgā 2019.gada 31.janvārī SKA-148/2019
ECLI:LV:AT:2019:0131.A420322015.2.S

S P R I E D U M S 

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra pieteikumu par Datu valsts 
inspekcijas 2015.gada 25.septembra lēmuma Nr. 2-1/8017 atcelšanu, 
sakarā ar Uzņēmumu reģistra kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas 2017.gada 17.februāra spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Uzņēmumu reģistra valsts notārs 2015.gada 23.februārī pieņēma 
lēmumu par nodrošinājuma līdzekļa reģistrēšanu SIA “Jesper Rasmussen” 
kapitāldaļām, pamatojoties uz Valsts policijas inspektora 2015.gada 
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16.februārī kriminālprocesa ietvaros pieņemtu lēmumu par aresta 
uzlikšanu mantai. Minētais policijas inspektora lēmums tika pievienots 
arī attiecīgajai reģistrācijas lietai. 

Šā lēmuma kopija no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas secīgi 
tika nodota atkalizmantošanai citām personām – AS “Kredītinformācijas 
Birojs”, SIA “CREFO Rating”, SIA “Firmas.lv” un SIA “LURSOFT IT”  
(turpmāk – atkalizmantotāji), ar kurām Uzņēmumu reģistrs ir noslēdzis 
informācijas izsniegšanas līgumus.

Minētajā lēmumā par aresta uzlikšanu bija norādīti arī cietušās 
personas dati. Saistībā ar šo gadījumu Datu valsts inspekcija veica 
pārbaudi par to, vai Uzņēmumu reģistrs kā datu pārzinis, nododot 
atkalizmantotājiem policijas lēmumu par aresta uzlikšanu mantai pilnu 
tekstu, rīkojās atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības tiesiskajam 
regulējumam. 

[2] Pārbaudes rezultātā Datu valsts inspekcija 2015.gada 
25.septembrī pieņēma lēmumu Nr. 2-1/8017 (turpmāk – pārsūdzētais 
lēmums), kurā konstatēja, ka Uzņēmumu reģistrs atkalizmantotājiem 
nodod policijas lēmumu par aresta uzlikšanu mantai pilnu tekstu skenētā 
veidā, neaizklājot šādos lēmumos ietverto sensitīvo informāciju, piemēram, 
cietušo personu datus. Datu valsts inspekcija atzina, ka Uzņēmumu 
reģistrs tādējādi veic nelikumīgu fizisko personu datu apstrādi, pārkāpjot 
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pantu un 10.panta pirmās 
daļas 2.punktu. 

Līdz ar to Datu valsts inspekcija noteica Uzņēmumu reģistram: 
1) aizliegumu nodot personas datus, kas ietverti lēmumos par aresta 
uzlikšanu mantai, bet nav ietverti lēmumu rezolutīvajās daļās, juridiskajām 
personām, ar kurām Uzņēmumu reģistrs ir noslēdzis līgumus par tā rīcībā 
esošās informācijas nodošanu, un trešajām personām, kurām nav tiesiska 
pamata saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu saņemt 
personas datus; 2) nekavējoties nodrošināt, lai trešās personas (tai skaitā 
juridiskās personas, ar kurām Uzņēmumu reģistrs noslēdzis līgumus), 
kurām Uzņēmumu reģistrs nodevis minētos datus, pārtrauc šo personu 
datu apstrādi, tai skaitā nodošanu trešajām personām; 3) nekavējoties 
nodrošināt, lai Uzņēmumu reģistra kā pārziņa rīcībā esošie personas dati, 
kas ietverti lēmumos par aresta uzlikšanu mantai, bet nav ietverti lēmumu 
rezolutīvajās daļās, turpmāk nav pieejami trešajām personām (tai skaitā 
juridiskajām personām, ar kurām Uzņēmumu reģistrs noslēdzis līgumus). 

[3] Uzņēmumu reģistrs vērsās administratīvajā tiesā ar pieteikumu 
par pārsūdzētā lēmuma atcelšanu.

[4] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, 
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Uzņēmumu reģistra pieteikumu noraidīja. Apgabaltiesas spriedums, 
citstarp pievienojoties pirmās instances tiesas sprieduma motīviem, 
pamatots ar turpmāk norādītajiem argumentiem.

[4.1] Lietas pamatā ir strīds, vai Uzņēmumu reģistram ir tiesisks 
pamats izsniegt trešajām personām, tostarp juridiskajām personām, ar 
kurām Uzņēmumu reģistrs noslēdzis līgumus, personas datus, kas ietverti 
lēmumu par aresta uzlikšanu mantai motīvu daļā.

[4.2] Personas datus saturošo lēmumu par aresta uzlikšanu 
elektronisko kopiju nodošanu atkalizmatotājiem Uzņēmumu reģistrs 
pamato ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu sniegt informāciju, 
tostarp izsniegt reģistrācijas lietās esošo dokumentu kopijas. 

[4.3] Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 
1.panta 2.punktu Uzņēmumu reģistra funkcija ir sniegt informāciju par 
reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem. Lai izpildītu 
šo funkciju, pamatojoties uz minētā likuma 4.panta 3.punktu, Uzņēmumu 
reģistrs arī reģistrē ar kompetentu iestāžu vai amatpersonu lēmumiem 
un rīkojumiem piemērotos nodrošinājuma līdzekļus. Reģistrējot 
nodrošinājuma līdzekli, kompetentās iestādes vai amatpersonas lēmums 
par nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu tiek pievienots attiecīgā tiesību 
subjekta reģistrācijas lietai. 

Saskaņā ar minētā likuma 4.10panta otro daļu ikvienam ir tiesības, 
iesniedzot Uzņēmumu reģistram attiecīgu rakstveida iesniegumu (papīra 
formā vai elektroniski), pieprasīt un saņemt informāciju no reģistriem, tajā 
skaitā informāciju atkalizmantošanai komerciālos un nekomerciālos nolūkos. 

Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumu Nr. 277 “Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi” 
(turpmāk – noteikumi Nr. 277) 15.4.apakšpunkts noteic: ja pieprasīta 
regulāra informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas 
informācijas izsniegšana, Uzņēmumu reģistrs sniedz reģistrācijas lietās 
esošu dokumentu elektroniskās kopijas bez pareizības apliecinājuma, ja 
tādas ir izveidotas informācijas izsniegšanas līguma darbības laikā. 

No minētajām tiesību normām izriet, ka Uzņēmumu reģistram 
ir pienākums nodot reģistrācijas lietā esošo dokumentu elektroniskās 
kopijas atkalizmantotājiem. Vienlaikus minētās tiesību normas nenosaka 
kārtību, kādā veidā aizsargājami reģistrācijas lietai pievienotajos 
dokumentos ietvertie fizisko personu dati. 

Ievērojot minēto, atzīstams, ka, pildot likumā noteiktās funkcijas, 
Uzņēmumu reģistram ir tiesisks pamats nodot informāciju par 
reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem atkalizmantotājiem. Tomēr ar 
likumu noteiktais pienākums izsniegt pieprasīto informāciju neatbrīvo 
Uzņēmumu reģistru no pienākuma ievērot Informācijas atklātības likumu 
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un Fizisko personu datu aizsardzības likumu gadījumos, kad izsniedzamie 
dokumenti satur fizisko personu datus. 

[4.4] Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – 
Satversme) 96.pantu ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa 
un korespondences neaizskaramību. Tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību ietver personas tiesības uz jebkādu datu aizsardzību. 
Tādējādi personas tiesības uz datu aizsardzību ir nostiprinātas Satversmē, 
un tās var ierobežot tikai tad, ja ierobežojums ir noteikts ar pienācīgā kārtā 
pieņemtu likumu, tam ir leģitīms mērķis un ierobežojums ir samērīgs 
(Satversmes tiesas 2011.gada 14.marta sprieduma lietā Nr. 2010-51-01 
18.punkts). 

Fizisko personu datu aizsardzības likuma (kas bija spēkā pārsūdzētā 
lēmuma pieņemšanas laikā) 2.panta 9.punkts noteic, ka pārzinis ir fiziskā 
vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā 
ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, 
kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar šo likumu. Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punkts noteic, ka personas 
datu apstrāde ir atļauta, ja tas nepieciešams pārzinim likumā noteikto 
pienākumu veikšanai. Savukārt saskaņā ar minētā likuma 2.panta 
4.punktu personas datu apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas 
darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, 
sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un 
izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu. 

[4.5] No Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1. un 
4.punkta, kā arī Fizisko personu datu aizsardzības likuma izriet, ka 
personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju, ja 
vien likumā tieši un nepārprotami nav noteikts pretējais. 

Administratīvā apgabaltiesa nekonstatē, ka attiecībā uz visiem 
lēmumos par aresta uzlikšanu mantai ietvertajiem personas datiem 
likumā ir tieši un nepārprotami noteikts vispārpieejamas informācijas 
statuss. Kriminālprocesa likuma 361.panta sestā daļa (redakcijā, kas bija 
spēkā līdz 2016.gada 22.februārim) paredz, ka procesa virzītājs paziņo 
par mantas arestu attiecīgajam publiskajam reģistram, kurā reģistrētas 
tiesības uz šo mantu, lai tas varētu ierakstīt aizliegumu šo mantu atsavināt 
un apgrūtināt ar citām lietu vai saistību tiesībām. Publiskajam reģistram 
nosūta apstiprinātu lēmuma kopiju. 

No minētā izriet, ka ar likumu noteiktā lēmuma par aresta uzlikšanu 
mantai nosūtīšana Uzņēmumu reģistram nav paredzēta ar mērķi 
nodrošināt šo lēmumu pieejamību un atklātību, bet ar mērķi nodrošināt 
piemērotā nodrošinājuma līdzekļa ierakstīšanu publiskajā reģistrā. Ne no 
minētās tiesību normas, ne no cita normatīvā akta neizriet Uzņēmumu 
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reģistra pienākums vai tiesības izsniegt tos personas datus no lēmuma par 
aresta uzlikšanu mantai, kas ietverti lēmuma motīvu daļā un kuriem nav 
tiešas saistības ar piemēroto aizliegumu. 

[4.6] Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10.panta 
pirmās daļas 2.punktu, lai aizsargātu datu subjekta intereses, pārzinis 
nodrošina personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim 
un tam nepieciešamajā apjomā. 

Minētajā normā ir noteikts vissvarīgākais personas datu apstrādes 
princips – personas datu apstrāde tikai saskaņā ar iepriekš noteiktu mērķi 
un tam nepieciešamajā apjomā. 

Līdz ar to Uzņēmumu reģistrs nepamatoti atsaucas uz Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punktu un noteikumu Nr. 277 
15.4.apakšpunktu kā tiesisko pamatu lēmumos par aresta uzlikšanu mantai 
ietverto ierobežotas pieejamības personas datu apstrādei. Uzņēmumu 
reģistram ir tiesības veikt personas datu apstrādi, pamatojoties uz Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punktu, tikai likumā skaidri 
noteikta identificējama un pārbaudāma mērķa sasniegšanai. Savukārt 
tiesību normās noteiktais Uzņēmumu reģistra pienākums izsniegt 
informāciju un dokumentu kopijas atkalizmantotājiem nav vērtējams 
atrauti no informācijas rakstura vai tiesību iepazīties ar šo informāciju 
īstenošanas priekšnoteikumiem. Tāpēc nav atzīstams, ka tiesību normas, 
kas noteic Uzņēmumu reģistra pienākumus informācijas nodošanā, piešķir 
Uzņēmumu reģistram tiesības vai uzliek pienākumu izsniegt jebkuru 
informāciju pilnā apjomā, nenodrošinot datu aizsardzības prasības.

[4.7] Atkalizmantošanai bez ierobežojumiem drīkst izsniegt tikai 
vispārpieejamo informāciju, jo Informācijas atklātības likuma 10.panta 
ceturtā daļa paredz: ja pieprasītās informācijas kopums ietver arī 
ierobežotas pieejamības informāciju, iestāde izsniedz tikai to informācijas 
daļu, kas ir vispārpieejama. To informācijas daļu, kas ietver ierobežotas 
pieejamības informāciju, izsniedz, ievērojot Informācijas atklātības 
likumā noteikto īpašo kārtību. Tādējādi Uzņēmumu reģistram, saskaņā 
ar noteikumu Nr. 277 15.4.apakšpunktu izsniedzot atkalizmantotājiem 
reģistrācijas lietās esošu dokumentu elektroniskās kopijas, jānodrošina, 
lai dokuments tiktu nodots tādā veidā, kas liedz iepazīties ar to dokumenta 
daļu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju. Ja Uzņēmumu 
reģistrs nespēj elektroniskajā vidē nodrošināt šādu iespēju, Uzņēmumu 
reģistram jāatrod citi organizatoriski un tehniski risinājumi, kā izsniegt 
dokumenta kopiju tā, lai ierobežotas pieejamības informācija bez tiesiska 
pamata netiktu izpausta. Šāds Uzņēmumu reģistra pienākums izriet arī 
no Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25.panta pirmās daļas, 
saskaņā ar kuru pārziņa pienākums ir lietot nepieciešamos tehniskos un 
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organizatoriskos līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to 
nelikumīgu apstrādi. 

 [4.8] Fakts, ka līgumos ar atkalizmantotājiem bija noteikts pienākums 
ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, neatbrīvo 
Uzņēmumu reģistru no pienākuma ievērot normatīvo aktu prasības. 
Līguma noteikumi neaizstāj Fizisko personu datu aizsardzības likuma 
7.pantā noteiktos pamatus datu apstrādei. Nepamatota datu apstrāde 
pretēji mērķim kaitē datu subjekta interesēm, tāpēc tā ierobežojama pēc 
iespējas ātrāk un efektīvāk. 

 [4.9] Ja informācija ir atzīta par ierobežotas pieejamības informāciju, 
tad to var izsniegt, ja informācijas pieprasītājs pamato savu nepieciešamību 
saņemt konkrēto informāciju un norāda mērķi, kādam tā tiks izmantota 
(Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa). Šī tiesību 
norma attiecas uz ikvienu privātpersonu, kura pieprasa informāciju no 
Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, arī uz juridiskajām personām, 
kuras noslēgušas ar Uzņēmumu reģistru līgumu par informācijas regulāru 
izmantošanu. Noteikumu Nr. 277 34.4.apakšpunkts paredz, ka iesniegumā 
par informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanu norāda pamatojumu 
un mērķi, kādam tiks izmantota ierobežotas pieejamības informācija. No 
lietas materiāliem neizriet, ka atkalizmantotāji ir norādījuši Uzņēmumu 
reģistram pamatojumu un mērķi konkrētas ierobežotas pieejamības 
informācijas izmantošanai un ka Uzņēmumu reģistrs to būtu vērtējis un 
atzinis par tiesisku pamatu konkrēto personas datu izsniegšanai. 

[4.10] Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10.panta 
pirmās daļas 4.punktu, lai aizsargātu datu subjekta intereses, pārzinis 
nodrošina personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu 
vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas 
datu apstrādes mērķi. Saskaņā ar minētā likuma 16.panta pirmo daļu, 
ja datu subjekts var pamatot, ka personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, 
nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai arī tie vairs nav nepieciešami 
vākšanas mērķim, pārziņa pienākums ir nekavējoties novērst šo nepilnību 
vai pārkāpumu un par to paziņot trešajām personām, kas iepriekš ir 
saņēmušas apstrādātos datus. 

No minētajām tiesību normām izriet, ka Uzņēmumu reģistram 
kā datu pārzinim ir pienākums novērst sekas, kas radušās, prettiesiski 
apstrādājot personu datus. Tāpēc pārsūdzētajā lēmumā noteiktais 
pienākums nodrošināt, lai trešās personas, kurām dati nodoti, pārtrauc 
datu apstrādi, ir tiesisks. 

[4.11] Uzņēmumu reģistrs norāda uz Valsts policijas un 
atkalizmantotāju atbildību un pienākumiem personu datu aizsardzības 
garantēšanā. Tomēr, ievērojot to, ka pārsūdzētais lēmums attiecas tikai 



VI. Tiesības uz informāciju un trauksmes cēlēju aizsardzība

A-209

uz Uzņēmumu reģistru un tas nesatur pārējo iesaistīto pārziņu rīcības 
izvērtējumu, apgabaltiesa uzskata, ka Uzņēmumu reģistra argumenti 
par policijas amatpersonu un atkalizmantotāju pienākumiem datu 
aizsardzības jomā neattiecas uz izskatāmo lietu.

[5] Uzņēmumu reģistrs par minēto apgabaltiesas spriedumu 
iesniedza kasācijas sūdzību, kas pamatota ar turpmāk izklāstītajiem 
argumentiem. 

[5.1] Datu apstrāde ir atļauta, ja tā ir nepieciešama pārzinim 
likumā noteikto pienākumu pildīšanai. Likumā “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” ir noteikts, ka Uzņēmumu reģistram ir pienākums 
nodrošināt iespēju ieinteresētajām personām iepazīties ar reģistrācijas 
lietām un sniegt informāciju, tostarp sagatavot un sniegt informāciju no 
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas.

Datu apstrāde – policijas lēmumu par aresta uzlikšanu mantai 
nodošana atkalizmantotājiem – tādējādi ir nepieciešama Uzņēmumu 
reģistram likumā noteiktā pienākuma – informācijas izsniegšanas – 
izpildes nodrošināšanai.

Noteikumu Nr. 277 15.4.apakšpunkts paredz, ka personām, ar kurām 
noslēgti līgumi par regulāru informācijas izsniegšanu atkalizmantošanai, 
Uzņēmumu reģistrs sniedz arī reģistrācijas lietās esošo dokumentu 
elektroniskās kopijas. 

Uzņēmumu reģistram nav pamata apšaubīt likumdevēja gribu 
par to, kāda apjoma informācija ir nododama atkalizmantošanai. Tāpat 
Uzņēmumu reģistram nav pamata apšaubīt minēto Ministru kabineta 
noteikumu atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likuma vai 
Informācijas atklātības likuma normām. Ja noteikumos ir paredzēts, 
ka Uzņēmumu reģistrs var nodot atkalizmantošanai dokumentu 
elektroniskās kopijas, Uzņēmumu reģistrs var paļauties, ka likumdevējs 
ir apsvēris noteikumos paredzētā izsniedzamā informācijas apjoma 
atbilstību augstāka juridiskā spēka normām. Uzņēmumu reģistram nav 
tiesību neievērot noteikumu Nr. 277 15.4.apakšpunkta prasības par 
informācijas nodošanu atkalizmantotājiem, jo tas kā valsts pārvaldes 
iestāde ir pakļauts likumam un tiesībām, proti, tam ir jārīkojas, ievērojot 
tā darbību regulējošos normatīvos aktus. 

Līdz ar to, izsniedzot atkalizmantotājiem informāciju noteikumu 
Nr. 277 15.4.apakšpunkta paredzētajā apjomā, Uzņēmumu reģistrs ir 
pildījis savu pienākumu un tāpēc datu apstrādei ir tiesisks pamats.

[5.2] Informācijas atklātības likumā redakcijā, kas stājās spēkā  
2015.gada 6.oktobrī, norādīts, ka atkalizmantošana ir iestādes rīcībā 
esošas un iestādes radītas vispārpieejamas informācijas izmantošana 
komerciālam vai nekomerciālam mērķim, kas nav šīs informācijas 
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radīšanas sākotnējais mērķis, ja to dara privātpersona, kura iestādes rīcībā 
esošo informāciju izmanto, neveicot valsts pārvaldes uzdevumus. Pirms 
tam spēkā esošajā redakcijā nebija uzsvērts, ka atkalizmantošana attiecas 
tikai uz vispārpieejamu informāciju. Līdz ar to tolaik nebija pamata uzskatīt, 
ka atkalizmantošanai var izsniegt tikai vispārpieejamu informāciju.  

Turklāt Informācijas atklātības likums paredz arī ierobežotas 
pieejamības informācijas izsniegšanas iespēju. Savukārt noteikumu 
Nr. 277 46.4.apakšpunkts paredz, ka Uzņēmumu reģistrs var izbeigt 
līgumu par informācijas atkalizmantošanu, ja atkalizmantotājs neievēro 
normatīvo aktu prasības fizisko personu datu aizsardzības jomā. No 
minētā izriet, ka tiesiskais regulējums paredzēja, ka atkalizmantotājiem 
var būt nodota arī ierobežotas pieejamības informācija. 

[5.3] Tiesa ir norādījusi, ka konkrētajā gadījumā no lietas materiāliem 
neizriet, ka atkalizmantotāji ir pamatojuši savu nepieciešamību saņemt 
ierobežotas pieejamības informāciju.

Noteikumu Nr. 277 34.punkts noteic, ka iesniegumā par līguma par 
regulāru informācijas izsniegšanu noslēgšanu norāda arī pamatojumu un 
mērķi, kādam tiks izmantota ierobežotas pieejamības informācija. Tātad 
jau pirms līguma noslēgšanas atkalizmantotāji norāda pamatojumu visa 
līguma darbības laikā saņemtās ierobežotas pieejamības informācijas 
izmantošanai. Nav iespējama situācija, ka par katru ierobežotas 
pieejamības informācijas izsniegšanas gadījumu tiek iesniegts atsevišķs 
pieprasījums, jo tad līguma noslēgšana par regulāru informācijas 
izsniegšanu kļūtu bezjēdzīga. Turklāt pirms līguma noslēgšanas nemaz 
vēl nav zināms, vai un kāda ierobežotas pieejamības informācija varētu 
parādīties reģistrācijas lietās, un informācijas apjoma dēļ nav iespējams 
iesniegt atsevišķu informācijas pieprasījumu par katra atsevišķa 
dokumenta saņemšanu. Līdz ar to uz regulārās informācijas izsniegšanas 
gadījumiem nav piemērojami nosacījumi, ko piemēro, izsniedzot 
informāciju privātpersonai, pamatojoties uz informācijas pieprasījumu 
katrā atsevišķā gadījumā.

[5.4] Ar pārsūdzēto lēmumu Uzņēmumu reģistram uzlikts arī 
pienākums nodrošināt, lai trešās personas, tostarp juridiskās personas, 
ar kurām Uzņēmumu reģistrs noslēdzis līgumus (proti, atkalizmantotāji), 
kurām Uzņēmumu reģistrs nodevis datus, kas ietverti policijas lēmumos 
par aresta uzlikšanu mantai, pārtrauc šo datu apstrādi. Apgabaltiesa 
nav vērtējusi, vai Uzņēmumu reģistrs vispār šo pienākumu spēj tiesiski 
izpildīt. Uzņēmumu reģistram no normatīvajiem aktiem neizriet tiesības 
dot atkalizmantotājiem saistošus norādījumus par datu apstrādi. Šādas 
tiesības ir tikai pašai Datu valsts inspekcijai. Atkalizmantotāji arī ir fizisko 
personu datu pārziņi, kam jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības 
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likums, līdz ko tie sāk vākt (saņemt) informāciju, kas satur personas datus. 
Pienākums ievērot personas datu aizsardzības prasības tiek norādīts arī 
līgumos, kurus atkalizmantotāji slēdz ar Uzņēmumu reģistru. Tāpēc, ja 
Datu valsts inspekcija uzskata, ka kāds no informācijas saņēmējiem ir 
pārkāpis Fizisko personu datu aizsardzības likumu, inspekcijai pašai bija 
jāuzliek šīm personām pienākums novērst pieļauto pārkāpumu (pārtraukt 
datu apstrādi).

[6] Datu valsts inspekcija iesniegusi paskaidrojumu, norādot, ka 
kasācijas sūdzība ir nepamatota.

Kasācijas sūdzībā uzsvērts, ka tiesības uz personas datu aizsardzību 
ir cilvēktiesības, kuru samērīgs ierobežojums pieļaujams tikai ar likumu un 
leģitīma mērķa sasniegšanai. Konkrētajā gadījumā Datu valsts inspekcijas 
ieskatā nav konstatējams, ka ar likumu būtu noteikts, ka leģitīma mērķa 
sasniegšanai ir nepieciešams, lai Uzņēmumu reģistrs apstrādā un nodod 
atkalizmantotājiem policijas lēmumu par aresta uzlikšanu mantai motīvu 
daļā ietvertos personu datus.

Tāpat Datu valsts inspekcija norādījusi, ka ar Informācijas atklātības 
likumu ir ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija 
Direktīva 2013/37/ES, ar ko groza 2003.gada 17.novembra Direktīvu 
2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu. No šīs 
direktīvas izriet, ka valsts sektora iestādēm ir jāatļauj atkalizmantot tās 
rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju, tomēr tas nenozīmē, ka līdz ar to 
jāatklāj arī aizsargājami personas dati. 

Datu valsts inspekcija arī uzsvēra, ka Uzņēmumu reģistram, nododot 
atkalizmantošanai informāciju, informācijas saņēmējiem ir jānorāda, kāda 
daļa no informācijas ir vispārpieejama un kāda – ierobežotas pieejamības. 
Tā kā Uzņēmumu reģistrs to nav darījis, tad tieši Uzņēmumu reģistram 
ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, lai atkalizmantotājiem 
nepamatoti nodotie personas dati netiktu apstrādāti.

Motīvu daļa

[7] Izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai Uzņēmumu reģistrs, 
publiskojot un nododot atkalizmantošanai policijas lēmumu par aresta 
uzlikšanu mantai motīvu daļā ietvertos personu datus, piemēram, cietušo 
personu datus, ir veicis nepamatotu personas datu apstrādi un secīgi – vai 
pamatoti ir pārsūdzētajā lēmumā Uzņēmumu reģistram noteiktie tiesiskie 
pienākumi.

[8] Kā pareizi norādījusi gan Datu valsts inspekcija, gan apgabaltiesa, 
fizisko personu personas dati ir informācija, kas ietveras personas privātās 
dzīves tvērumā, līdz ar to personas datus aizsargā tiesības uz privātās 



A-212

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

dzīves neaizskaramību. Šīs tiesības var ierobežot tikai likumā noteiktos 
gadījumos, ja tas ir samērīgi un nepieciešams leģitīma mērķa sasniegšanai. 

Fizisko personu datu aizsardzības likuma (šeit un turpmāk aplūkots 
tiesiskais regulējums, kas bija spēkā pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas 
laikā) 7.pantā norādīts, kādos gadījumos ir pieļaujama fizisko personu 
datu apstrāde. Tostarp šā panta 3.punkts noteic, ka personas datu 
apstrāde ir atļauta, ja datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā 
noteikto pienākumu veikšanai. Vienlaikus minētā likuma 10.panta pirmās 
daļas 2.punkts paredz: lai aizsargātu datu subjekta intereses, pārzinis 
nodrošina personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim 
un tam nepieciešamajā apjomā.

No minētajām tiesību normām izriet: lai secinātu, vai konkrētu datu 
apstrāde saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 
3.punktu ir pieļaujama, ir nepieciešams pārbaudīt, vai konkrēto datu 
apstrāde ir nepieciešama likumā noteiktu pienākumu izpildei jeb, citiem 
vārdiem sakot, vai konkrēta pienākuma pienācīga izpilde nav iespējama 
bez attiecīgu datu apstrādes. To noskaidrojot, primāri jāņem vērā mērķis, 
kura sasniegšanai likumā ir paredzēts konkrēts pienākums, jo tikai 
tādējādi ir iespējams noskaidrot, kādi dati un kādā apjomā ir nepieciešami 
pienākuma izpildei.

[9] No kasācijas sūdzības izriet, ka Uzņēmumu reģistra ieskatā 
tam ir tiesisks pamats nodot atkalizmantotājiem policijas lēmumu par 
aresta uzlikšanu mantai pilnu tekstu, jo viens no Uzņēmumu reģistra 
pienākumiem ir nodrošināt reģistra rīcībā esošās informācijas izsniegšanu 
un noteikumu Nr. 277 15.4.apakšpunkts paredz, ka Uzņēmumu reģistrs 
personām, ar kurām noslēgts līgums par regulāru informācijas izsniegšanu, 
izsniedz reģistrācijas lietās esošu dokumentu elektroniskās kopijas bez 
pareizības apliecinājuma, ja tādas ir izveidotas informācijas izsniegšanas 
līguma darbības laikā.

Senāts turpmāk norādīto apsvērumu dēļ par pareizu atzīst 
apgabaltiesas secinājumu, ka minētais neatbrīvo Uzņēmumu reģistru 
no pienākuma ievērot fizisko personu datu aizsardzības prasības un 
neattaisno policijas lēmumu par aresta uzlikšanu mantai motīvu daļā 
ietverto personu datu nodošanu atkalizmantotājiem.

[10] Uzņēmumu reģistra darbības mērķis norādīts likuma “Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” preambulā (pirmajā nodaļā 
“Vispārīgie noteikumi”), kas noteic, ka Uzņēmumu reģistra darbības mērķis 
ir veikt šajā likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu 
tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos 
noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem 
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faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos 
noteikto ziņu pieejamību.

Atbilstoši 1.panta 1.punktam Uzņēmumu reģistra pamatfunkcija līdz 
ar to ir veikt dažādu subjektu un juridisko faktu (piemēram, komersantu 
un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un 
pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, 
maksātnespējas subjektu, reliģisko organizāciju, arodbiedrību, masu 
informācijas līdzekļu, publiskās un privātās partnerības līgumu, izšķirošās 
ietekmes, komercķīlu) reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru 
vešanu. Vienlaikus šā panta 2. un 2.1punkts noteic, ka Uzņēmumu reģistra 
pienākums  ir sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem 
un juridiskajiem faktiem un nodrošināt Uzņēmumu reģistra informācijas 
sistēmas darbību un attīstību.

Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka Uzņēmumu reģistram likuma “Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 1.panta 2.punktā pienākums 
izsniegt informāciju ir noteikts tāpēc, lai tādējādi tiktu nodrošināta 
normatīvajos aktos noteiktu ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem 
un juridiskajiem faktiem publiska ticamība un pieejamība. Tas nozīmē, ka 
Uzņēmumu reģistra pienākums sniegt informāciju ir nesaraujami saistīts 
ar to, kādas ziņas atbilstoši tiesiskajam regulējumam ir reģistrējamas 
Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, jo tieši šo ziņu publiska ticamība 
un pieejamība ir jānodrošina arī ar informācijas izsniegšanu. Līdz ar to 
minētais informācijas izsniegšanas pienākums attiecas tieši uz tām ziņām, 
kuras Uzņēmumu reģistra rīcībā ir tāpēc, lai tas varētu veikt noteiktu 
subjektu un juridisko faktu reģistrāciju. Proti, šis informācijas izsniegšanas 
pienākums neattiecas uz jebkuru informāciju, kas kaut kādā veidā ir 
nonākusi Uzņēmumu reģistra rīcībā, bet gan tikai uz to, kas pēc savas 
būtības ir nepieciešama Uzņēmumu reģistra pamatfunkcijas pildīšanai. 

Līdz ar to Uzņēmumu reģistrs, apstrādājot fizisko personu datus, var 
atsaukties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punktu 
tad, ja apstrādājamie dati ir tādi, kas nepieciešami Uzņēmumu reģistra 
darbības mērķa sasniegšanai.

[11] Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.panta 
3.punkts noteic, ka Uzņēmumu reģistrs reģistrē ar kompetentu iestāžu 
vai amatpersonu lēmumiem un rīkojumiem piemērotos nodrošinājuma 
līdzekļus. 

Pamatojoties uz šo normu, Uzņēmumu reģistrs reģistrē arī tos 
nodrošinājuma līdzekļus, kas piemēroti ar policijas amatpersonu 
kriminālprocesa ietvaros pieņemtiem lēmumiem par aresta uzlikšanu 
mantai (kas ir izskatāmās lietas strīda pamatā).

Minētais Uzņēmumu reģistra uzdevums ir vērsts uz kompetento 
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iestāžu vai amatpersonu lēmumu par nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu 
izpildi. Pildot šo uzdevumu, Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka tiek 
reģistrētas ziņas, ka konkrētai mantai ir uzlikts arests (līdz ar to ir šķērslis 
šīs mantas atsavināšanai), un šīs ziņas ir publiski pieejamas. Vienlaikus 
tiesiskais regulējums neparedz, ka no Uzņēmumu reģistra pienākumu 
pildīšanas viedokļa ir kāda nozīme tam, kādu apsvērumu dēļ kompetentā 
iestāde vai amatpersona ir izlēmusi, ka ir nepieciešams piemērot aresta 
uzlikšanu mantai.

Tādējādi informācija, kas Uzņēmumu reģistram nepieciešama, lai 
izpildītu minēto uzdevumu, ietver ziņas par to, ka kompetentā iestāde 
vai amatpersona ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru ir uzlikts arests mantai. 
Attiecīgi šī informācija arī ir tā, kas attiecas uz Uzņēmumu reģistra 
reģistrēto juridisko faktu un kas līdz ar to ir izsniedzama informācijas 
pieejamības nodrošināšanai. 

Savukārt kompetentās iestādes vai amatpersonas motīvi, kāpēc 
konkrētajā gadījumā ir pieņemts lēmums par aresta uzlikšanu mantai, 
tostarp motīvos ietvertā informācija par cietušajām personām, nav tāda 
veida informācija, kas Uzņēmumu reģistram nepieciešama attiecīgā 
juridiskā fakta reģistrācijai un tā publiskās ticamības un secīgi informācijas 
par reģistrēto juridisko faktu pieejamības nodrošināšanai. Līdz ar to Datu 
valsts inspekcija un apgabaltiesa pamatoti atzinušas, ka Uzņēmumu 
reģistra atsaukšanās uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 
trešo daļu šādas informācijas izsniegšanā nav pamatota. 

[12] Ievērojot minēto, nepamatots ir Uzņēmumu reģistra viedoklis, 
ka to, kāda apjoma informācija ir izsniedzama, pildot likuma “Par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistru” 1.panta 2.punktā noteikto pienākumu, 
konkrētajā gadījumā paredz noteikumu Nr. 277 15.4.apakšpunkts.

Tas, kāda apjoma informācijas izsniegšana Uzņēmumu reģistram 
ir jānodrošina, izsecināms, piemērojot likuma “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” normas atbilstoši to jēgai un mērķim. Savukārt 
tas, ka noteikumu Nr. 277 15.4.apakšpunktā ir paredzēts, ka gadījumos, 
kad pieprasīta regulāra informācijas izsniegšana, Uzņēmumu reģistrs 
sniedz reģistrācijas lietās esošu dokumentu elektroniskās kopijas, 
nenozīmē, ka līdz ar to Uzņēmumu reģistram nav jāpārliecinās par to, 
vai dokumentu elektroniskās kopijas neatklās tādu informāciju, kas 
nav saistīta ar Uzņēmumu reģistra funkciju izpildi. Turklāt jānorāda, ka 
noteikumu Nr. 277 15.4.apakšpunkta normas jēga vispār nav regulēt 
to, kādā apjomā informācija ir izsniedzama. Šīs normas jēga ir noteikt, 
ka regulāras informācijas izsniegšanas gadījumā ir pieļaujams izsniegt 
dokumentu elektroniskas kopijas bez pareizības apliecinājuma, proti, 
šajā normā runāts par formātu, kādā izsniedzama informācija. Šī norma 
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nav aplūkojama formāli un atrauti no likumā “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” identificētā Uzņēmumu reģistra darbības mērķa. 

Līdz ar to, pretēji Uzņēmumu reģistra uzskatam, šī norma nesniedz 
un arī nevar sniegt pamatu datu pārzinim neievērot citos, turklāt augstāka 
juridiskā spēka, normatīvajos aktos iekļautās normas.

[13] Uzņēmumu reģistra kasācijas sūdzībā norādītie argumenti 
liecina, ka tas kļūdaini izprot pienākumu savā darbībā ievērot likumu 
un tiesības. Tiesību virsvadības princips (angļu rule of law) un no tā 
atvasinātais tiesiskuma princips noteic, ka iestādes rīcībai pēc būtības 
ir jāatbilst tiesību normām (turklāt tas nozīmē ne tikai rakstītās tiesību 
normas, bet arī vispārējos tiesību principus). Līdz ar to tiesiskuma princips 
paredz tiesību piemērotāja pienākumu izprast tiesību sistēmu (tostarp 
tiesību normu hierarhiju) un tiesību sistēmas pamatā esošos tiesību 
principus un konstitucionāla ranga vērtības (tātad arī cilvēktiesības) un 
piemērot tiesību normas, noskaidrojot to jēgu un mērķi šīs tiesību sistēmas 
kontekstā. Tiesiskuma princips, proti, tas, ka iestādes rīcībai ir jāatbilst 
iestādes darbību regulējošajām tiesību normām, nenozīmē, ka iestāde var 
formāli piemērot Ministru kabineta noteikumu normu, neskatoties, kāda ir 
attiecīgās normas jēga kontekstā ar citām piemērojamām tiesību normām. 

Uzņēmumu reģistram kā tiesību piemērotājam ir jāapzinās, ka tā 
darbību informācijas izsniegšanas kontekstā regulē ne tikai likuma “Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” normas un noteikumu Nr. 277 
normas, bet arī vispārējie tiesību principi, Satversme, Fizisko personu datu 
aizsardzības likums un Informācijas atklātības likums. Arī likumdevējs, 
pieņemot tiesisko regulējumu, rēķinās ar to, ka tiesību piemērotājs apzinās 
šo savu pienākumu un līdz ar to tiesību normas piemēros atbilstoši tiesību 
normu hierarhijai, sistēmiski un pēc to jēgas un būtības, nevis atrauti no 
kopējās tiesību sistēmas un formāli. 

[14] Nav nozīmes kasācijas sūdzībā norādītajam, ka Informācijas 
atklātības likums laikā līdz 2015.gada 5.oktobrim neizslēdza, ka 
atkalizmantošanai var tikt izsniegta arī ierobežotas pieejamības 
informācija. 

Tas, ka atkalizmantošanai varēja tikt izsniegta arī ierobežotas 
pieejamības informācija, nemaina to, ka, izsniedzot ierobežotas pieejamības 
informāciju, ir jāievēro šādas informācijas izsniegšanas nosacījumi. 
Kļūdains ir Uzņēmumu reģistra viedoklis, ka uz regulārās informācijas 
izsniegšanas gadījumiem nav attiecināms nosacījums, ka ierobežotas 
pieejamības informāciju izsniedz tikai tad, ja informācijas pieprasītājs 
pamato, kādam mērķim tam ir nepieciešama attiecīgā informācija. Tas vien, 
ka atbilstoši noteikumu Nr. 277 34.punktam personas, kas ierosina līguma 
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slēgšanu par regulāru informācijas saņemšanu, norāda iesniegumā kaut 
kādu pamatojumu un mērķi, kādam tiks izmantota ierobežotas pieejamības 
informācija, nenozīmē, ka tātad personām, ar kurām ir noslēgts līgums, 
ir pieļaujams izsniegt tādu ierobežotas pieejamības informāciju, kas 
pēc būtības nav nepieciešama tā mērķa sasniegšanai, kuru informācijas 
pieprasītājs ir norādījis un informācijas izsniedzējs ir izvērtējis, slēdzot 
līgumu un apsverot ierobežotas informācijas izsniegšanas pamatotību. 

Kā konstatējusi apgabaltiesa, Uzņēmumu reģistrs izskatāmajā 
lietā nav norādījis, ka atkalizmantotāji informācijas saņemšanai būtu 
norādījuši tādu mērķi, kas uzrādītu nepieciešamību saņemt, piemēram, 
policijas lēmumu par aresta uzlikšanu mantai motīvu daļās ietvertos 
cietušo personu datus. Arī kasācijas sūdzībā Uzņēmumu reģistrs to nav 
norādījis.

[15] Ievērojot minēto, apgabaltiesa izskatāmajā lietā pamatoti 
par pareizu atzinusi pārsūdzētajā lēmumā secināto, ka Uzņēmumu 
reģistrs kā datu pārzinis ir pieļāvis datu apstrādes pārkāpumus, jo ir 
nodevis atkalizmantotājiem tādus ierobežotas pieejamības datus, kuru 
nodošanai nebija tiesiska pamata. Šādos apstākļos apgabaltiesa pareizi 
norādīja, ka līdz ar to Uzņēmumu reģistram kā datu pārzinim pamatoti 
uzlikts pienākums novērst sekas, kas radušās, prettiesiski apstrādājot 
personu datus, un Uzņēmumu reģistram ir jāatrod risinājumi, kā izsniegt 
dokumenta kopijas tā, lai ierobežotas pieejamības informācija bez tiesiska 
pamata netiktu izpausta. 

[16] Uzņēmumu reģistrs kasācijas sūdzībā norāda, ka apgabaltiesa 
nav vērtējusi, ka Datu valsts inspekcija tam uzlikusi pienākumu, kuru tas 
tiesiski nespēj izpildīt – proti, pienākumu nodrošināt, lai trešās personas 
(tostarp juridiskās personas, ar kurām Uzņēmumu reģistrs noslēdzis 
līgumus), kurām Uzņēmumu reģistrs nodevis personas datus, kas 
parādās policijas lēmumu par aresta uzlikšanu mantai motīvu daļā, bet 
ne rezolutīvajā daļā, pārtrauc šo personu datu apstrādi, tostarp nodošanu 
trešajām personām. Uzņēmumu reģistrs uzsvēris, ka tam nav tiesību 
dot saistošus norādījumus citām personām par personas datu apstrādi 
un Datu valsts inspekcijai pašai, izmantojot tai tiesību normās piešķirto 
kompetenci, būtu jāsniedz norādījumi atkalizmantotājiem par datu 
aizsardzības prasību nodrošināšanu.

Šajā sakarā Senāts, pirmkārt, norāda, ka ir pašsaprotami, ka Datu 
valsts inspekcijas uzliktais pienākums prasa no Uzņēmumu reģistra veikt 
tikai tādas darbības, kādas tas ir tiesiski spējīgs veikt. Tas, vai Uzņēmumu 
reģistrs ir izpildījis Datu valsts inspekcijas doto uzdevumu, līdz ar to būs 
vērtējams no tā, vai Uzņēmumu reģistrs būs darījis visu savās iespēju 



VI. Tiesības uz informāciju un trauksmes cēlēju aizsardzība

A-217

robežās, lai nodrošinātu, ka trešās personas pārtrauc tām nepamatoti 
izsniegto datu apstrādi. 

Otrkārt, tas, ka Datu valsts inspekcijai ir kompetence jebkuram 
datu pārzinim norādīt uz datu apstrādes pārkāpumiem un pieprasīt šo 
pārkāpumu novēršanu, nenozīmē, ka līdz ar to Uzņēmumu reģistram nevar 
tikt uzdots no savas puses veikt visu iespējamo, lai panāktu nepamatotas 
datu apstrādes pārtraukšanu. Jāņem vērā, ka policijas lēmumu par aresta 
uzlikšanu mantai motīvu daļās ietvertie dati atkalizmantotāju rīcībā 
nonākuši Uzņēmumu reģistra kļūdas dēļ, proti, tāpēc, ka Uzņēmumu 
reģistrs kļūdaini uzskatījis, ka tam ir pamats izsniegt attiecīgo lēmumu 
kopijas, neiedziļināties šo lēmumu saturā un nevērtējot, vai tiešām 
visa tajos iekļautā informācija ir nepieciešama Uzņēmumu reģistra 
funkciju pildīšanai un attiecīgi izsniedzama atkalizmantotājiem. Līdz ar 
to Uzņēmumu reģistram pamatoti uzlikts pienākums iespēju robežās 
novērst sekas, kas radušās, prettiesiski apstrādājot personu datus. 
Tieši Uzņēmumu reģistram ir jāpaziņo atkalizmantotājiem, ka attiecīgie 
dati tiem nodoti nepamatoti, jāaicina pārtraukt šo datu apstrādi un 
jānorāda, ka šo datu apstrādes turpināšana pārkāpj fizisko personu datu 
aizsardzības prasības. Turklāt, kā norādījis pats Uzņēmumu reģistrs, tā 
rīcībā ir instrumenti, ar ko iespējams ietekmēt atkalizmantotājus, proti, 
Uzņēmumu reģistrs var rosināt līguma par informācijas izsniegšanu 
izbeigšanu, ja atkalizmantotāji turpina kļūdaini saņemto datu apstrādi.

[17] Apkopojot minēto, pārsūdzētais apgabaltiesas spriedums 
atzīstams par tiesisku, bet pieteicēja kasācijas sūdzība – par noraidāmu. 

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 17.februāra 
spriedumu, bet Uzņēmumu reģistra kasācijas sūdzību noraidīt. 

Spriedums nav pārsūdzams.
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Ziņotāja par pārkāpumu aizsardzība

1. Iesniegumu likumā un Administratīvā procesa likumā likumdevējs 
papildus vispārīgajam regulējumam par fizisko personu datu aizsardzību 
ir īpaši atrunājis, ka informāciju, kas atklāj personas, kas ziņojusi par 
iespējamu tiesībpārkāpumu, identitāti, var izsniegt tikai divos gadījumos: 
1) ar iesnieguma iesniedzēja piekrišanu; 2) ja iestādei ir pienākums izpaust 
šo informāciju saskaņā ar likumu. Šāda regulējuma mērķis ir nodrošināt, 
lai privātpersonas, kuras saskaras ar pārkāpumiem, ziņotu par tiem, 
nebaidoties no atriebības vai citas nelabvēlīgas ietekmes. Tādējādi personas 
tiek iedrošinātas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (Administratīvā 
procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, 
Trauksmes celšanas likuma 11.pants). 

2. Ziņošana par pārkāpumiem ir vērsta uz visas sabiedrības būtiskas 
intereses – tiesiskuma nodrošināšanas – aizsardzību, jo, lai pārkāpumi vai 
noziedzīgi nodarījumi nenotiktu (vai tiktu pēc iespējas efektīvāk atklāti un 
apkaroti), ir vajadzīgas personas, kuras atklāj un ar faktiem pamato, ka 
ir noticis tiesību pārkāpums (Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās 
daļas 4.punkts).

3. Izsverot, vai ziņotājam par pārkāpumu nodrošināma aizsardzība, 
kopsakarā nepieciešams izvērtēt vairākus apstākļus: 1) vai personai bija 
pieejami citi ziņošanas par iespējamo pārkāpumu risinājumi (instrumenti), 
proti, tādi, kas iespējamo pārkāpumu aktualizē diskrētāk; 2) iesaistītās 
sabiedrībai svarīgās intereses (proti, vai pārkāpums skar sabiedrībai 
būtiskas intereses); 3) vai ziņotājs rīkojās labā ticībā; 4) atklātās 
informācijas patiesums; 5) ar informācijas atklāšanu radītais kaitējums 
personai, par kuru tiek ziņots; 6) trauksmes cēlējam radītās negatīvās 
sekas par trauksmes celšanu (ja tādas ir) (Administratīvā procesa likuma 
54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, Trauksmes 
celšanas likuma 11.pants). 

4. Atkāpes no ziņotāja par pārkāpumu aizsargāšanas varētu tikt pieļautas, 
ja pārkāpums, par kuru persona ziņojusi, neskar sabiedrības intereses un ir 
pamats uzskatīt, ka ziņotājs rīkojies nelabticīgi – tikai personīgā labuma 
gūšanas nolūkā, personiska aizvainojuma vai naida vadīts, vai apzinoties, ka 
pārkāpums, par kuru tiek ziņots, patiesībā nav noticis. Vienlaikus norādāms, 
ka ziņotāja rīkošanās labā ticībā parasti ir prezumējama, proti, trauksmes 
cēlēja ziņojums jāuzskata par tādu, kas sniegts labā ticībā, ja vien nav kādi 
pierādījumi, kas liktu to apšaubīt (Administratīvā procesa likuma 54.panta 
otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa; Informācijas atklātības 
likuma 11.panta ceturtā daļa, Trauksmes celšanas likuma 11.pants).
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5. Latviešu valoda mūsu valstī ir konstitucionāla vērtība, kurai nodrošināms 
visaugstākais aizsardzības līmenis. Līdz ar to pārkāpumi, kas saistīti ar 
valsts valodas lietošanu, ir vērtējami kā tādi, kas skar būtisku sabiedrības 
interesi (Valsts valodas likuma 21.pants).

6. Gadījumos, ja ziņotājs ir nodarbināts konkrētā institūcijā, kuras darbības 
ietvaros pārkāpums noticis, sākotnēji būtu jāizmanto iekšējie trauksmes 
celšanas mehānismi, proti, ziņošana augstākam vadītājam, ja vien tas ir 
iespējams un konkrētajos apstākļos adekvāti. Tāpat ziņotājs par pārkāpumu 
var vērsties kompetentajās iestādēs, kuru pienākumos ietilpst konkrēta veida 
sūdzību izskatīšana. Ziņošana par pārkāpumu iestādei, kuras kompetencē ir 
attiecīgā veida pārkāpumu pārbaude, ir uzskatāma par pietiekami diskrētu 
ziņošanas veidu (Trauksmes celšanas likuma 4.pants). 

7. Personas, par kuras pieļautu pārkāpumu ziņots, vispārīga atsaukšanās 
uz vēlmi vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret ziņotāju nav pietiekama, lai 
atklātu ziņotāja par pārkāpumu identitāti. Pretējā gadījumā šādu ziņotāju 
aizsardzība būtu tikai iluzora un netiktu nodrošināta pēc būtības. Tas būtiski 
kaitētu ne tikai konkrētā ziņotāja tiesībām uz privāto dzīvi (tiesībām uz 
datu aizsardzību), bet arī sabiedrības interesei, lai tiktu veicināta ziņošana 
par tādiem pārkāpumiem, kas apdraud būtiskas sabiedrības intereses 
(Administratīvā procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 
9.panta pirmā daļa, Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, 
Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punkts un 11.pants).

Rīgā 2019.gada 22.martā  SKA-232/2019
ECLI:LV:AT:2019:0322.A420352216.2.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz biedrības “[Nosaukums]” pieteikumu par pienākuma 
uzlikšanu Valsts valodas centram izsniegt informāciju, sakarā ar biedrības 
“[Nosaukums]” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas Rīgas 
tiesu nama 2017.gada 21.aprīļa spriedumu. 

Aprakstošā daļa

[1] Kāda privātpersona (turpmāk arī – iesnieguma iesniedzējs) vērsās 
Valsts valodas centrā ar iesniegumu, norādot, ka pieteicējas – biedrības 
“[Nosaukums]” – valdes priekšsēdētājs nezina un nelieto valsts valodu 
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profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā normatīvajos 
aktos noteiktajā apjomā. Izvērtējot minēto informāciju, Valsts valodas 
centrs uzsāka administratīvā pārkāpuma lietvedību pārbaudes veikšanai. 

Pieteicēja vērsās Valsts valodas centrā ar lūgumu izsniegt iesnieguma 
kopiju, kurā paustā informācija bija par pamatu minētās administratīvā 
pārkāpuma lietas uzsākšanai. Valsts valodas centrs ar 2016.gada 
13.septembra lēmumu Nr. 4-1.2/782 noraidīja pieteicējas lūgumu.  Process 
iestādē noslēdzās ar Valsts valodas centra 2016.gada 3.novembra lēmumu  
Nr. 1-6/25, ar kuru atteikums sniegt informāciju ir  atzīts par tiesiski pamatotu. 

Nepiekrītot minētajam lēmumam, pieteicēja vērsās tiesā ar 
prasījumu par pienākuma uzlikšanu Valsts valodas centram izsniegt 
prasīto informāciju.

[2] Administratīvā rajona tiesa ar 2017.gada 21.aprīļa spriedumu 
pieteikumu noraidīja. Tiesas spriedums pamatots ar turpmāk minētajiem 
argumentiem.

[2.1] Informācijas, kas ir valsts pārvaldes iestāžu rīcībā, izsniegšanas 
kārtību vispārīgi regulē Informācijas atklātības likums. Šā likuma 2.panta 
trešā daļa noteic, ka informācija ir pieejama sabiedrībai visos gadījumos, 
kad likumā nav noteikts citādi.

Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa noteic, ka aizliegts bez 
iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj 
viņa identitāti, izņemot gadījumu, kad iestādei saskaņā ar likumu šāda 
informācija ir jāizpauž. Līdzīga norma ietverta arī Administratīvā procesa 
likuma 54.panta otrajā daļā: informāciju, kas atklāj tās personas identitāti, 
kura ziņojusi par tiesībpārkāpumu, var sniegt tikai ar šīs personas 
piekrišanu, izņemot tiesību normās noteiktos gadījumus. 

Minēto tiesību normu mērķis ir nodrošināt, lai privātpersonas, 
kuras saskaras ar pārkāpumiem, ziņotu par pārkāpumiem, nebaidoties no 
atriebības vai citas nelabvēlīgas ietekmes.

[2.2] Privātpersonas iesniegums, kurā norādīts, ka pieteicējas valdes 
priekšsēdētājs nezina un nelieto valsts valodu profesionālo un amata 
pienākumu veikšanai nepieciešamajā normatīvajos aktos noteiktajā 
apjomā, Valsts valodas centram iesniegts Iesniegumu likumā paredzētajā 
kārtībā. Izvērtējot iesniegumā norādīto informāciju, Valsts valodas centrs 
secināja, ka tā norāda uz iespējamu administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, 
un pieņēma lēmumu uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā. 

[2.3] Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pants noteic, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. 
Likuma 2.panta 3.punkts paredz, ka personas dati ir jebkāda informācija, 
kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Savukārt 
likuma 7.pantā noteikti gadījumi, kuros personas datu apstrāde ir atļauta. 



VI. Tiesības uz informāciju un trauksmes cēlēju aizsardzība

A-221

[2.4] Pieteicēja, atsaucoties uz Civillikuma 2352.1pantu un 
Civilprocesa likuma 128. un 133.panta pirmo daļu, norādījusi, ka konkrētā 
informācija nepieciešama, lai pieprasītu iesniedzējam atsaukt iesniegumā 
norādīto nepatieso informāciju un atteikuma gadījumā vērstos tiesā. 
Tāpat iesnieguma apliecināta kopija esot nepieciešama kā rakstveida 
pierādījums iesniegšanai tiesā. 

Tātad pieteicēja pēc būtības vēlas iegūt informāciju par personu, 
kura iesniedza iesniegumu, kas bija par pamatu lietvedības uzsākšanai 
administratīvā pārkāpuma lietā. 

[2.5] Valsts valodas centrs atteicās izsniegt pieteicējai strīdus 
iesnieguma kopiju, norādot, ka pieteicēja neatbilst statusam, kas dod 
tiesības iepazīties ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem un 
saņemt kopijas, kā arī iesnieguma iesniedzējs šīs lietvedības ietvaros nav 
devis atļauju izpaust šādu informāciju. Turklāt pieteicējas iesniegumā 
paustais informācijas nepieciešamības pamatojums neatbilst nevienam 
no Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pantā uzskaitītajiem 
nosacījumiem, kas pieļauj personas datu apstrādi. 

[2.6] Trauksmes cēlēja aizsardzības mērķis ir, lai privātpersonas, 
kuras saskaras ar pārkāpumiem, ziņotu par tiem, nebaidoties no atriebības 
vai citas nelabvēlīgas ietekmes. Tādējādi atteikums izpaust pieteicējai 
iesniedzēja personas datus ir samērīgs un attaisno mērķi pasargāt šo 
personu no pieteicējas nelabvēlīgas ietekmes.

Valsts valodas centrs norādījis, ka administratīvā pārkāpuma 
lietvedības gaitā tam nebija iespēju pārbaudīt pieteicējas valdes 
priekšsēdētāja valsts valodas lietojumu, lai konstatētu, vai tas atbilst vai 
neatbilst profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajam 
normatīvajos aktos noteiktajam apjomam, jo pieteicējas valdes 
priekšsēdētājs nepildīja Valsts valodas centra likumīgās prasības un 
valsts valodas lietojuma pārbaudei nepiekrita. Tādējādi administratīvā 
pārkāpuma lietvedība tika izbeigta sakarā ar to, ka deviņu mēnešu laikā 
no tās uzsākšanas dienas netika pieņemts lēmums par soda piemērošanu. 
Līdz ar to strīdus iesniegumā norādītie apstākļi nav nedz apstiprināti, 
nedz atzīti par kļūdainiem. 

Ievērojot Iesniegumu likuma 9.panta pirmo daļu, Valsts valodas 
centrs pamatoti atteica pieteicējai izsniegt pieprasīto informāciju. Nav 
konstatējami arī tādi apstākļi, kas uzliktu pienākumu iestādei izpaust 
iesniedzēja identitāti un viņa sensitīvos datus. 

[2.7] Nav pamatots pieteicējas uzskats, ka tā ir uzskatāma par 
attiecīgās administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieku un tai ir tiesības 
iepazīties ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem, tostarp 
iesniegumu, kas bija par pamatu lietvedības uzsākšanai.
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Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 276.pants paredz, 
ka lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā izsniedz personai, par kuru 
tas pieņemts, kā arī cietušajam pēc viņa lūguma. Šā kodeksa 260., 261.,  
265.pantā tiesības iepazīties ar lietas materiāliem ir noteiktas personai, 
kuru sauc pie administratīvās atbildības, cietušajam, kā arī ekspertam. 

Valsts valodas centrs norādīja, ka ne pieteicējai, ne pieteicējas valdes 
priekšsēdētājam, ne pieteicējas pilnvarotajām personām netika piešķirts ne 
personas, kura tiek saukta pie administratīvās atbildības, ne cietušā statuss. 

Valsts valodas centrs pamatoti atteicās sniegt pieteicējai to 
administratīvā pārkāpuma lietas daļu, kas attiecas uz iesniedzēja 
privāto dzīvi (informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu 
fizisko personu), jo tā ir ierobežotas pieejamības informācija. Turklāt 
pilna iesnieguma atvasinājuma izsniegšana pieteicējai būtu pretrunā ar 
iesnieguma iesniedzēja kā trauksmes cēlēja aizsardzību. 

[3] Pieteicēja par minēto Administratīvās rajona tiesas spriedumu 
iesniedza kasācijas sūdzību, kas pamatota ar turpmāk minētajiem 
argumentiem. 

[3.1] Tiesa nav pārliecinājusies, vai strīdus iesnieguma iesniedzējs 
atzīstams par trauksmes cēlēju. Atbilstoši likumprojekta “Trauksmes 
cēlēju aizsardzības likums” 3.pantam, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
2011.gada 21.jūlija sprieduma lietā Nr. 28274/08 “Heinišs pret Vāciju” 
atziņām par trauksmes celšanu nav uzskatāms ziņojums par personīgu 
interešu aizskārumu, kā arī apzināti nepatiesu ziņu sniegšana. Tāpat rīcība, 
kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai 
kāda personīga, tostarp materiāla, labuma gūšana, nav trauksmes celšana.

Konkrētajā gadījumā strīdus iesnieguma iesniedzējs esot sniedzis 
nepatiesas ziņas, turklāt šādi rīkojies savu personīgo nesaskaņu ar 
pieteicēju dēļ. 

[3.2] Tiesa, neizprasot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus, 
kā arī iesniegumu, uz kura pamata uzsākta administratīvā pārkāpuma 
lieta, ir būtiski ierobežojusi pieteicējas tiesības tikt uzklausītai un tiesības 
uz objektīvu lietas izskatīšanu. Pieteicējai bijusi liegta iespēja pierādīt, ka 
strīdus iesniegumā minētie fakti ir nepatiesi. Tāpat liegta iespēja iegūt 
pierādījumus, kas nepieciešami civilprasības iesniegšanai. 

[4] Valsts valodas centrs paskaidrojumos kasācijas sūdzībai 
nepiekrīt. 

Motīvu daļa

[5] Senātam izskatāmajā lietā jāizšķir, vai pirmās instances tiesa 
pareizi piemērojusi tiesību normas, atzīstot, ka nav pamata uzdot Valsts 
valodas centram izsniegt pieteicējai strīdus iesnieguma kopiju. 
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Tiesa informācijas izsniegšanu atteikusi, atsaucoties uz trauksmes 
cēlēja aizsardzību. Savukārt pieteicēja uzskata, ka uz strīdus iesnieguma 
iesniedzēju nevar attiecināt trauksmes cēlēju aizsardzību, jo iesniegumā 
norādītās ziņas neesot patiesas un iesniegums Valsts valodas centrā esot 
iesniegts personīgu nesaskaņu dēļ. Turklāt pieteicējai pieprasītā informācija 
esot nepieciešama leģitīmas intereses nodrošināšanai, proti, lai vērstos ar 
civilprasību tiesā un pieprasītu strīdus iesniegumā norādīto nepatieso ziņu 
atsaukšanu.

Tādējādi konkrētā lieta izspriežama, ņemot vērā informācijas 
pieejamības aspektus saistībā ar sūdzības iesniedzēja (ziņotāja par 
iespējamu pārkāpumu) aizsardzību.

[6] Iestāžu rīcībā esošās informācijas pieejamību pamatā regulē 
Informācijas atklātības likums. Atbilstoši šā likuma 2.panta otrajai un 
trešajai daļai likums attiecas uz dokumentētu informāciju, kas ir iestāžu 
informācijas apritē, un šāda informācija ir pieejama sabiedrībai visos 
gadījumos, kad likumos nav noteikts citādi. Savukārt likuma 3.pants iedala 
informāciju vispārpieejamā un ierobežotas pieejamības informācijā, 
paredzot, ka vispārpieejamu informāciju persona var pieprasīt bez īpaša 
pamatojuma, savukārt ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanai 
noteikta īpaša kārtība. 

Likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka ierobežotas pieejamības 
informācija ir arī tāda informācija, kuras izpaušana vai nozaudēšana 
šīs informācijas rakstura un satura dēļ var nodarīt kaitējumu personu 
likumiskajām interesēm. Šā panta otrajā daļā uzskaitīta dažāda veida 
informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju. 
Tostarp kā ierobežotas pieejamības informācija norādīta arī informācija 
par fiziskās personas privāto dzīvi (kas ietver arī personas datus). 

Ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšana nav izslēgta. 
Likumdevējs ir paredzējis, ka personai ir iespēja pieprasīt arī ierobežotas 
pieejamības informāciju. Tomēr šādā gadījumā atbilstoši likuma 11.panta 
ceturtajai daļai personai ir jāpamato savs pieprasījums un jānorāda mērķis, 
kādam tā tiks izmantota. Tas nepieciešams, lai, lemjot par pieprasītās 
informācijas izsniegšanu, varētu izsvērt tiesisko interesi, kuras aizsardzībai 
informācija noteikta kā ierobežotas pieejamības, salīdzinājumā ar tiesisko 
interesi, kuras dēļ informācijas pieprasītājam informācija nepieciešama 
(piemēram, Senāta 2017.gada 20.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKA-463/2017  
(A420305515) 11.punkts, 2018.gada 23.aprīļa sprieduma lietā  
Nr. SKA-244/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0423.A420156016.2.S) 8.punkts). 

[7] Konkrētajā gadījumā pieteicējas pieprasītā informācija ir 
ierobežotas pieejamības informācija, jo tā satur fiziskās personas – 
iesnieguma iesniedzēja – datus. 
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Kā to pamatoti norādījusi Administratīvā rajona tiesa, atsaucoties 
uz tolaik spēkā esošā Fizisko personu datu aizsardzības likuma normām, 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, 
tāpēc jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu 
fizisko personu, ir aizsargājama un tās apstrāde pieļaujama tikai likumā 
noteiktos gadījumos. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa 
Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) preambulas 40. un 
46.punktu un 6.pantu personas datu apstrāde, tostarp arī datu izsniegšana 
trešajām personām, ir likumīga, ja tā veikta, pamatojoties uz datu subjekta 
piekrišanu. Personas datu apstrāde būtu jāuzskata par likumīgu arī tad, 
ja tā nepieciešama, lai izpildītu līgumu, aizsargātu datu subjekta vai 
citas fiziskas personas vitālas intereses. Tāpat fiziskas personas datu 
apstrāde pieļaujama, ja tā nepieciešama trešās personas leģitīmo interešu 
ievērošanai. Tomēr šādā gadījumā nepieciešams vērtēt samērīgumu starp 
trešās personas leģitīmajām interesēm un datu subjekta privātās dzīves 
aizsardzību.

No minētā izriet, ka fiziskas personas datiem nodrošināma īpaša 
aizsardzība, kas izriet gan no likumā paredzētā šādas informācijas 
statusa, gan no ierobežotas pieejamības datu apstrādes kritērijiem. Līdz 
ar to personai, kura pieprasa citas fiziskas personas datu izsniegšanu, ir 
jānorāda uz apstākļiem, kas var būt par pamatu informācijas izsniegšanai, 
proti, kas ļauj atzīt, ka konkrētajā gadījumā informācijas pieprasītāja 
leģitīmās intereses attiecībā uz personas datu iegūšanu ir svarīgākas par 
fiziskās personas privātās dzīves aizsardzību.

[8] Vienlaikus jāņem vērā, ka konkrētajā gadījumā pieprasītā 
informācija ir tāda, kuras aizsardzību paredz ne tikai fizisko personu 
datu aizsardzības regulējums. Konkrētā informācija ir arī tāda, uz kuru 
attiecināmas arī speciālo tiesību normas, kuru uzdevums ir jo īpaši 
aizsargāt tādus fizisko personu datus, kas ļauj atklāt personas, kura 
ziņojusi par iespējamu pārkāpumu, identitāti. 

Proti, iesnieguma iesniedzējs ir izmantojis Latvijas Republikas 
Satversmes (turpmāk – Satversme) 104.pantā ietvertās tiesības vērsties 
valsts iestādē ar iesniegumu. Šo tiesību īstenošanas kārtība precizēta 
vairākos normatīvajos aktos, tostarp Iesniegumu likumā, Informācijas 
atklātības likumā, Administratīvā procesa likumā un Valsts valodas likumā. 
Kā atzīts tiesību doktrīnā, tiesības vērsties iestādēs ar iesniegumiem ir 
svarīgas tiesības ne tikai indivīdam, bet arī valsts pārvaldes iestādēm – tādā 
veidā tās var iegūt informāciju un novērst pieļautās kļūdas. Iesniegums 
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var būt gan sūdzība, gan priekšlikums, gan lūgums, un tas var attiekties 
gan uz personiskajām, gan sabiedriskajām interesēm (Briede J. 104.panta 
komentārs. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. 
Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 451.lpp.). 

Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa noteic, ka aizliegts bez 
iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj 
viņa identitāti, izņemot gadījumu, kad iestādei saskaņā ar likumu šāda 
informācija ir jāizpauž. Savukārt Administratīvā procesa likuma 54.panta 
otrajā daļā paredzēts, ka informāciju, kas atklāj tās personas identitāti, 
kura ziņojusi par tiesībpārkāpumu, var sniegt tikai ar šīs personas 
piekrišanu, izņemot tiesību normās noteiktos gadījumus.

 Tādējādi likumdevējs papildus vispārīgajam regulējumam par 
fizisko personu datu aizsardzību un šādu datu apstrādes pieļaujamību 
ir īpaši atrunājis, ka informāciju, kas atklāj personas, kas ziņojusi par 
iespējamu tiesībpārkāpumu, identitāti, var izsniegt tikai divos gadījumos: 
1) ar iesnieguma iesniedzēja piekrišanu; 2) ja iestādei ir pienākums 
izpaust informāciju saskaņā ar likumu. Šāds regulējums atbilst Eiropas 
Padomes Parlamentārās asamblejas 2010.gada 29.aprīļa rezolūcijā 
Nr. 1729 (2010) par trauksmes cēlēju aizsardzību norādītajam, ka Eiropas 
Padomes valstīm būtu jātiecas savā tiesiskajā regulējumā noteikt, ka 
trauksmes cēlēja identitāte tiek atklāta tikai ar viņa piekrišanu vai ar 
mērķi novērst būtiskus draudus sabiedrības interesēm (http://assembly.
coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17851).

[9] Šāda regulējuma mērķis, kā to pareizi norādījusi pirmās instances 
tiesa, ir nodrošināt, lai privātpersonas, kuras saskaras ar pārkāpumiem, 
ziņotu par tiem, nebaidoties no atriebības vai citas nelabvēlīgas ietekmes. 
Tādējādi personas tiek iedrošinātas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem. 

Ziņošana par pārkāpumiem ir vērsta uz visas sabiedrības būtiskas 
intereses – tiesiskuma nodrošināšanas – aizsardzību, jo, lai pārkāpumi 
vai noziedzīgi nodarījumi nenotiktu (vai tiktu pēc iespējas efektīvāk 
atklāti un apkaroti), ir vajadzīgas personas, kuras atklāj un ar faktiem 
pamato, ka iestādē vai uzņēmumā ir noticis likuma, noteikumu vai 
procedūras pārkāpums, nesaimnieciska rīcība, līdzekļu izšķērdēšana vai 
piesavināšanās un tamlīdzīgi nodarījumi (sal. Senāta 2014.gada 30.maija 
sprieduma lietā Nr. SKA-87/2014 (A420487312) 7.punkts). 

[10] Starptautiskā līmenī nav vienotas trauksmes cēlēja definīcijas. 
Tomēr, iepazīstoties ar Eiropas Padomes un Eiropas Savienības 
dokumentiem par trauksmes cēlējiem, secināms, ka par trauksmes cēlēju 
tiek uzskatīta fiziskā persona, kura ziņo vai atklāj informāciju par draudiem 
vai kaitējumu sabiedrībai svarīgām interesēm. Tas norādīts gan, piemēram, 
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Eiropas Padomes Ministru komitejas 2014.gada 30.aprīļa rekomendācijā 
Nr. CM/Rec(2014)7 par trauksmes cēlēju aizsardzību (angļu protection 
of whistleblowers), kas atbilstoši tās ievadā norādītajam vērsta uz to, lai 
saskaņotu valstu izpratni par no vārda brīvības izrietošajām tiesībām un 
fizisko personu datu aizsardzību gadījumos, kad sabiedrības interesēs 
ziņotājiem par pārkāpumu nodrošināma īpaša aizsardzība (https://rm.coe.
int/16807096c7), gan Eiropas Komisijas 2018.gada 23.aprīļa izvērtējumā 
Nr. SWD(2018) 117 “Ietekmes novērtējums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai, ar ko nosaka kopējus minimālos standartus to 
personu aizsardzībai, kuras ziņo par pārkāpumiem konkrētās ES tiesību 
aktu jomās” (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/
com-2018-218_ro).

Arī no Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras var secināt, ka 
trauksmes cēlēja aizsardzība attiecināma uz personām, kuras ziņojušas 
par pārkāpumu, lai tādējādi aizsargātu sabiedrības intereses (piemēram, 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2008.gada 12.februāra sprieduma 
lietā “Guja v. Moldova”, iesnieguma Nr. 14277/04, 72.punkts, 2011.gada 
21.jūlija sprieduma lietā “Heinisch v. Germany”, iesnieguma Nr. 28274/08, 
63.punkts). Vienlaikus jāatzīmē, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka 
par trauksmes cēlējiem primāri runājams tajos gadījumos, kad persona 
ziņojusi par pārkāpumu, par kuru uzzinājusi, esot tiesiskās attiecībās 
(piemēram, darba attiecībās, pakļautības attiecībās) ar juridisko 
personu vai institūciju, kuras ietvaros vai saistībā ar kuru pārkāpums 
noticis (Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2017.gada 27.jūnija 
sprieduma lietā “Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia and 
Herzegovina”, iesnieguma Nr. 17224/11, 80.punkts).

Līdzīga definīcija iekļauta arī Trauksmes celšanas likuma (vēl nav 
spēkā, pieņemts 2018.gada 11.oktobrī, stāsies spēkā 2019.gada 1.maijā) 
1.panta pirmās daļas 4.punktā. Tajā trauksmes cēlējs definēts kā fiziskā 
persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt 
sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un ja 
persona par pārkāpumu uzzinājusi, pildot pienākumus. 

[11] Pieteicēja kasācijas sūdzībā atsaukusies arī uz Trauksmes 
celšanas likuma projektu, argumentējot, kāpēc konkrētajā gadījumā 
iesnieguma iesniedzējs nebūtu atzīstams par trauksmes cēlēju (norādot, 
ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju un rīkojies 
personiskās interesēs). 

Šajā sakarā vispirms jānorāda, ka izskatāmajā lietā nav pamata 
piemērot Trauksmes celšanas likuma normas, jo šis likums vēl nav stājies 
spēkā. Turklāt atbilstoši šā likuma normām tas neaptvers visas jomas, 
kurās var aktualizēties ziņotāja par pārkāpumu aizsardzības jautājumi 
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(atbilstoši Trauksmes celšanas likuma 1.panta normām šis likums būs 
piemērojams gadījumos, kad tiek ziņots par pārkāpumiem, par kuriem 
uzzināts, veicot darba (amata) pienākumus, jo tieši šādos gadījumos 
primāri runā par trauksmes cēlējiem). Trauksmes celšanas likuma spēkā 
stāšanās nemainīs Iesniegumu likuma un Administratīvā procesa likuma 
regulējumus ar tajos ietvertajām garantijām ziņotāja par pārkāpumu 
aizsardzībai, kas liecina, ka Latvijas likumdevējs ir vēlējies akcentēt 
nepieciešamību aizsargāt ziņotājus par pārkāpumiem arī gadījumos, kas 
netiks aptverti ar Trauksmes celšanas likumu. 

Vienlaikus Senāts atzīst, ka, arī piemērojot Iesniegumu likuma 
9.panta pirmo daļu un   Administratīvā procesa likuma 54.panta 
otro daļu, ir pamats pievērst uzmanību atziņām, kas vārda brīvības, 
informācijas pieejamības un fizisko personu datu aizsardzības kontekstā 
izteiktas attiecībā uz trauksmes cēlēju aizsardzību, tostarp atziņa, ka 
par aizsardzības nepieciešamību ir pamats runāt gadījumā, kad fiziskā 
persona ziņojusi par tādu pārkāpumu, kas skar sabiedrības intereses. 

[12] Konkrētajā gadījumā iesnieguma iesniedzējs vērsās Valsts 
valodas centrā, lai norādītu uz iespējamu pārkāpumu attiecībā uz valsts 
valodas lietošanu. 

Valoda ir viens no centrālajiem valststiesisko identitāti veidojošajiem 
elementiem (Konstitucionālo tiesību komisija. Viedoklis par Latvijas 
valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes 
kodolu. Rīga, 17.09.2012., 100., 200.punkts, http://blogi.lu.lv/tzpi/
files/2017/03/17092012_Viedoklis_2.pdf). Latviešu valodas kā valsts 
valodas vērtība uzsvērta arī Satversmes ievadā, kur noteikts, ka Latvijas 
valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras 
pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, Latvijas identitāti Eiropas 
kultūrtelpā kopš senlaikiem veido arī latviešu valoda, un latviešu valoda 
kā vienīgā valsts valoda līdzās citām vērtībām ir saliedētas sabiedrības 
pamats. Tāpat arī Satversmes 4.pants paredz, ka valsts valoda Latvijas 
Republikā ir latviešu valoda. Tādējādi valoda tiek noteikta kā valsts 
pamats, valsts simbols, t.i., konstitucionāla vērtība, ar visaugstāko 
juridisko aizsardzības līmeni (Osipova S. Valsts valoda kā konstitucionāla 
vērtība. Jurista Vārds, 18.10.2011., Nr. 42). Latviešu valodas kā valsts 
valodas lietošanas jomas sašaurinājums valsts teritorijā uzskatāms arī par 
valsts demokrātiskās iekārtas apdraudējumu (Vildbergs H.J., Feldhūne G. 
Atsauces Satversmei. Rīga: EuroFaculty, 2003, 9.lpp.). 

Pārkāpumi, kas saistīti ar valsts valodas lietošanu, līdz ar to ir 
vērtējami kā tādi, kas skar būtisku sabiedrības interesi.

Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka konkrētajā gadījumā iesnieguma 
iesniedzējs ziņojis par pārkāpumu, kas saistīts ar sabiedrības svarīgu 
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interešu (būtiskas vērtības) iespējamu aizskārumu. Līdz ar to pirmās 
instances tiesa pamatoti atzina, ka uz iesnieguma iesniedzēju attiecināma 
ziņotāju par pārkāpumiem aizsardzība.

Tādējādi izskatāmajā gadījumā, vērtējot, vai ir pamats izsniegt 
pieteicējai tās pieprasīto informāciju, jāņem vērā, ka iepretim pieteicējas 
interesei saņemt attiecīgo informāciju pastāv ne tikai iesnieguma 
iesniedzēja tiesības uz personas datu aizsardzību, bet arī sabiedrības 
interese, lai tiesiskuma nodrošināšanas nolūkā tiktu aizsargātas personas, 
kas ziņo par pārkāpumiem.

[13] Atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai (Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2008.gada 12.februāra sprieduma lietā 
“Guja v. Moldova”, iesnieguma Nr. 14277/04, 74.–78.punkts, 2011.gada 
21.jūlija sprieduma lietā “Heinisch v. Germany”, iesnieguma Nr. 28274/08, 
65.–70.punkts), izsverot, vai personas rīcība, ceļot trauksmi par kādu 
pārkāpumu, ir aizsargājama, kopsakarā nepieciešams vērtēt vairākus 
apstākļus: 

1)  vai personai bija pieejami citi ziņošanas par iespējamo pārkāpumu 
risinājumi (instrumenti), proti, tādi, kas iespējamo pārkāpumu 
aktualizē diskrētāk; 

2)  iesaistītās sabiedrībai svarīgās intereses; 
3)  vai persona rīkojās labā ticībā;
4)  atklātās informācijas patiesums;
5)  ar informācijas atklāšanu radītais kaitējums personai, par kuru 

tiek ziņots; 
6)   trauksmes cēlējam radītās negatīvās sekas par trauksmes celšanu 

(ja tādas ir). 
Senāts turpmāk aplūkos minētos vērtējamos apstākļus izskatāmās 

lietas kontekstā.

[14] Vērtējot personas izmantoto mehānismu iespējamā pārkāpuma 
aktualizēšanai, jānoskaidro, vai personai bija pieejami citi diskrētāki veidi, 
kā novērst iespējamo pārkāpumu.

Atbilstošā mehānisma izvēle ir atkarīga no katras konkrētās lietas 
apstākļiem. 

Gadījumos, ja ziņotājs ir nodarbināts konkrētā institūcijā vai 
uzņēmumā, kura darbības ietvaros pārkāpums noticis, ja vien iespējams, 
sākotnēji būtu jāizmanto iekšējie trauksmes celšanas mehānismi, 
proti, ziņošana tiešajam vadītājam, augstākam vadītājam vai darba 
devēja speciāli ieceltai personai. Tāpat trauksmes cēlējs var vērsties 
kompetentajās iestādēs, kuru pienākumos ietilpst konkrēta veida 
sūdzību izskatīšana (Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas  
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2010.gada 29.aprīļa rezolūcijas Nr. 1729(2010) 6.2.3.punkts, http://
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17851; 
Eiropas Padomes Ministru komitejas 2014.gada 30.aprīļa rekomendācijas 
Nr. CM/Rec(2014)7 14.punkts, https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectId=09000016805c5ea5). Gadījumā, ja iepriekš 
norādītie mehānismi nedarbojas vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tie 
nebūs efektīvi, kā arī ņemot vērā problēmas būtību, persona var izmantot 
arī plašsaziņas līdzekļus trauksmes celšanai (Eiropas Padomes Ministru 
komitejas 2014.gada 30.aprīļa rekomendācijas Nr. CM/Rec(2014)7 
14.punkts; Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2008.gada 12.februāra 
sprieduma lietā “Guja v. Moldova”, iesnieguma Nr. 14277/04, 77.punkts).

Valsts valodas likuma 26.panta pirmā daļa un Ministru kabineta 
2005.gada 22.marta noteikumu Nr. 202 “Valsts valodas centra nolikums” 
2.punkts noteic, ka šā likuma ievērošanu Latvijas Republikā pārrauga 
Valsts valodas centrs. Tādējādi Valsts valodas centrs ir kompetentā 
iestāde, kurā persona var vērsties gadījumā, ja tā uzskata, ka ir noticis 
tiesību pārkāpums attiecībā uz valsts valodas lietošanu. Vēršanās ar 
sūdzību Valsts valodas centrā ir efektīvs mehānisms, kas turklāt uzskatāms 
par pietiekami diskrētu, ņemot vērā, ka Valsts valodas centra veiktās 
pārbaudes parasti netiek publiski izziņotas.

Izskatāmajā gadījumā iesnieguma iesniedzējs ir izmantojis šo 
likumā paredzēto iespēju vērsties ar iesniegumu Valsts valodas centrā. 
Iesnieguma iesniedzējs nav izmantojis plašsaziņas līdzekļus vai cita veida 
instrumentus informācijas publiskai izplatīšanai. Šādos apstākļos Senāts 
uzskata, ka iesnieguma iesniedzējs ir saprātīgi izmantojis tam pieejamos 
līdzekļus ziņošanai par iespējamo pārkāpumu.

[15] Ceļot trauksmi par sabiedrībai svarīgām interesēm, tiek 
aizsargāta sabiedrības labklājība no iespējama vai esoša kaitējuma, 
zaudējuma vai tiesību pārkāpuma. 

Valstij ir dota rīcības brīvība pašai noteikt, kādas intereses 
uzskatāmas par sabiedrībai svarīgām, tomēr tām būtu jāietver vismaz 
normatīvo aktu un cilvēktiesību pārkāpumi, risks sabiedrības veselībai 
un drošībai, kā arī videi (Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas  
2010.gada 29.aprīļa rezolūcijas Nr. 1729(2010) 6.1.1.punkts, Eiropas 
Padomes Ministru komitejas 2014.gada 30.aprīļa rekomendācijas Nr. CM/
Rec(2014)7 komentāru 41.punkts). 

Izskatāmajā gadījumā Valsts valodas centrs ir apliecinājis, ka 
iesniegumā, uz kura pamata tika uzsākta iespējama administratīvā 
pārkāpuma pārbaude, bija norādīts, ka pieteicējas valdes priekšsēdētājs 
nelieto valsts valodu profesionālo un amata pienākumu veikšanai 
nepieciešamajā normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. Tātad iesnieguma 
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iesniedzējs bija norādījis uz iespējamu pārkāpumu valsts valodas 
lietošanā. Ievērojot šajā spriedumā jau iepriekš norādīto par valsts valodas 
nozīmīgumu, nav šaubu, ka tādējādi iesnieguma iesniedzējs ziņojis par 
iespējamu pārkāpumu, kas saistīts ar būtisku sabiedrības interesi, proti, 
valsts valodas lietošanu, tostarp ikviena Latvijas iedzīvotāja tiesībām 
lietot latviešu valodu gan mutvārdu, gan rakstveida saziņā. 

[16] Vērtējot ziņojošās personas motīvus, jāņem vērā, vai persona, 
atklājot informāciju, darbojas labā ticībā, proti, tic, ka sniegtā informācija 
ir patiesa un ir sabiedrības interesēs to atklāt. Vienlaikus jāņem vērā, 
ka vārda brīvība nodrošina ne tikai tiesības paust informāciju un 
noteiktus uzskatus, bet paredz arī pienākumu pārliecināties par sniegtās 
informācijas precizitāti un patiesumu, ciktāl tas ir iespējams un to 
pieļauj apstākļi. Līdz ar to personas, kuras apzināti sniedz nepatiesu 
vai maldinošu informāciju, nebūtu atzīstamas par trauksmes cēlējiem 
(Eiropas Padomes Ministru komitejas 2014.gada 30.aprīļa rekomendācijas 
Nr. CM/Rec(2014)7 paskaidrojošā memoranda 53.punkts,  https://rm.coe.
int/16807096c7, Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2008.gada 
12.februāra sprieduma lietā “Guja v. Moldova”, iesnieguma Nr. 14277/04, 
75.punkts). Savukārt trauksmes celšana, kuras pamatā ir personīgs 
aizvainojums, naids vai cerība saņem personīgu labumu, tostarp finansiālu 
ieguvumu, nav pelnījusi tādu pašu aizsardzību (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
(Lielā palāta) 2008.gada 12.februāra sprieduma lietā “Guja v. Moldova”, 
iesnieguma Nr. 14277/04, 77.punkts, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 
21.jūlija sprieduma lietā “Heinisch v. Germany”, iesnieguma Nr. 28274/08, 
69.punkts). 

Vienlaikus norādāms, ka ziņotāja rīkošanās labā ticībā parasti ir 
prezumējama, proti, trauksmes cēlēja ziņojums jāuzskata par tādu, kas 
sniegts labā ticībā, ja vien nav kādi pierādījumi, kas liktu to apšaubīt 
(Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2010.gada 29.aprīļa 
rezolūcijas Nr. 1729(2010) 6.2.4.punkts).

Pieteicēja norāda, ka iesnieguma iesniedzējam pastāv civiltiesisks 
strīds ar pieteicēju par parāda samaksu un apsaimniekošanas līguma 
noslēgšanu. Pieteicējas ieskatā tiesai vajadzēja pārliecināties par 
iesnieguma iesniedzēja motīviem, pieprasot Valsts valodas centram 
iesniegt tiesā iesniegumu, uz kura pamata uzsākta administratīvā 
pārkāpuma lietvedība. 

Šajā sakarā, pirmkārt, norādāms, ka pieteicējas apgalvojumi par 
iesnieguma iesniedzēja motīviem nav apliecināti ar pierādījumiem. Turklāt 
būtībā šie apgalvojumi ir pretrunīgi ar pieteicējas norādīto, ka pieprasītā 
informācija tai nepieciešama, lai varētu prasīt iesnieguma iesniedzējam 
atsaukt iesniegumā Valsts valodas centram norādīto informāciju. Nav 
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saprotams, kā pieteicēja var apgalvot, ka iesnieguma iesniedzējs rīkojies 
personisku nelabticīgu motīvu vadīts, jo viņam pastāv strīds ar pieteicēju, 
ja pieteicēja nemaz skaidri nezina, kura persona tieši ir iesnieguma 
iesniedzējs, un, lai to noskaidrotu, ir vērsusies iestādē un tiesā. Tādējādi 
šie pieteicējas apgalvojumi būtībā rada pamatu šaubām par pieteicējas 
patieso nepieciešamību saņemt pieprasīto informāciju. 

Otrkārt, kā izriet no lietas materiāliem, pieteicējas valdes loceklis, 
par kura pieļautu iespējamu pārkāpumu konkrētajā gadījumā ziņots, nav 
veicis nekādas darbības, lai Valsts valodas centra ierosinātās pārbaudes 
ietvaros atspēkotu iesnieguma iesniedzēja norādīto informāciju par 
iespējamo pārkāpumu. Tas, vai iesnieguma iesniedzēja norādītais 
pārkāpums tiešām noticis, primāri bija pārbaudāms tieši Valsts valodas 
centra ierosinātajā administratīvā pārkāpuma pārbaudes procesā, 
tomēr pieteicēja valdes priekšsēdētājs neatsaucās uz Valsts valodas 
centra aicinājumiem un neieradās Valsts valodas centrā, nesniedza 
paskaidrojumus un pierādījumus, kas ļautu Valsts valodas centram spriest 
par iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu. Konkrētajā gadījumā 
administratīvā pārkāpuma lietvedība tika izbeigta sakarā ar to, ka deviņu 
mēnešu laikā no tās uzsākšanas dienas nebija iespējams pieņemt lēmumu 
par soda piemērošanu, nevis tādēļ, ka iesniegumā norādītā informācija 
būtu nepatiesa. 

Šādos apstākļos Valsts valodas centram nebija pamata uzskatīt, ka 
iesniegumā minētā informācija ir nepatiesa, un pieteicējai nav pamata 
uzstāt, ka tas, vai tā bija patiesa vai nepatiesa, būtu papildus pārbaudāms 
tiesā šīs lietas izskatīšanas ietvaros. 

Šādos apstākļos nav arī pamata apšaubīt, ka informācija Valsts 
valodas centram sniegta godprātīgi. Tādēļ ir pietiekams pamats prezumēt, 
ka iesnieguma iesniedzējs rīkojies labā ticībā. 

[17] Ņemot vērā, ka informācijas atklāšana var radīt kaitējumu 
personas, par kuru tiek ziņots, tiesībām un interesēm, nepieciešams 
izvērtēt, kā ziņošana ir kaitējusi konkrētajai personai, un pārbaudīt 
samērīgumu, proti, vai sabiedrības ieguvums no atklātās informācijas ir 
lielāks nekā personai radītais kaitējums. Šeit būtu jāņem vērā atklātās 
informācijas būtība un veids, kādā informācija atklāta (tostarp, kam tā 
atklāta) (Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 2008.gada 12.februāra 
sprieduma lietā “Guja v. Moldova”, iesnieguma Nr. 14277/04, 76.punkts, 
Eiropas Padomes Ministru komitejas 2014.gada 30.aprīļa rekomendācijas 
Nr. CM/Rec(2014)7 paskaidrojošā memoranda 53.punkts,  https://rm.coe.
int/16807096c7).  

Kā jau minēts, valsts valodas lietošana uzskatāma par sabiedrībai 
svarīgu interesi. Valsts valodas likuma 1.pantā norādīts, ka šā likuma mērķis 
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ir nodrošināt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī 
tiesības lietot latviešu valodu jebkurā dzīves jomā visā Latvijas Republikas 
teritorijā, un šā mērķa sasniegšanai likuma 25. un 26.pantā ir paredzēts, 
ka par valsts valodas lietošanas prasību neievērošanu personas saucamas 
pie atbildības un šā likuma ievērošanu uzrauga Valsts valodas centrs. 

No minētā izriet, ka gadījumā, ja persona uzskata, ka tiek pārkāpts 
Valsts valodas likums, tai ir tiesības vērsties kompetentajās iestādēs.

Šāda mehānisma izmantošanu pašu par sevi nevar uzskatīt par 
nesamērīgu vēršanos pret personu, par kuras pieļautu iespējamu 
pārkāpumu tiek ziņots. Līdz ar to katrā konkrētā gadījumā jāizvērtē, kādu 
tieši kaitējumu vai apgrūtinājumu ziņojums par pārkāpumu šai personai 
radījis, to aplūkojot kopsakarā ar pārējiem apstākļiem, kas ņemami vērā 
ziņotāja par pārkāpumu aizsardzības piemērošanā. 

Izskatāmajā gadījumā uz iesnieguma iesniedzēja iesnieguma pamata 
Valsts valodas centrs 2015.gada 21.oktobrī ierosināja administratīvā 
pārkāpuma pārbaudes lietu. 2015.gada 17.novembrī tika nosūtīts 
aicinājums pieteicējas valdes priekšsēdētājam ierasties Valsts valodas 
centrā. Pieteicējas valdes priekšsēdētājs Valsts valodas centra lūgumu 
neizpildīja un centrā personīgi neieradās. 2016.gada 21.jūlijā tika 
pieņemts lēmums izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, 
jo deviņu mēnešu laikā no lietas uzsākšanas nebija pieņemts lēmums 
par soda noteikšanu. Informācija par iesnieguma iesniedzēja norādīto 
iespējamo pārkāpumu netika publiskota.

Šādos apstākļos acīmredzami nav pamata uzskatīt, ka Valsts valodas 
centra veiktais pārbaudes process pieteicējas valdes priekšsēdētājam (un 
vēl jo vairāk – pieteicējai) radījis nesamērīgas grūtības. Līdz ar to konkrētajā 
gadījumā iesnieguma iesniedzējs izmantojis sūdzību izskatīšanas 
mehānismus, neradot būtisku kaitējumu pieteicējas interesēm.

[18] Rezumējot minēto, Senāts atzīst, ka izskatāmajā gadījumā 
iesnieguma iesniedzējs bauda tiesības uz aizsardzību, kāda paredzēta 
ziņotājiem par pārkāpumu.

[19] Izskatāmajā gadījumā pieteicēja ir vairākkārt norādījusi, ka 
vēlas vērsties civiltiesiskā kārtībā pret iesnieguma iesniedzēju. Iesnieguma 
kopija esot nepieciešama, lai varētu vērsties Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldē, pieprasot ziņas par personas deklarēto dzīvesvietas adresi, kas 
ir būtisks priekšnosacījums pieteikuma iesniegšanai tiesā. 

Tajā pašā laikā pieteicēja liek saprast, ka tai jau ir zināms iesnieguma 
iesniedzējs un Valsts valodas centra rīcībā esošais iesniegums nepieciešams 
tikai kā pierādījums civiltiesiska strīda izšķiršanai par nepatiesu ziņu 
atsaukšanu. Turklāt no pieteicējas rakstiski sniegtā viedokļa pirmās 
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instances tiesai (lietas 25.lapa) izriet, ka ikvienam pieteicējas biedram būs 
iespēja iepazīties ar iesniegumu un tajā iekļautajiem personas datiem. 

[20] Šādos apstākļos Senāts piekrīt pirmās instances tiesai, ka 
pieteicējas interese iegūt pieprasīto informāciju neatsver tās intereses, 
kuru aizsardzībai konkrētajā gadījumā likums paredz aizliegumu atklāt 
pieteicējai tās pieprasīto informāciju. Konkrētajā gadījumā iesnieguma 
iesniedzējam papildus vispārīgajām tiesībām uz datu aizsardzību un vārda 
brīvību ir atzīstamas tiesības uz ziņotāja par pārkāpumu aizsardzību. 
Savukārt pieteicējai ar iesnieguma iesniedzēja rīcību, ziņojot Valsts valodas 
centram par iespējamu pārkāpumu, nav radītas vērā ņemamas neērtības, 
turklāt pieteicēja (tās valdes loceklis) nav centušies Valsts valodas 
centra ierosinātās administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros pierādīt, ka 
iesnieguma iesniedzēja sniegtā informācija būtu bijusi nepatiesa. 

Ja atzītu, ka atsaukšanās uz vēlmi vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā 
šādā gadījumā ir pietiekama, lai izsniegtu informāciju, kas atklāj ziņotāja 
par pārkāpumu identitāti, šādu ziņotāju aizsardzība būtu tikai iluzora un 
netiktu nodrošināta pēc būtības. Tas būtiski kaitētu ne tikai konkrētās 
fiziskās personas tiesībām uz privāto dzīvi (tiesībām uz datu aizsardzību), 
bet arī sabiedrības interesei, lai tiktu veicināta ziņošana par tādiem 
pārkāpumiem, kas apdraud būtiskas sabiedrības intereses. Tādējādi 
personas datu aizsardzība, kā arī sabiedrības interešu aizsardzība 
konkrētajā gadījumā vērtējama augstāk par pieteicējas tiesībām uz 
informāciju. Senāts nekonstatē citus apstākļus, kas būtu par pamatu 
informācijas izsniegšanai.

[21] Senāts nepiekrīt pieteicējas viedoklim, ka tiesai, lai izspriestu 
konkrēto lietu, bija jāizprasa attiecīgās administratīvā pārkāpuma lietas 
materiāli un strīdus iesnieguma, uz kura pamata uzsākta administratīvā 
pārkāpuma lieta, kopija. Tas, vai lietas materiāli ir pietiekami lietas 
izspriešanai, ir tiesas kompetences jautājums. Strīdus iesnieguma saturs 
un administratīvā pārkāpuma lietas būtība ir atreferēta Valsts valodas 
centra paskaidrojumos. Izskatāmajā gadījumā ar to bija pietiekami, lai 
tiesa varētu novērtēt iesnieguma iesniedzēja tiesības uz ziņotāja par 
pārkāpumu aizsardzību. 

Nepamatots ir arī pieteicējas apgalvojums, ka tas, ka pirmās instances 
tiesa neizprasīja attiecīgās administratīvā pārkāpuma lietas materiālus, 
ierobežoja pieteicējas tiesības tikt uzklausītai. Atbilstoši Administratīvā 
procesa likuma 14.1pantam tiesa, pieņemot lēmumus, ievēro objektivitāti 
un dod procesa dalībniekiem pienācīgu iespēju izteikt savu viedokli 
un iesniegt pierādījumus. Lietā nav konstatējams, ka tiesa būtu liegusi 
pieteicējai sniegt paskaidrojumus vai pierādījumus. Pieteicēja nav arī 



A-234

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

pamatojusi, kā tieši attiecīgo materiālu pieprasīšana liegusi pieteicējai 
pilnvērtīgi izmantot savas procesuālās tiesības. 

[22] Šādos apstākļos pārsūdzētais spriedums ir atstājams negrozīts, 
bet kasācijas sūdzība ir noraidāma.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 
2017.gada 21.aprīļa spriedumu, bet dzīvokļu īpašnieku biedrības 
“[Nosaukums]” kasācijas sūdzību noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams. 
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Atklātā tiesas sēdē izskatītas krimināllietas sprieduma 
pieejamība

Tiesību uz informācijas pieejamību mērķis ir nodrošināt sabiedrības 
tiesības sekot līdzi tam, kā valsts pilda tai uzticētās publiskās funkcijas. 
Demokrātiskas un tiesiskas valsts funkcionēšanas neatņemama sastāvdaļa 
ir arī tiesas spriešana – tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana. Līdz 
ar to arī tiesu darbam pamatā ir jābūt atklātam un caurskatāmam. 
Informācijas, kas saistīta ar tiesas spriešanu, pieejamību regulē likuma “Par 
tiesu varu” 3.1nodaļā “Informācijas pieejamība” iekļautās tiesību normas 
(28.2–28.7pants). 

No likuma “Par tiesu varu” 28.2panta izriet, ka tiesas spriedums, ja tas taisīts 
lietā, kas izskatīta atklātā tiesas sēdē (atklātā procesā), ir uzskatāms par 
vispārpieejamu informāciju ar tā pasludināšanas brīdi un sabiedrībai ir 
tiesības ar to iepazīties, saņemot sprieduma tekstu, kurā aizklāti fizisko 
personu personas dati, neatkarīgi no tā, vai tiesvedība konkrētajā lietā ar 
attiecīgo spriedumu ir noslēgusies. Minētais regulējums nodrošina ikvienam 
interesentam iespējas iepazīties ar atklātā tiesas procesā izskatītā lietā 
taisīto tiesas spriedumu, tādējādi ļaujot sabiedrībai sekot līdzi tam, kā 
tiesas pilda sev uzticēto publisko funkciju – tiesas spriešanu. Atkāpes no 
šīs normas piemērošanas vērtējamas kā atkāpes no lietas izskatīšanas 
atklātuma jeb publiskuma principa un vienlaikus kā tiesību uz informāciju 
ierobežojums. Šādas atkāpes pieļaujamas tikai tad, ja tas konkrētā gadījumā 
ir nepieciešams, lai aizsargātu citas būtiskas intereses, kurām konkrētos 
apstākļos dodama priekšroka.

No Kriminālprocesa likuma 450., 530. un 531.panta izriet skaidra 
likumdevēja griba noteikt, ka atklātā tiesas sēdē izskatītā krimināllietā tiesas 
spriedumu pasludina publiski. Savukārt sprieduma publiska pasludināšana 
nozīmē sprieduma padarīšanu par publiski pieejamu informāciju. Minētās 
normas uzskatāmas par speciālajām normām iepretim Kriminālprocesa 
likuma 374. un 375.pantam, kas regulē jautājumus par krimināllietas 
lietvedības vešanu un krimināllietas materiālu pieejamību. Kriminālprocesa 
likumā nav paredzēti no likuma “Par tiesu varu” atšķirīgi nosacījumi jeb 
īpašs speciālais regulējums atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā pasludināta 
sprieduma pieejamībai. Tādējādi atklātā tiesas sēdē izskatītā krimināllietā 
publiski pasludināts spriedums atzīstams par vispārpieejamu informāciju. 

Apstrādājot informācijas pieprasījumus saistībā ar šādu nolēmumu 
izsniegšanu, tiesa rīkojas kā iestāde, kas izsniedz vispārpieejamu 
informāciju, nevis kā tiesa, kas spriež tiesu (likuma “Par tiesu varu” 
28.2pants, Kriminālprocesa likuma 374. un 375.pants). 
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Rīgā 2019.gada 31.janvārī   SKA-255/2019
ECLI:LV:AT:2019:0131.A420358416.2.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par informācijas – sprieduma 
krimināllietā – izsniegšanu un Tieslietu ministrijas atteikuma izsniegt 
prasīto informāciju atzīšanu par prettiesisku, sakarā ar [pers. A] kasācijas 
sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2017.gada 11.maija spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Pieteicējs [pers. A] kā biedrības “Sabiedriskās politikas 
centrs Providus” pētnieks vērsās Latgales apgabaltiesā ar informācijas 
pieprasījumu, lūdzot izsniegt Preiļu rajona tiesas 2014.gada 22.septembra 
spriedumu krimināllietā Nr. 15830020513. 

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs atteica izsniegt minēto 
spriedumu, norādot, ka tas nav stājies spēkā. Izskatījusi pieteicēja 
apstrīdēšanas iesniegumu, Tieslietu ministrija ar 2016.gada 25.novembra 
lēmumu Nr. 1-4.1/111 (turpmāk – pārsūdzētais lēmums) atzina, ka 
sprieduma izsniegšana atteikta pamatoti. Pārsūdzētajā lēmumā norādīts, 
ka, lai arī likuma “Par tiesu varu” normas paredz, ka atklātā tiesas sēdē 
izskatītā lietā pieņemts tiesas nolēmums ir vispārpieejama informācija, 
atbilstoši Kriminālprocesa likumā ietvertajam speciālajam regulējumam 
tiesas spriedums, kas nav stājies spēkā, ir aplūkojams kā krimināllietas 
materiāli, kas pieejami tikai ierobežotam personu lokam.  

[2] Nepiekrītot pārsūdzētajam lēmumam, pieteicējs vērsās tiesā, 
lūdzot šā lēmuma atcelšanu, kā arī lūdzot uzdot Latgales apgabaltiesai 
izsniegt viņam prasīto informāciju. Vēlāk pieteicējs pieteikumu precizēja, 
norādot, ka apstākļi ir mainījušies un ir zuduši šķēršļi prasītās informācijas 
saņemšanai, tāpēc vairs nav nepieciešams lemt par konkrētās informācijas 
izsniegšanu. Tomēr pieteicējs lūdza tiesu lemt par pārsūdzētā lēmuma 
atzīšanu par prettiesisku, norādot, ka ir būtiski konceptuāli atrisināt 
jautājumu, vai atklātā tiesas sēdē izskatītā krimināllietā publiski 
pasludināts spriedums ir uzskatāms par vispārpieejamu informāciju.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2017.gada 11.maija spriedumu 
pieteikumu noraidīja. Tiesas spriedums pamatots ar turpmāk norādītajiem 
argumentiem. 
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[3.1] Lietā pieteicējs lūdz izvērtēt faktiskās rīcības – atteikuma 
izsniegt Preiļu rajona tiesas 2014.gada 22.septembra spriedumu 
krimināllietā Nr. 15830020513 – tiesiskumu. Pieteicējs pieprasīto 
informāciju uzskata par vispārpieejamu informāciju, savukārt Latgales 
apgabaltiesa un Tieslietu ministrija atteikumu izsniegt pieprasīto 
informāciju pamato ar apstākli, ka šī informācija ir krimināllietas materiāli 
un līdz galīgā nolēmuma lietā spēkā stāšanās brīdim tā ir ierobežotas 
pieejamības informācija, kas pieejama tikai Kriminālprocesa likumā 
paredzētam personu lokam.

[3.2] Atbilstoši Informācijas atklātības likuma regulējumam 
jebkura informācija, kas atzīstama par vispārpieejamu, ir izsniedzama 
privātpersonām pēc to pieprasījuma; pieprasītājam nav īpaši jāpamato 
sava interese par vispārpieejamu informāciju, un to viņam nevar liegt 
tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju (minētā likuma 2.panta 
pirmā un trešā daļa, 4.pants un 10.panta trešā daļa). Arī judikatūrā uzsvērta 
tiesību uz informācijas pieejamību nozīme, norādot, ka to demokrātiskā 
sabiedrībā nav iespējams pārvērtēt, jo šīs tiesības ir būtiskas sabiedrības 
vērtību nodrošināšanai. Tiesības uz informāciju kā tiesību uz vārda brīvību 
sastāvdaļa neatņemami ir viens no demokrātiskas sabiedrības pamatiem.

Tādējādi pieteicējam ir tiesības saņemt pieprasīto informāciju – 
spriedumu krimināllietā, ja vien tas nav klasificēts kā ierobežotas 
pieejamības. Līdz ar to konkrētajā lietā ir jāpārbauda, vai pieprasītais 
spriedums krimināllietā Nr. 15830020513 līdz galīgā nolēmuma lietā 
spēkā stāšanās brīdim ir uzskatāms par ierobežotas pieejamības 
informāciju.

[3.3] Atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 28.2panta pirmajai un trešajai 
daļai atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā pieņemts tiesas nolēmums, kas 
noformēts atsevišķa procesuāla dokumenta veidā, ir vispārpieejama 
informācija ar nolēmuma pasludināšanas brīdi. Savukārt šā likuma 
28.3pants noteic, ka lietas materiāli līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas 
galīgais nolēmums šajā lietā, ir pieejami tikai tām personām, kurām šādas 
tiesības paredzētas procesuālajos likumos.

Konkrētajā gadījumā laikā, kad pieteicējs pieprasīja informāciju 
(pirmās instances tiesas spriedumu), attiecīgajā krimināllietā nebija 
stājies spēkā galīgais tiesas nolēmums un ar konkrētās krimināllietas 
materiāliem bija tiesības iepazīties tikai procesuālajos likumos noteiktām 
personām.

[3.4] Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 375.panta otrajai daļai 
pēc kriminālprocesa pabeigšanas un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā 
ar krimināllietas materiāliem drīkst iepazīties tiesu, prokuratūras un 
izmeklēšanas iestāžu darbinieki, personas, kuru tiesības bija aizskartas 



A-238

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

konkrētajā kriminālprocesā, kā arī personas, kuras veic zinātnisko darbu. 
Visi galīgie nolēmumi krimināllietās, nodrošinot ar likumiem noteiktās 
informācijas aizsardzību, ir pieejami publiski.

No iepriekš minētās tiesību normas izriet, ka visi galīgie nolēmumi 
krimināllietās ir vispārpieejami. Savukārt ar krimināllietas materiāliem 
var iepazīties ierobežots personu loks. Tādējādi Kriminālprocesa likums 
kā speciālā tiesību norma kopsakarā ar likuma “Par tiesu varu” 28.3pantu 
ierobežo likuma “Par tiesu varu” 28.2pantā un Informācijas atklātības 
likumā paredzētos vispārīgos nosacījumus par informācijas pieejamību.

[3.5] Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 48.panta pirmo daļu, 
izskatot krimināllietu, tiesai ir procesa virzītāja pilnvaras kriminālprocesa 
vadīšanā un procesuālās kārtības nodrošināšanā, kā arī ekskluzīvas 
tiesības spriest tiesu. Kriminālprocesa likuma 375.panta pirmā daļa 
noteic, ka kriminālprocesa laikā krimināllietā esošie materiāli ir 
izmeklēšanas noslēpums un ar tiem drīkst iepazīties amatpersonas, kuras 
veic kriminālprocesu, kā arī personas, kurām minētās amatpersonas 
attiecīgos materiālus uzrāda šajā likumā paredzētajā kārtībā. Tātad 
krimināllietā esošie materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, kura 
aizsargājama, lai nodrošinātu valsts intereses, kas saistītas ar iespējamu 
noziedzīgu nodarījumu.

Lietā nav strīda, ka pieteicēja pieprasītais spriedums nav galīgais 
nolēmums attiecīgajā krimināllietā. Līdz ar to laikā, kad pieteicējs pieprasīja 
informāciju, tas bija uzskatāms par daļu no krimināllietas materiāliem un 
līdz ar to klasificējams kā ierobežotas pieejamības informācija. Pieteicējs 
konkrētajā gadījumā pieprasījis informāciju kā vispārpieejamu un nav 
pamatojis, kāpēc viņam būtu pamats saņemt ierobežotas pieejamības 
informāciju. Tādējādi atzīstams, ka pieteicējs neatbilst speciālajās tiesību 
normās noteiktajām personu kategorijām, kurām ir tiesības iepazīties ar 
krimināllietas materiāliem un tos saņemt. Līdz ar to Latgales apgabaltiesas 
un Tieslietu ministrijas atteikums izsniegt pieteicējam viņa prasīto 
informāciju ir tiesisks. 

[4] Pieteicējs par minēto Administratīvās rajona tiesas spriedumu 
iesniedza kasācijas sūdzību, norādot tajā turpmāk izklāstītos argumentus.

[4.1] Tiesa nepareizi interpretēja likuma “Par tiesu varu” 28.2panta 
un 28.3panta normas.

Likuma “Par tiesu varu” 28.2panta pirmā daļa noteic, ka atklātā tiesas 
sēdē pieņemts tiesas spriedums ir vispārpieejama informācija, tātad nav 
jāgaida tiesvedības beigas, lai šādu spriedumu varētu saņemt personas, 
kas nav attiecīgās lietas dalībnieki.

Tiesas uzskats, ka minētās tiesību normas piemērošanu krimināllietu 
spriedumu gadījumā ierobežo Kriminālprocesa likuma normas, balstās 
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kļūdainā pieņēmumā, ka tiesas spriedums pieejamības ziņā ir tāds pats 
dokuments kā pārējie krimināllietas materiāli. Likumdevējs likumā “Par 
tiesu varu” tiesas spriedumus informācijas pieejamības aspektā ir nošķīris 
no pārējiem lietas materiāliem. 

[4.2] Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 375.panta otrajai daļai 
visi galīgie nolēmumi krimināllietās, nodrošinot ar likumiem noteiktās 
informācijas aizsardzību, ir pieejami publiski. Minētā tiesību norma 
ir vecāka nekā likuma “Par tiesu varu” 28.2panta pirmā daļa.  Līdz ar to 
konkrētajā gadījumā būtu jāpiemēro jaunākā tiesību norma.

[4.3] Nav pamata uzskatīt, ka Kriminālprocesa likums modificē 
likuma “Par tiesu varu” 28.2panta pirmajā daļā paredzēto vispārīgo 
regulējumu kādu Kriminālprocesa likuma mērķu sasniegšanas dēļ.

[4.4] Tiesa kļūdaini secinājusi, ka tiesas spriedums krimināllietā, ja 
tas nav stājies spēkā, ir ierobežotas pieejamības informācija. Spriedums, 
kas taisīts atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā un pasludināts publiski, ar 
pasludināšanu kļūst publiski pieejams visiem tiesas sēdē klātesošajiem, 
tostarp plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Līdz ar to ar publisku 
pasludināšanu sprieduma saturs tiek publiskots, un šāda sprieduma 
pieejamības ierobežošana nekalpo leģitīmam mērķim un nepamatoti 
pārkāpj tiesības uz informāciju un lietu izskatīšanas tiesā pamatprincipu – 
atklātuma principu.

[5] Tieslietu ministrija par pieteicēja kasācijas sūdzību iesniegusi 
paskaidrojumu, norādot, ka uzskata to par nepamatotu. Tieslietu ministrija 
uzsvērusi, ka Kriminālprocesa likuma normas konkrētajā gadījumā 
vērtējamas kā speciālās normas iepretim likuma “Par tiesu varu” normām 
un to, kurām personām ir tiesības iepazīties ar krimināllietas materiāliem, 
regulē Kriminālprocesa likums.

Motīvu daļa

[6] Izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai atklātā tiesas sēdē izskatītā 
krimināllietā publiski pasludināts tiesas spriedums ir uzskatāms par 
vispārpieejamu informāciju arī tad, ja tas nav galīgais nolēmums attiecīgajā 
lietā vai arī ja tas informācijas pieprasīšanas brīdī vēl nav stājies spēkā.

[7] Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme)  
100.pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver  
arī tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju. 

Kā atzinusi Satversmes tiesa, vārda brīvība aptver ļoti plašu jomu 
un ietver divus aspektus – privāto un publisko aspektu. Vārda brīvības 
privātais aspekts nozīmē, ka katrai personai ir tiesības uz saviem 
uzskatiem, tiesības turēties pie tiem un brīvi tos paust. Savukārt vārda 
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brīvības publiskais aspekts attiecas arī uz ikviena tiesībām brīvi saņemt 
informāciju. Tiesības saņemt informāciju ir cilvēktiesību un pamatbrīvību 
neatņemama sastāvdaļa. Savukārt demokrātiskas valsts funkcionēšanas 
neatņemama pazīme ir tās pārskatāmība. Ikvienam cilvēkam saskaņā 
ar Satversmi ir tiesības būt informētam par valsts pārvaldes sistēmas 
institūciju darbību, lai pārliecinātos, ka tās efektīvi, godīgi un taisnīgi 
saskaņā ar likumiem pilda sabiedrības uzticētās funkcijas. Informācijas 
pieejamības tiesības var tikt ierobežotas tikai ar likumu un tikai īpaši 
paredzētos gadījumos (Satversmes tiesas 2003.gada 5.jūnija sprieduma 
lietā Nr. 2003-02-0106 secinājumu daļas 1.punkts un 1999.gada 6.jūlija 
sprieduma lietā Nr. 04-02(99) secinājumu daļas 1. un 3.punkts).   

Arī Senāta judikatūrā atzīts, ka tiesību uz informācijas pieejamību 
mērķis ir nodrošināt gan personu iespējas pilnvērtīgi īstenot savas 
tiesības brīvi veidot un paust savu viedokli, gan sabiedrības tiesības sekot 
līdzi tam, kā valsts pilda tai uzticētās publiskās funkcijas (sal. Senāta  
2007.gada 8.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-194/2007 (A42158404)).

[8] Demokrātiskas un tiesiskas valsts funkcionēšanas neatņemama 
sastāvdaļa ir arī tiesas spriešana – tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana. 
Līdz ar to arī tiesu darbam pamatā ir jābūt atklātam un caurskatāmam. 

Informācijas, kas saistīta ar tiesas spriešanu, pieejamību regulē 
likuma “Par tiesu varu” 3.1nodaļā “Informācijas pieejamība” iekļautās 
tiesību normas (28.2–28.7pants). Tostarp šā likuma 28.2pants regulē tiesas 
nolēmumu pieejamību, savukārt 28.3pants – lietas materiālu pieejamību. 
Tādējādi tiesas nolēmumi un lietas materiāli no informācijas pieejamības 
viedokļa tiek nošķirti un lietas materiālu pieejamība atbilstoši minētajām 
tiesību normām ir ievērojami ierobežotāka, salīdzinot ar tiesas nolēmumu 
pieejamību.

[9] Attiecībā uz atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā pieņemtu tiesas 
nolēmumu, kas noformēts atsevišķa procesuāla dokumenta veidā, minētā 
likuma 28.2pants noteic, ka šāds nolēmums ir vispārpieejama informācija 
ar nolēmuma pasludināšanas brīdi. Izsniedzot šādu informāciju, tajā ietver 
norādi par nolēmuma spēkā esību, kā arī aizsedz to informācijas daļu, kas 
atklāj fiziskās personas identitāti (minētā panta pirmā un trešā daļa).

No minētā izriet, ka tiesas spriedums, ja tas taisīts lietā, kas izskatīta 
atklātā tiesas sēdē (atklātā procesā), ir uzskatāms par vispārpieejamu 
informāciju ar tā pasludināšanas brīdi un sabiedrībai ir tiesības ar to 
iepazīties, saņemot sprieduma tekstu, kurā aizklāti fizisko personu 
personas dati, neatkarīgi no tā, vai tiesvedība konkrētajā lietā ar attiecīgo 
spriedumu ir noslēgusies. Ja sprieduma izsniegšanas brīdī attiecīgais 
spriedums vēl nav stājies spēkā, tas tiek īpaši norādīts. 
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Minētās normas nodrošina ikvienam interesentam iespējas iepazīties 
ar atklātā tiesas procesā izskatītā lietā taisīto tiesas spriedumu, tādējādi 
ļaujot sabiedrībai sekot līdzi tam, kā tiesas pilda sev uzticēto publisko 
funkciju – tiesas spriešanu.

Šāda tiesiskā regulējuma mērķis ir ne tikai nodrošināt Satversmes 
100.pantā garantētās sabiedrības tiesības uz informācijas pieejamību, 
bet vienlaikus arī veicināt atklātu lietu iztiesāšanu un tiesas spriedumu 
publisku pieejamību, kas ir būtisks tiesību uz taisnīgu tiesu aspekts. 
Minētais pamatojams ar turpmāk norādīto.

[10] Latvijā kā demokrātiskā un tiesiskā valstī vispārīgs 
konstitucionāla ranga tiesību princips ir cilvēktiesību, tostarp tiesību 
uz taisnīgu tiesu, atzīšana un aizsardzība. Tas, ka Latvijā tiek garantētas 
tiesības uz taisnīgu tiesu, norādīts arī Satversmes 92.pantā. Lai arī 
šajā pantā tiesības uz taisnīgu tiesu formulētas visai lakoniski, šīs 
konstitucionālā ranga tiesības aptver visus tiesiskās valstīs atzītos tiesību 
uz taisnīgu tiesu elementus, tostarp tos, kas atspoguļoti, piemēram, 
Latvijai saistošās Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas (turpmāk – Konvencija) 6.pantā (sal. Satversmes tiesas  
2010.gada 30.marta sprieduma lietā Nr. 2009-85-01 10.punkts). 

Konvencijas 6.panta pirmā daļa noteic, ka ikvienam ir tiesības, nosakot 
civilo tiesību un pienākumu vai viņam izvirzītās apsūdzības pamatotību, 
uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā 
likumā noteiktā tiesā. Tiesas spriedums jādara publiski zināms, taču preses 
un publikas klātbūtne procesā var tikt pilnībā vai daļēji aizliegta morālu 
apsvērumu, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interesēs tādā 
demokrātiskā sabiedrībā, kur to prasa nepilngadīgo intereses vai procesa 
dalībnieku privātās dzīves drošība, vai arī tajā apmērā, kuru tiesa uzskata 
par absolūti nepieciešamu īpašos apstākļos, kad atklātība apdraudētu 
justīcijas intereses.

Atklātuma princips un no tā izrietošais tiesas sprieduma publiskuma 
princips kā vispārīgs lietu izskatīšanas pamatprincips, kas attiecināms 
kā uz krimināllietām, tā uz civillietām vai administratīvajām lietām, 
atspoguļots arī likuma “Par tiesu varu” 19.pantā, kas noteic, ka visās 
Latvijas Republikas tiesās lietas tiek izskatītas atklāti. Lietu izskatīšana 
slēgtā tiesas sēdē pieļaujama tikai likumā noteiktajos gadījumos. Tiesas 
spriedumus un lēmumus vienmēr pasludina publiski.

Tādējādi lietas izskatīšanas atklātums jeb publiskums ir viens no 
tiesību uz taisnīgu tiesu elementiem. Tas attiecas arī uz krimināllietām un 
ietver gan tiesības uz lietas izskatīšanu atklātā tiesas sēdē, gan tiesības 
uz to, ka tiesas spriedumi tiek padarīti publiski zināmi, proti, pieejami 
sabiedrībai. Samērīgas atkāpes no šā principa ievērošanas pieļaujamas 
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tikai tad, ja konkrētā lietā tiek atzīts, ka lietas izskatīšanas atklātums kaitē 
citām būtiskām interesēm. 

[11] Eiropas Cilvēktiesību tiesa konsekventi uzsvērusi, ka tiesību 
uz atklātu lietas izskatīšanu un publiski pasludinātu tiesas spriedumu 
jēga un mērķis ir nodrošināt tiesas spriešanas caurskatāmību un 
iespēju sabiedrībai sekot līdzi un analizēt tiesu darbu, lai tādējādi tiktu 
veicināta sabiedrības uzticēšanās tiesām un lai vienlaikus tiesas procesa 
dalībnieki būtu pasargāti no tiesas spriešanas slepenībā jeb ārpus 
sabiedrības uzraudzības. Publisks tiesas process nodrošina sabiedrības 
līdzdalību tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā (piemēram, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas 1983.gada 8.decembra sprieduma lietā “Pretto and 
Others v. Italy”, iesnieguma Nr. 7984/77, 21.paragrāfs un tā paša datuma 
sprieduma lietā “Axen v. Germany”, iesnieguma Nr. 8273/78, 25.paragrāfs,  
2008.gada 17.janvāra sprieduma lietā “Ryakib Biryukov v. Russia”, iesnieguma  
Nr. 14810/02, 30.paragrāfs, 2013.gada 16.aprīļa sprieduma lietā  “Fazliyski 
v. Bulgaria”, iesnieguma Nr. 40908/05, 64.paragrāfs). Proti, tiesas 
sprieduma publiskums jeb pieejamība sabiedrībai ir instruments, ar 
kuru tiek veicināta gan sabiedrības uzticēšanās tiesām, gan tiesībām uz 
taisnīgu tiesu atbilstoša lietu iztiesāšana, jo, padarot lietas iztiesāšanu 
sabiedrībai redzamu, tiesa tiek papildus motivēta izskatīt lietas, tostarp 
argumentēt savu spriedumu tā, lai jebkuram interesentam būtu iespējams 
pārliecināties, ka lietas izskatīšana notikusi atbilstoši tiesību uz taisnīgu 
tiesu prasībām.

Tādējādi no tiesībām uz taisnīgu tiesu izriet pienākums nodrošināt, 
lai atklātā tiesas procesā izskatītā lietā pasludināts spriedums būtu 
publiski pieejams. Minētais attiecas ne tikai uz sprieduma rezultātu, bet 
arī uz tiesas motīviem. Tas gan nenozīmē, ka tiesai spriedums noteikti 
jānolasa atklātā tiesas sēdē. Tiesas sprieduma publiskas pasludināšanas 
prasība ir ievērota arī tad, ja spriedums tiek padarīts sabiedrībai 
pieejams citā veidā, piemēram, to publicējot vai nodrošinot iespēju 
interesentiem iepazīties ar spriedumu rakstveida formātā (piemēram, 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008.gada 17.janvāra sprieduma lietā “Ryakib 
Biryukov v. Russia”, iesnieguma Nr. 14810/02, 38.–46.paragrāfs un  
1983.gada 8.decembra sprieduma lietā “Pretto and Others v. Italy”, iesnieguma 
Nr. 7984/77, 27.–28.paragrāfs, kā arī 1984.gada 22.februāra sprieduma lietā 
“Sutter v. Switzerland”, iesnieguma Nr. 8209/78, 34.paragrāfs). 

Atkāpes no prasības, lai tiesas spriedums būtu sabiedrībai pieejams, 
pieļaujamas tikai tad, ja tam ir konkrētā procesa apstākļos balstīts 
objektīvs attaisnojums (piemēram, nepieciešamība aizsargāt procesa 
dalībnieku privāto dzīvi vai valsts drošību) (sal. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
2013.gada 16.aprīļa sprieduma lietā “Fazliyski v. Bulgaria”, iesnieguma  
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Nr. 40908/05, 64.–70.paragrāfs, kā arī 2001.gada 24.aprīļa sprieduma lietā 
“B. and P. v. The United Kingdom”, iesniegumu Nr. 36337/97 un 35974/97, 
45.–49.paragrāfs).  

[12] Ievērojot minēto, secināms, ka prasība, lai tiesas spriedums (jo 
īpaši tāds, kas taisīts atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā) būtu pasludināts 
publiski, ir tieši vērsta uz to, lai sabiedrībai būtu iespējams ar šādu 
spriedumu iepazīties, jo tikai tādā veidā ir iespējams sasniegt iepriekš 
norādīto mērķi – tiesību uz taisnīgu tiesu pilnvērtīgu nodrošināšanu ar 
tiesas procesa caurskatāmību un sabiedrības uzraudzību pār to, kā tiesa 
īsteno tiesas spriešanu. 

Tādējādi likuma “Par tiesu varu” 28.2panta normas būtībā regulē 
vienlaikus gan tiesību uz taisnīgu tiesu, gan tiesību uz informācijas 
pieejamību īstenošanu. Tas savukārt nozīmē, ka atkāpes no šīs normas 
piemērošanas vērtējamas kā atkāpes no lietas izskatīšanas atklātuma jeb 
publiskuma principa. Vienlaikus atkāpes no šīs normas piemērošanas ir 
vērtējamas arī kā tiesību uz informāciju ierobežojums. 

Šādas atkāpes, kā jau minēts, pieļaujamas tikai tad, ja tas konkrētā 
gadījumā ir nepieciešams, lai aizsargātu citas būtiskas intereses, kurām 
konkrētos apstākļos dodama priekšroka.

[13] No pirmās instances tiesas sprieduma, kā arī pārsūdzētā lēmuma 
izriet uzskats, ka krimināllietas spriedumu pieejamības jautājumā likuma 
“Par tiesu varu” 28.2panta normas nav piemērojamas, jo tās ir pretrunā ar 
speciālo regulējumu, kas ietverts Kriminālprocesa likumā.

[14] Nav šaubu, ka likuma “Par tiesu varu” 28.2panta regulējums par 
tiesas nolēmumu pieejamību var tikt aplūkots kā vispārīgais regulējums. 
Tas izriet arī no šā panta ceturtās daļas, kas noteic, ka šā panta noteikumus 
nepiemēro, ja tiesas nolēmumu izsniedz saskaņā ar procesuālajiem 
likumiem. Tādējādi likumdevējs ir pieļāvis, ka tiesas nolēmumu pieejamība 
var tikt regulēta arī procesuālajos likumos. 

Līdz ar to, lai būtu pamats tiesas sprieduma krimināllietā pieejamības 
jautājumos nepiemērot likuma “Par tiesu varu” 28.2panta normas, ir 
nepieciešams konstatēt, ka krimināllietas spriedumu pieejamību izsmeļoši 
regulē Kriminālprocesa likums.

[15] Pirmās instances tiesas spriedumā norādīts, ka Kriminālprocesa 
likuma speciālā norma, kas paredz atšķirīgu tiesas nolēmumu pieejamības 
regulējumu nekā likums “Par tiesu varu”, ir Kriminālprocesa likuma  
375.panta otrā daļa. Pārsūdzētajā lēmumā papildus šai normai norādīts 
arī Kriminālprocesa likuma 374.pants.

Senāts, izvērtējot minētas tiesību normas, tostarp kopsakarā ar 
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citām Kriminālprocesa likuma normām, secina, ka, pretēji Administratīvās 
rajona tiesas spriedumā un pārsūdzētajā lēmumā paustajam uzskatam, šīs 
normas nav uzskatāmas par tādām, kas regulē krimināllietā pasludināta 
tiesas sprieduma pieejamību. Minētais pamatojams ar turpmāk 
izklāstītajiem apsvērumiem.

[16] Kā jau minēts iepriekš, saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūrā norādīto tiesas sprieduma publiska pasludināšana 
atbilstoši tiesībām uz taisnīgu tiesu nozīmē, ka spriedums (turklāt 
ne tikai tā rezolutīvā daļa, bet arī motīvi) tiek publiskots jeb padarīts 
pieejams sabiedrībai. Atkāpes no sprieduma publiskas pasludināšanas 
(tātad arī no sprieduma pieejamības sabiedrībai) pieļaujamas tikai tad, 
ja konkrētā gadījumā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams aizsargāt citas 
būtiskas intereses, ierobežojums ir samērīgs un nepieciešams. Tāpat 
arī informācijas pieejamības ierobežošana vārda brīvības kontekstā 
pieļaujama vienīgi tad, ja tas noteikts samērīgi ar mērķi aizsargāt citas 
būtiskas intereses.

Tādējādi, lai secinātu, ka likumdevējs ar konkrētu Kriminālprocesa 
likuma normu ir vēlējies paredzēt atkāpi no konstitucionālā ranga 
prasības, lai atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā pasludināts spriedums būtu 
publiski pieejams, būtu jākonstatē, ka konkrēta norma skaidri atspoguļo 
šādu likumdevēja gribu.

[17] Kriminālprocesa likuma 374.pants (panta nosaukums – 
Kriminālprocesa lietvedība) paredz, ka no kriminālprocesa uzsākšanas 
brīža visus ar šo procesu saistītos dokumentus glabā vienkopus 
krimināllietā. Minētos dokumentus no tās drīkst izņemt tikai uz lēmuma 
pamata un saskaņā ar šā likuma normām.

Senāts atzīst, ka konkrētā tiesību norma nav vērsta uz tiesas nolēmumu 
pieejamības jautājuma regulēšanu. Tā regulē pavisam citu jautājumu, proti, 
to, kā tiek vesta lietvedība krimināllietā un kā tiek glabāts krimināllietas 
materiālu kopums. Tostarp nosacījums, ka dokumentus no krimināllietas 
drīkst izņemt tikai uz lēmuma pamata un saskaņā ar Kriminālprocesa 
likuma normām, nodrošina, lai no krimināllietas materiālu klāsta netiktu 
izņemti (izslēgti) kādi materiāli bez kriminālprocesa virzītāja ziņas. 

Gadījumā, ja informācijas atklātības kontekstā sabiedrībai 
(interesentam) tiek izsniegts publiski pasludināts spriedums, tas 
nenozīmē, ka konkrētais spriedums tiek izslēgts no attiecīgās krimināllietas 
(vairs nav šajā krimināllietā). Līdz ar to konkrētā Kriminālprocesa likuma 
norma neregulē tiesisko situāciju, kurā jāizšķir jautājums par publiski 
pasludināta tiesas sprieduma atvasinājuma izsniegšanu informācijas 
pieejamības kontekstā. 
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[18] Kriminālprocesa likuma 375.pants (panta nosaukums – 
Iepazīšanās ar krimināllietas materiāliem) paredz, ka kriminālprocesa 
laikā krimināllietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums un ar tiem 
drīkst iepazīties amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu, kā arī personas, 
kurām minētās amatpersonas attiecīgos materiālus uzrāda šajā likumā 
paredzētajā kārtībā (panta pirmā daļa). Pēc kriminālprocesa pabeigšanas 
un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā ar krimināllietas materiāliem drīkst 
iepazīties tiesu, prokuratūras, izmeklēšanas un kriminālsodu izpildes 
iestāžu darbinieki, personas, kuru tiesības bija aizskartas konkrētajā 
kriminālprocesā, kā arī personas, kuras veic zinātnisko darbību. Visi galīgie 
nolēmumi krimināllietās, nodrošinot ar likumiem noteiktās informācijas 
aizsardzību, ir pieejami publiski (panta otrā daļa).

Pirmās instances tiesas un iestādes ieskatā minētās tiesību normas 
paredz, ka publiski ir pieejams tikai galīgais tiesas spriedums krimināllietā, 
savukārt pārējie lietā esošie tiesas spriedumi ir tādi paši krimināllietas 
materiāli kā jebkurš cits krimināllietā esošais dokuments, un tāpēc tie 
nevar būt publiski pieejami.

Senāts tam nepiekrīt. 
Nav noliedzams, ka tiesas spriedums krimināllietā no lietvedības 

kārtošanas viedokļa ir daļa no krimināllietas materiāliem jeb daļa no 
attiecīgajā krimināllietā esošo dokumentu kopuma. Minētais atzīts arī 
Senāta Krimināllietu departamenta 2016.gada 8.decembra lēmumā 
lietā Nr. SKK-265/2016, kurā krimināllietas materiālu jēdziens 
aplūkots Krimināllikuma 307.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
(krimināllietas materiālu nolaupīšana, tīša iznīcināšana, bojāšana vai 
viltošana) sastāva pazīmju kontekstā. 

Tomēr tas, ka tiesas spriedums ir viens no krimināllietā esošajiem 
dokumentiem, pats par sevi nenozīmē, ka tas uzskatāms par daļu no 
krimināllietas materiāliem arī informācijas pieejamības kontekstā, proti, 
ka tā pieejamību regulē Kriminālprocesa likuma 375.pants. 

Kriminālprocesa likuma 375.pants satur vispārīgu regulējumu 
attiecībā uz krimināllietā esošo materiālu kopumu kā tādu, atsevišķi 
neaplūkojot tieši tiesas spriedumus. Par to liecina arī tas, ka konkrētais 
pants iekļauts likuma nodaļā “Kriminālprocesa uzsākšana un izbeigšana”. 

Tomēr, kā pamatoti norādījis kasācijas sūdzības iesniedzējs, 
informācijas pieejamības kontekstā tiesas spriedums ir nošķirams no 
pārējiem krimināllietas materiāliem, jo jautājums par tiesas sprieduma 
publisku pieejamību ir cieši saistīts ar tiesas sprieduma publisku 
pasludināšanu. Proti, tiesas spriedums, salīdzinot ar citiem krimināllietā 
esošiem dokumentiem, ir īpašs ar to, ka uz to attiecas īpaša prasība pēc 
publiskuma. 
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Tā kā atkāpes no tiesas sprieduma publiskuma, kā jau vairākkārt 
uzsvērts, pieļaujamas tikai kā izņēmums īpašos gadījumos, kad tas 
nepieciešams citu būtisku interešu nodrošināšanai, nav pamata uzskatīt, 
ka Kriminālprocesa likuma norma, kas vispārīgi reglamentē krimināllietas 
materiālu pieejamību, izsmeļoši regulē jautājumu par tiesas spriedumu 
publisku pieejamību. Secinājumu par to, ko Kriminālprocesa likums 
paredz attiecībā uz tiesas spriedumu pieejamību, ir iespējams izdarīt tikai 
tad, ja tiek izvērtētas tiesību normas, kas tieši regulē tiesas sprieduma 
publiskošanu. Līdz ar to tiesas sprieduma pieejamības jautājuma 
noskaidrošanai primārā uzmanība ir pievēršama tieši sprieduma 
publiskumu regulējošajām Kriminālprocesa likuma normām, jo attiecībā 
uz tiesas sprieduma pieejamību tās ir speciālās tiesību normas iepretim 
Kriminālprocesa likuma 375.pantā ietvertajam vispārīgajam regulējumam 
par krimināllietas materiālu pieejamību. 

[19] Kriminālprocesa likuma 450.pants (Krimināllietas iztiesāšanas 
atklātums) paredz, ka krimināllietu iztiesā atklātā tiesas sēdē. Slēgta 
tiesas sēde pieļaujama tikai konkrētu kategoriju krimināllietās, kā arī 
tad, ja tiesa pieņem lēmumu, ka konkrētu būtisku interešu aizsardzības 
nodrošināšanai ir nepieciešams lietu skatīt slēgtā sēdē, tātad ierobežojot 
sabiedrības klātbūtni šādā procesā (panta pirmā, otrā un trešā daļa). 
Vienlaikus šā panta pirmā daļa noteic, ka tiesas nolēmumu pasludina 
publiski. Krimināllietā, kas ir iztiesāta slēgtā tiesas sēdē, publiski pasludina 
tiesas nolēmuma ievaddaļu un rezolutīvo daļu, neatklājot cietušo personu 
identificējošu informāciju.

 Secīgi Kriminālprocesa likuma 530. un 531.pants regulē to, kā 
notiek tiesas sprieduma publiska pasludināšana, proti, tiesas spriedumu 
pasludina, nolasot atklātā tiesas sēdē pilno spriedumu vai nolasot atklātā 
tiesas sēdē saīsināto tiesas spriedumu un vienlaikus paziņojot, kad būs 
pieejams pilnais tiesas spriedums. 

[20] No minētajām tiesību normām izriet skaidra likumdevēja griba 
noteikt, ka atklātā tiesas sēdē izskatītā krimināllietā tiesas spriedumu 
pasludina publiski. Savukārt, kā jau minēts, atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūrai sprieduma publiska pasludināšana nozīmē sprieduma 
padarīšanu par publiski pieejamu informāciju. 

Tādējādi secināms, ka likumdevējs Kriminālprocesa likumā ir 
noteicis, ka atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā pasludinātam spriedumam 
vispārīgi ir jābūt publiski pieejamai informācijai. Savukārt speciāls 
regulējums attiecībā uz to, kādā kārtībā informācijas atklātības kontekstā 
organizējama publiski pieejama sprieduma izsniegšana, Kriminālprocesa 
likumā nav ietverts. Līdz ar to secināms, ka, pretēji Administratīvās 
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rajona tiesas un Tieslietu ministrijas apgalvojumam, Kriminālprocesa 
likumā nav paredzēti no likuma “Par tiesu varu” atšķirīgi nosacījumi jeb 
īpašs speciālais regulējums atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā pasludināta 
sprieduma pieejamībai. Tas nozīmē, ka attiecībā uz šāda sprieduma 
pieejamību nav šķēršļu piemērot likuma “Par tiesu varu” 28.2panta 
nosacījumus. 

Tādējādi atklātā tiesas sēdē izskatītā krimināllietā publiski 
pasludināts spriedums atzīstams par vispārpieejamu informāciju. Tas 
nozīmē, ka interesentiem no tiesībām uz informācijas pieejamību izriet 
tiesības saņemt šādu nolēmumu. Apstrādājot informācijas pieprasījumus 
saistībā ar šādu nolēmumu izsniegšanu, tiesa rīkojas kā iestāde, kas 
izsniedz vispārpieejamu informāciju, nevis kā tiesa, kas spriež tiesu. 

[21] Administratīvās rajona tiesas spriedumā un pārsūdzētajā 
lēmumā vispārīgi arī  apgalvots, ka atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā publiski 
pasludinātam spriedumam nebūtu jābūt pieejamam sabiedrībai, lai 
netiktu izpausts izmeklēšanas noslēpums un tādējādi netiktu apdraudēta 
krimināllietas izskatīšana. Vienlaikus ne pārsūdzētajā lēmumā, ne 
Administratīvās rajona tiesas spriedumā nav norādīts, kā atklātā tiesas 
sēdē izskatītā lietā publiski pasludināta sprieduma, tātad tāda, kas jau 
ir darīts zināms sabiedrībai (piemēram, nolasot to atklātā tiesas sēdē), 
izsniegšana varētu objektīvi apdraudēt krimināllietas izskatīšanu. Jāņem 
vērā, ka tas, ka sabiedrības informētība par publiski pasludināta tiesas 
sprieduma saturu varētu pastiprināt sabiedrības interesi par konkrētas 
lietas izskatīšanu turpmākajā tiesvedības gaitā, nevar tikt aplūkots kā 
iemesls, kas traucē lietas izskatīšanu tiesā, jo tiesai, pildot savas funkcijas, 
ir jāapzinās lietu izskatīšanas atklātības nozīmīgums un jāspēj izskatīt 
lietu arī tad, ja sabiedrībā paralēli tiek pausti dažādi viedokļi saistībā ar 
izskatāmo lietu. 

Senāts atkārtoti uzsver, ka sprieduma publiska pasludināšana 
pēc savas jēgas nozīmē to, ka sprieduma saturs tiek padarīts publiski 
pieejams. Tādējādi, ja tiesas spriedums ir taisīts atklātā tiesas sēdē 
izskatītā lietā un pasludināts publiski, tad šāda sprieduma saturam ir jābūt 
publiski pieejamam. Šā iemesla dēļ tas ir uzskatāms par vispārpieejamu 
informāciju, kas izsniedzama likuma “Par tiesu varu” 28.2pantā noteiktajā 
kārtībā. 

Savukārt, ja konkrētas lietas apstākļi ir tādi, ka tiesas sprieduma 
satura publiskošana pirms galīgā nolēmuma stāšanās spēkā varētu 
apdraudēt lietas izskatīšanu, šādas lietas izskatīšanai būtu nosakāma 
slēgta tiesas sēde, un tad uz tiesas nolēmuma publiskošanu attiecas citas 
prasības un tostarp arī dažādi ierobežojumi. Atklātā tiesas sēdē izskatītā 
lietā publiski pasludināts spriedums varētu tikt aplūkots kā ierobežotas 
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pieejamības informācija tikai kādos īpašos, netipiskos gadījumos, kad 
konkrēto apstākļu specifiskās dabas dēļ būtu secināms, ka likumdevējs 
šādu gadījumu nav noregulējis un tāpēc tam nepieciešams īpašs risinājums, 
lai aizsargātu kādas būtiskas intereses, kuras sprieduma atvasinājuma 
izsniegšana apdraudētu.  

[22] Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka pārsūdzētais Administratīvās 
rajona tiesas spriedums ir atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai 
pirmās instances tiesai.

[23] Senāts papildus vērš pirmās instances tiesas uzmanību uz to, 
ka pārsūdzētajā spriedumā kļūdaini noteikts, ka pieteikuma priekšmets 
ir faktiskās rīcības atzīšana par prettiesisku. Ja iestāde izdod atteikumu 
sniegt prasīto informāciju, šāds atteikums ir vērtējams kā administratīvais 
akts. Iestādes rīcība vērtējama kā faktiskā rīcība vienīgi tad, ja iestāde, 
neizdodot atteikumu prasīto informāciju sniegt, to tomēr faktiski nesniedz. 
Minētais vairākkārt norādīts arī Senāta praksē (piemēram, Senāta  
2017.gada 22.marta sprieduma lietā Nr. SKA-296/2017 (A420297015) 
8.punkts, 2007.gada 24.maija sprieduma lietā Nr. SKA-191/2007 
(A42222705) 10. un 11.punkts un 2012.gada 10.septembra sprieduma  
lietā Nr. SKA-606/2012 (A420675111) 13.punkts). 

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās rajona tiesas 2017.gada 11.maija spriedumu 
un nodot lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesai;

atmaksāt [pers. A] samaksāto drošības naudu 70 euro. 
Spriedums nav pārsūdzams.
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Informācijas pieprasījuma atzīšana par apgrūtinošu

Apstrādājamās informācijas apjomu var ietekmēt ne tikai laika periods, 
par kādu informācija tiek pieprasīta, bet arī tādi faktori kā, piemēram, 
iestādes darbinieku skaits, par kuriem informāciju pieprasa, vai informāciju 
iespējams apkopot automātiski vai nepieciešams manuāls darbs, pieprasītās 
informācijas detalizācijas pakāpe, kā arī iespējamais apkopoto dokumentu 
apjoms. Šādu novērtējumu var sniegt tikai iestāde, jo tas tieši saistīts ar tās 
rīcībā esošo resursu novērtējumu. Tādēļ iestādei, izvirzot argumentu par 
informācijas pieprasījuma apgrūtinošo raksturu, ir pienākums iesniegt 
atbilstošus pierādījumus.

Tajā pašā laikā tiesai jāvērtē, vai pieprasītās informācijas sabiedriskais 
nozīmīgums ir samērojams ar iestādes ieguldīto darba apjomu. Pat 
apjomīgi informācijas pieprasījumi ir izpildāmi, ja to pamatā ir pietiekami 
svarīgas sabiedrības intereses. Informāciju par sabiedrības interesēm tiesa 
var gūt, vērtējot personas norādītos informācijas pieprasīšanas mērķus 
(Informācijas atklātības likuma 11.2panta trešā daļa). 

Rīgā 2019.gada 22.novembrī   SKA-879/2019
ECLI:LV:AT:2019:1122.A420162618.6.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Dace Mita, 
senatore Jautrīte Briede, 
senatore Līvija Slica
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par Veselības ministrijas faktiskās 
rīcības, nesniedzot pieprasīto informāciju, atzīšanu par prettiesisku, 
pienākuma uzlikšanu sniegt pieprasīto informāciju un morālā kaitējuma 
atlīdzināšanu – atvainošanos –, sakarā ar Veselības ministrijas kasācijas 
sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedumu. 

Aprakstošā daļa

[1] Pieteicējs [pers. A] 2018.gada 29.janvārī vērsās Veselības 
ministrijā, lūdzot sniegt informāciju par katru no personām, kurām pēc 
2018.gada 1.janvāra noteiktas prēmijas, novērtēšanas prēmijas, naudas 
balvas vai piemaksas ārpus darba līgumā noteiktā ikmēneša atalgojuma. 
Pieteicējs lūdza norādīt personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un 
amata aprakstu, izmaksu lielumu, datumu un pamatojumu, kā arī personu, 
kura piešķīrusi prēmiju, piemaksu vai naudas balvu. Pieteicējs norādījis, 
ka informācija nepieciešama, lai veicinātu tiesiskumu un labu pārvaldību 
valsts pārvaldē.
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Veselības ministrija 2018.gada 12.februārī sniedza atbildi, kurā 
norādīja, ka pieprasītā informācija katru mēnesi tiek publicēta institūcijas 
mājaslapā. 

Uzskatot, ka ministrija nav sniegusi pieprasīto informāciju un tā nav 
pieejama arī institūcijas mājaslapā, pieteicējs vērsās tiesā, lūdzot atzīt 
par prettiesisku ministrijas rīcību, uzlikt pienākumu izsniegt pieprasīto 
informāciju, kā arī piešķirt atlīdzinājumu.

[2] Administratīvā rajona tiesa ar 2018.gada 4.oktobra spriedumu 
pieteikumu apmierināja, uzliekot pienākumu Veselības ministrijai sniegt 
pieteicējam 2018.gada 29.janvāra iesniegumā pieprasīto informāciju un 
rakstveidā atvainoties par tiesību aizskārumu, nesniedzot pieprasīto 
informāciju. Tiesas spriedums pamatots ar turpmāk minētajiem 
argumentiem.

[2.1] Atteikums izsniegt pieprasīto informāciju pamatots ar to, 
ka informācija ir pieejama iestādes mājaslapā. Pārbaudot Veselības 
ministrijas mājaslapu, konstatējams, ka tajā atrodams amatpersonām 
izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesi, kur tabulas veidā atspoguļots 
amata nosaukums, amatpersonas vārds un uzvārds, izmaksai aprēķinātā 
atalgojuma summa ar atzīmi “t.sk. apmaksātais ikgadējais atvaļinājums vai 
papildatvaļinājums, vai ikgadējais atvaļinājums un papildatvaļinājums”. 
Tāpat atrodama vispārīga informācija par piemaksu, prēmiju, naudas 
balvu, sociālo garantiju veidiem, apmēru, noteikšanas un piešķiršanas 
kritērijiem. Papildus tam ir pieejama vispārīga informācija par ministrijas 
amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu 
grupām.

Kaut arī ministrija norādījusi uz publiski pieejamu informāciju par 
tās amatpersonām izmaksāto atalgojumu, norādot amatpersonas vārdu, 
uzvārdu, amatu un izmaksai aprēķināto atalgojuma summu, tomēr tajos 
nav ietverta pieteicēja pieprasītā informācija. Kā arī to nav iespējams iegūt, 
apstrādājot un analizējot minētajos avotos ietverto informāciju kopsakarā. 
Savukārt attiecībā uz pieteicēja lūgumu par amatpersonu amatu aprakstu 
izsniegšanu ministrija vispār nav sniegusi nekādu informāciju. 

[2.2] No Informācijas atklātības likuma 11.2panta trešās daļas izriet, 
ka katrs informācijas pieprasījums ir izvērtējams atsevišķi, bet, konstatējot 
informācijas pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu nesamērojamību 
ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem, iestādei ir tiesības atteikt sniegt 
pieprasīto informāciju. 

Pieteicēja pieprasītā informācija ir apstrādājama informācija, tomēr 
tās apjoms un apstrādes (sagatavošanas) sarežģītība un laikietilpība 
nekādā ziņā nav atzīstama par nesamērojamu ar iestādes rīcībā esošajiem 
resursiem. Proti, pieteicēja prasība saņemt informāciju par prēmiju, 
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novērtēšanas prēmiju, naudas balvu vai piemaksu saņemšanu gada 
griezumā varētu būt darba un laika ietilpīgs process, taču pieteicēja 
prasība saņemt šādu informāciju mēneša ietvaros nevarētu būtiski 
apdraudēt iestādes darbu vai citu personu tiesības. Turklāt ministrija šādu 
informāciju daļēji jau sagrupē un tā daļēji ir pieejama iestādes mājaslapā. 

Pamatojoties uz to, atteikums pieteicējam izsniegt pieprasīto 
informāciju atzīstams par prettiesisku.

[2.3] Pieteicējs nav norādījis, kādā veidā ministrijas rīcība būtiski 
ietekmējusi pieteicēja nemantiskās tiesības, kā arī kādas būtiskas sekas tā 
ir izraisījusi. Šajā gadījumā pieteicēja nemantisko interešu aizskārums nav 
vērtējams kā smags, ko apliecina arī pieteicēja prasītais atlīdzinājums – 
atvainošanās. Tas atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 14.panta trešajai daļai uzskatāms par atbilstošu 
atlīdzinājumu, jo ar rakstisku atvainošanos pieteicējs gūs pietiekamu 
morālu gandarījumu par viņa nemantisko tiesību aizskārumu.

[3] Veselības ministrija par Administratīvās rajona tiesas spriedumu 
iesniedza kasācijas sūdzību. Kasācijas sūdzība pamatota ar turpmāk 
minētajiem argumentiem. 

[3.1] Tiesa spriedumā aprobežojusies ar izvērtējumu par informācijas 
pieprasījumā ietverto periodu, bet nav pievērsusi uzmanību citiem 
apsvērumiem, kas veido izsniedzamās informācijas apjomu. Pieteicēja 
2018.gada 29.janvāra pieprasījums nav vienīgā sarakste saistībā ar 
pieteicēja informācijas pieprasījumu. 2018.gada 13.februārī un 14.martā 
pieteicējs vērsies ar analogiem informācijas pieprasījumiem. Veselības 
ministrija 2018.gada 23.martā informēja pieteicēju, ka informācija par 
ministrijas darbinieku un amatpersonu atalgojumu netiek apkopota tādā 
veidā, kādā to pieprasa pieteicējs. Līdz ar to šādas informācijas apkopošana 
prasa katras individuālās lietas analīzi, kas ir nesamērīgs apstrādājamās 
informācijas apjoms, un patērētais laiks var negatīvi ietekmēt iestādes 
darba nodrošināšanu. Pieteicējs var iegūt to pašu informāciju, analizējot 
publiski pieejamos datus. Turklāt amatu aprakstu kopijas vien veido 
dokumentu apjomu, kas pārsniedz 100 lapaspuses.

[3.2] No Informācijas atklātības likuma 11.2panta izrietošais iestādes 
pienākums sniegt informāciju saistīts ar iestādes tiesībām, ņemot vērā 
informācijas apjomu, noteikt informācijas saņemšanas veidu. Ievērojot 
labas pārvaldības principus, ministrija aicināja pieteicēju ierasties un 
iepazīties ar pieprasīto informāciju. Pieteicējam tika nodrošināta iespēja 
iegūt vēlamo informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 
prasībām, bet netika nodrošināta informācijas sniegšana atbilstoši 
pieteicēja prasītajiem izpildes nosacījumiem. Tādējādi tiesiskais strīds 
saistīts ar jautājumu, vai informācijas nesniegšana atbilstoši pieteicēja 
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prasītajiem izpildes nosacījumiem atbilst Informācijas atklātības likuma 
prasībām.

[3.3] Pieteicējs ne tikai prasa apstrādāt un sniegt viņam informāciju 
par amatpersonu atalgojumu, bet arī pieprasa attiecīgo amatpersonu 
amata aprakstus. Tomēr attiecībā uz amatu aprakstu izsniegšanu tiesa nav 
sniegusi savu vērtējumu.

Motīvu daļa

[4] Veselības ministrija kasācijas sūdzībā norādījusi, ka piekrīt 
rajona tiesas sprieduma 5.–8.punktam, kur secināts, ka ministrijas 
sākotnējais informācijas sniegšanas atteikums ir bijis prettiesisks, jo 
ministrija, pirmkārt, nebija norādījusi mājaslapu, kur atrodama pieteicēju 
interesējošā informācija, un, otrkārt, no ministrijas mājaslapā pieejamās 
informācijas nebija iespējams noskaidrot, kurām amatpersonām un 
darbiniekiem pēc 2018.gada 1.janvāra izmaksātas prēmijas, piemaksas un 
naudas balvas, izmaksas lielums un datums, pamatojums, kā arī persona, 
kura pieņēmusi lēmumu par piemaksu piešķiršanu. Tāpat ministrijas 
mājaslapā nav atrodama informācija par tās amatpersonu un darbinieku 
amatu aprakstiem. 

Ievērojot minēto, Senātam nav jāvērtē ministrijas 2018.gada 
12.februāra informācijas izsniegšanas atteikuma tiesiskums.

Tādējādi atbilstoši pieteikumā izteiktajam prasījumam uzlikt 
pienākumu ministrijai izsniegt prasīto informāciju un kasācijas sūdzībā 
norādītajam lietā ir strīds par to, vai pieteicēja informācijas pieprasījumi 
uzskatāmi par apgrūtinošiem un vai šādā gadījumā iestādei ir pienākums 
sniegt pieteicēja pieprasīto informāciju.

[5] Senāts ir izveidojis plašu un noturīgu judikatūru attiecībā 
uz Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 100.pantā 
nostiprinātajām personas tiesībām iegūt informāciju. Atzīts, ka tiesības uz 
informāciju kā tiesību uz vārda brīvību sastāvdaļa neatņemami ir viens no 
demokrātiskas sabiedrības pamatiem. Ar tiesību uz informāciju īstenošanu 
ir panākams, lai valsts pārvalde būtu atklāta, pieejama un tās darbība – 
pārskatāma. Tiesību uz informāciju īstenošanas rezultātā sabiedrība 
var pārliecināties, vai valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, 
pilda savas funkcijas efektīvi, godīgi un taisnīgi (piemēram, Senāta  
2007.gada 8.jūnija sprieduma lietā Nr. SKA-194/2007 (A42158404)  
14.punkts, 2019.gada 18.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKA-917/2019 
(A420169118) 7.punkts, 2019.gada 31.janvāra sprieduma lietā  
Nr. SKA-255/2019 (A420358416) 7.punkts).

Atbilstoši Informācijas atklātības likuma 11.2panta otrajai daļai 
iestādei pēc iespējas ir jāievēro pieprasītāja norādītais informācijas 
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saņemšanas veids. Tomēr, ja persona ar saviem informācijas 
pieprasījumiem prasa pārmērīgus valsts resursus, tas līdz ar to 
nepamatoti ierobežo citu personu tiesības saņemt informāciju, jo valsts 
nespēj pienācīgi tos izskatīt (Senāta 2007.gada 8.jūnija sprieduma lietā 
Nr. SKA-194/2007 (A42158404) 15.punkts, 2013.gada 20.novembra rīcības 
sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-933/2013 (A420444612) 6.punkts), kā arī tas 
var traucēt iestādes pamatfunkciju veikšanu, līdz ar to kaitējot arī visas 
sabiedrības interesēm (Senāta 2019.gada 26.septembra sprieduma lietā 
Nr. SKA-476/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0926.A420187717.4.S) 13.punkts). 

Par informācijas pieprasījuma apgrūtinošo raksturu var liecināt 
pieprasītās informācijas apjoms, kā arī laiks un citi resursi, kas iestādei 
nepieciešami, lai sagatavotu atbildi. Šādos gadījumos iestāde, pamatojoties 
uz Informācijas atklātības likuma 11.2panta trešo daļu, var atteikties izpildīt 
informācijas pieprasījumu vai tā izpildes nosacījumus. Pirms šāda lēmuma 
pieņemšanas iestādei jāizvērtē, vai pastāv citi informācijas sniegšanas veidi, 
kas pēc iespējas mazākā mērā skartu personas tiesības uz informāciju, 
piemēram, informācija jau ir pieejama iestādes mājaslapā (12.panta trešā 
daļa), personu var uzaicināt uz iestādi, lai iepazītos ar sevi interesējošo 
informāciju (11.panta ceturtā daļa), iestāde var aicināt personu precizēt 
informācijas pieprasījumu (11.panta trešā un piektā daļa). Tādējādi, pieprasot 
apjomīgu informāciju, personai pašai ir jāpieliek saprātīgas pūles, lai iegūtu 
interesējošo informāciju, tādējādi mazinot sava informācijas pieprasījuma 
ietekmi uz iestādes tiešo funkciju izpildi un citu personu tiesībām.

Īstenojot konstitucionālās tiesības iegūt informāciju un piemērojot 
Informācijas atklātības likumu, var ņemt vērā arī citu valstu praksi 
attiecīgu situāciju risināšanā (ciktāl tā nenonāk pretrunā ar Latvijas 
tiesību normām), jo arī citas valstis saskaras ar līdzīga rakstura situācijām. 
Piemēram, Apvienotajā Karalistē, nodrošinot tiesības iegūt informāciju, ir 
izstrādātas vadlīnijas attiecībā uz informāciju, kas pieprasītā apjoma dēļ 
no iestādes prasa lielākus resursus. Proti, ir ņemams vērā, ka informācijas 
pieprasījuma apgrūtinošo raksturu mazina pieprasītās informācijas 
sabiedriskais nozīmīgums. Attiecībā uz ierobežotas pieejamības 
informācijas izsniegšanu to ir vieglāk konstatēt, jo personai ir pienākums 
norādīt informācijas pieprasīšanas pamatojumu un izmantošanas mērķi. 
Savukārt vispārpieejamas informācijas pieprasīšanas gadījumā personai 
sava interese nav īpaši jāpamato, tādēļ ir svarīgi veidot sadarbību starp 
iestādi un personu, izmantojot iepriekš norādītos alternatīvos informācijas 
sniegšanas veidus (Apvienotās Karalistes Informācijas komisāra birojs. 
Vadlīnijas traucējošu pieprasījumu izskatīšanai. 2015, 22.–56.punkts, 
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1198/dealing-
with-vexatious-requests.pdf).
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[6] Rajona tiesa secinājusi, ka pieteicēja informācijas pieprasījums 
nav uzskatāms par apgrūtinošu Informācijas atklātības likuma 
11.2panta trešās daļas izpratnē, jo pieteicējs pieprasījis informāciju tikai 
viena mēneša ietvaros. Senāts piekrīt kasācijas sūdzībā izvirzītajiem 
argumentiem un uzskata, ka tiesas izdarītie secinājumi ir pārsteidzīgi 
un nav ņemti vērā vairāki iestādes argumenti attiecībā uz informācijas 
pieprasījuma apgrūtinošo raksturu.

Apstrādājamās informācijas apjomu var ietekmēt ne tikai laika 
periods, par kādu informācija tiek pieprasīta, bet arī tādi faktori kā, 
piemēram, iestādes darbinieku skaits, par kuriem informāciju pieprasa, 
vai informāciju iespējams apkopot automātiski vai nepieciešams manuāls 
darbs, pieprasītās informācijas detalizācijas pakāpe, kā arī iespējamais 
apkopoto dokumentu apjoms. Šādu novērtējumu var sniegt tikai iestāde, 
jo tas tieši saistīts ar tās rīcībā esošo resursu novērtējumu. Tādēļ iestādei, 
izvirzot argumentu par informācijas pieprasījuma apgrūtinošo raksturu, 
ir pienākums iesniegt atbilstošus pierādījumus.

Tajā pašā laikā tiesai jāvērtē, vai pieprasītās informācijas sabiedriskais 
nozīmīgums ir samērojams ar iestādes ieguldīto darba apjomu. Pat apjomīgi 
informācijas pieprasījumi ir izpildāmi, ja to pamatā ir pietiekami svarīgas 
sabiedrības intereses. Informāciju par sabiedrības interesēm tiesa var gūt, 
vērtējot personas norādītos informācijas pieprasīšanas mērķus. 

Iepriekš minētais apstāklis ir pamats rajona tiesas sprieduma 
atcelšanai. 

[7] Atkārtoti izskatot lietu, tiesai jāņem vērā, ka pieteicējs, 
pamatojoties uz ministrijas uzaicinājumu, ir klātienē iepazinies ar 
prasīto informāciju. Kasācijas sūdzībai ir pievienoti trīs pieteicēja 
parakstīti apliecinājumi par to, ar kādu informāciju pieteicējs ir iepazinies  
2018.gada 14.maijā. Šis apstāklis ir apsverams, domājot par pieteikumā 
izteikto prasījumu uzlikt pienākumu izsniegt informāciju. 

[8] Ņemot vērā iepriekš teikto, Senāts atzīst, ka rajona tiesas 
spriedums ir atceļams.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās rajona tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedumu 
un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai rajona tiesai;

atmaksāt Veselības ministrijai drošības naudu 70 euro. 
Spriedums nav pārsūdzams.
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Žurnālistu tiesības saņemt informāciju par publiskās 
pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu

1. Demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanas neatņemama pazīme ir 
tās pārskatāmība. Tādējādi demokrātiskā valstī sabiedrībai ir jābūt iespējām 
sekot līdzi tam, kā tiek izlietoti publiskie līdzekļi, lai pārliecinātos, ka šo 
līdzekļu izlietojums kopumā ir vērsts uz sabiedrības interešu nodrošināšanu 
un publiskie līdzekļi netiek izmantoti negodprātīgi, piemēram, ar publisko 
varu apveltīto personu savtīgu interešu īstenošanai (Latvijas Republikas 
Satversmes 100. un 104.pants, Fizisko personu datu apstrādes likuma 
32.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants).

2. Tiesību uz informācijas pieejamību mērķis ir nodrošināt sabiedrības 
tiesības sekot līdzi tam, kā valsts (plašākā nozīmē) pilda tai uzticētās 
publiskās funkcijas. Turklāt tiesības piekļūt iestāžu rīcībā esošai informācijai, 
kas saistīta ar publiskās pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu, ir 
attiecināmas arī uz informāciju par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību 
un nodibinājumu budžeta līdzekļu izlietojumu (Latvijas Republikas 
Satversmes 104.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem” 5.pants).

3. Informācijai piemītošs ierobežotas pieejamības informācijas statuss 
neizslēdz iespēju, ka arī šāda informācija var tikt izsniegta trešajām 
personām. Lemjot par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu, 
jāapsver, kurai no interesēm – tai, kuras aizsardzībai noteikts ierobežotas 
pieejamības informācijas statuss, vai tai, kura pamato leģitīmu šīs 
informācijas saņemšanas nepieciešamību, konkrētajos apstākļos ir dodama 
priekšroka. Arī informācija par fiziskas personas datiem un privāto dzīvi 
var tikt izsniegta trešajām personām, ja konkrētā gadījumā ir konstatējami 
tādi apstākļi, kuros informācijas pieprasītāja leģitīmā interese bauda 
lielāku aizsardzību nekā konkrētās personas interese uz privātās dzīves 
neaizskaramību (Latvijas Republikas Satversmes 96. un 104.pants, 
Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, likuma “Par presi un 
citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants).

4. Personām, kuras saņem atlīdzību no publiskā budžeta līdzekļiem, pat ja 
šīm personām nav valsts amatpersonas statusa, ir jāapzinās, ka sabiedrībai 
ir leģitīma interese par budžeta līdzekļu izlietojumu (Latvijas Republikas 
Satversmes 96.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem” 5.pants, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2daļa). 

5. Žurnālistu darbība, īstenojot vārda un preses brīvību, ir fundamentāla 
vērtība demokrātiskā valstī, jo tieši ar tās palīdzību lielā mērā tiek 
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nodrošinātas sabiedrības tiesības iegūt informāciju par visai sabiedrībai 
būtiskiem jautājumiem un tostarp sekot līdzi tam, kā valsts pilda tai 
uzticētās publiskās funkcijas un kā rīkojas ar nodokļu maksātāju budžetā 
iemaksātajiem līdzekļiem. Iegūstot un analizējot informāciju par budžeta 
līdzekļu izlietojumu un publisko funkciju izpildi, žurnālisti pilda savu 
demokrātijas “sargsuņa” funkciju (Latvijas Republikas Satversmes 100. 
un 104.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants).

6. Iestādei ir jāapzinās, ka sabiedrībai ir tiesības zināt (un tātad 
žurnālistiem ir pamats pētīt), vai publiskie līdzekļi tiek izlietoti tiesiski un 
sabiedrības interesēs. Līdz ar to, ja žurnālisti iestādei prasa informāciju par 
budžeta līdzekļu izlietojumu un norāda, ka tas nepieciešams žurnālistikas 
vajadzībām, iestādei ir pamats konstatēt informācijas pieprasītāja leģitīmu 
interesi. Iestādei nav pamata šādos gadījumos pieprasīt žurnālistam sniegt 
papildu informāciju par topošo publikāciju saturu (Latvijas Republikas 
Satversmes 100. un 104.pants, Informācijas atklātības likuma 11.panta 
ceturtā daļa, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants). 

7. Apzinoties informācijas izplatīšanas iespēju ietekmi uz sabiedriskās 
domas veidošanu, ir ļoti būtiski, lai pašvaldības resursi, kas tiek izmantoti 
informācijas izplatīšanai, tiktu izmantoti sabiedrības interesēs, nevis, 
piemēram, attiecīgajā pašvaldībā pie varas esošo amatpersonu vai partiju 
popularizēšanai (likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants).

8. Jautājums par personām izmaksātajiem publiskās pārvaldes budžeta 
līdzekļiem nereti kontekstu iegūst vien tad, kad ir zināma informācija par 
to, kuras personas un par kādu tieši darbību veikšanu attiecīgo atlīdzību ir 
saņēmušas. Līdz ar to kopējā atlīdzības summa, nenorādot personas, kuras 
šo atlīdzību ir saņēmušas, neļauj žurnālistiem gūt pilnvērtīgu priekšstatu 
par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un 
pamatotību (Informācijas atklātības likuma 11.2pants, likuma “Par presi 
un citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2daļa).
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S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz nodibinājuma “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs 
Re:Baltica” pieteikumu par Rīgas domes rīcības atzīšanu par prettiesisku 
un pienākuma uzlikšanu sniegt pieprasīto informāciju, sakarā ar Rīgas 
domes kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2018.gada 
25.oktobra spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Pieteicējs – nodibinājums “Baltijas pētnieciskais žurnālistikas 
centrs Re:Baltica” – 2017.gada 28.novembrī vērsās Rīgas domē ar 
iesniegumu, publikācijas sagatavošanas nolūkā lūdzot domei izsniegt 
šādu informāciju: 

1) kā veidojas nodibinājuma “Riga.lv” (turpmāk – “Riga.lv”) 
ieņēmumi (atklājot visus ieņēmumu avotus un summas 2015., 
2016. un 2017.gadā);

2) kādi ir “Riga.lv” izdevumi, tostarp atklājot: a) nodarbināto personu 
vārdus un uzvārdus un tām izmaksāto atalgojumu 2015., 2016. un  
2017.gadā; b) kādus naudas maksājumus personām veicis “Riga.
lv” 2015., 2016. un 2017.gadā un kāds tam ir pamatojums, kā 
arī visas personas, kurām “Riga.lv” veicis naudas maksājumus 
pēdējo trīs gadu laikā un katrai no šīm personām veiktā naudas 
maksājuma summu; c) kādus materiālu izdevumus un kādiem 
mērķiem “Riga.lv” veicis 2015., 2016. un 2017.gadā, atklājot 
konkrētu materiālu izdevumus un par tiem veiktos maksājumus; 
d) citas izdevumu pozīcijas, kas bijušas “Riga.lv” 2015., 2016. un  
2017.gadā, un cik katrai no tām atvēlēts līdzekļu;

3) cik “Riga.lv” 2015., 2016. un 2017.gadā tērējis reklāmai 
plašsaziņas līdzekļos, tostarp: a) cik līdzekļu izlietoti reklāmai 
un satura veidošanai laikrakstos, žurnālos, elektroniskajos 
medijos, norādot konkrētos medijus un reklāmai tajos izlietoto 
finansējumu; b) cik līdzekļu izlietoti reklāmai sociālajos medijos 
(atklājot, cik konkrēti veikti maksājumi sociālajam tīklam 
Facebook, sociālajam tīklam Twitter, sociālajam tīklam Youtube, 
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reklāmai Google); c) sniegt pilnu izklāstu par to, kuros datumos 
kādi ziņojumi sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Youtube un 
citos reklamēti un cik naudas izlietots katra konkrētā ziņojuma 
reklamēšanai 2017.gadā (precizējot, kuros sociālo tīklu kontos 
veikts konkrētais ziņojums);

4) visu “Riga.lv” valdes sēžu protokolu kopijas par 2015., 2016. un 
2017.gadu.

[2] Rīgas domes Finanšu departaments 2017.gada 27.decembrī 
izsniedza pieteicējam “Riga.lv” 2016. un 2017.gada atskaites par 
nodibinājumam piešķirtā finansējuma izlietojumu. Savukārt 2017.gada 
29.decembrī “Riga.lv” sabiedrisko attiecību nodaļa atteica pieteicējam 
sniegt informāciju par nodibinājuma izmaksātajiem finanšu līdzekļiem, jo 
minētā informācija ir aizsargāta ar personu tiesībām uz privātās dzīves 
neaizskaramību un neesot konstatējami pamatoti iemesli šīs informācijas 
izsniegšanai pieteicējam.

Pieteicējs, nepiekrītot, ka tam nav izsniegta visa pieprasītā 
informācija, vērsās Rīgas domē. 

“Riga.lv”, pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja rezolūciju, 
2018.gada 21.februārī atbildēja uz pieteicēja apstrīdēšanas iesniegumu. 
Atbildē tika uzskaitīti konkrēti izdevumi, kuros “Riga.lv” izvieto informāciju. 
Saistībā ar valdes sēžu protokoliem “Riga.lv” norādīja, ka pieteicēja 
pieprasītie dokumenti satur komercnoslēpumu un tāpēc ir atzīstami par 
ierobežotas pieejamības informāciju. Savukārt attiecībā uz izdevumiem 
“Riga.lv” norādīja, ka interneta vietnē www.lursoft.lv ir pieejams gada 
pārskats, kurā var iepazīties ar ieņēmumiem un izdevumiem. 

[3] Pieteicējs vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu, 
kurā lūdza atzīt par prettiesisku to, ka Rīgas dome nav sniegusi visu 
2017.gada 28.novembra pieprasījumā pieprasīto informāciju, kā arī lūdza 
noteikt pienākumu šo informāciju izsniegt. 

[4] Administratīvā rajona tiesa ar 2018.gada 25.oktobra spriedumu 
apmierināja pieteicēja pieteikumu daļā un noteica, ka pieteicējam 
izsniedzama daļa tā pieprasītās informācijas, ievērojot spriedumā norādītos 
apsvērumus, kā arī atzina, ka attiecīgās informācijas neizsniegšana bijusi 
prettiesiska. Spriedums daļā, kurā pieteikums apmierināts, pamatots ar 
turpmāk norādītajiem argumentiem. 

[4.1] Pieteicējs vērsies iestādē un attiecīgi arī tiesā, jo vēlas iegūt 
informāciju par “Riga.lv” ieņēmumiem un izdevumiem. Attiecīgi pieteicējs 
lūdzis atzīt par prettiesisku to, ka iestāde pieprasīto informāciju nav 
sniegusi. 

[4.2] “Riga.lv” ir izveidojusi Rīgas pilsētas pašvaldība. Šā 
nodibinājuma mērķis ir pašvaldības laikraksta izdošana un interneta 
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vietnes izveide un uzturēšana, nodrošinot sabiedrības informētību par 
Rīgas pilsētas pašvaldības un tās kapitālsabiedrību darbu, un tā ieņēmumu 
lielāko daļu veido Rīgas domes dotācija. Tādējādi, ņemot vērā arī Senāta 
judikatūrā paustās atziņas par sabiedrības tiesībām iepazīties ar budžeta 
līdzekļu izmantošanu, informācija par “Riga.lv” ir iegūstama, izmantojot 
Informācijas atklātības likumā nostiprinātās tiesības. 

[4.3] Iestāde nepamatoti nav sniegusi pieteicējam atbildi par 
“Riga.lv” 2015.gada ieņēmumiem un to avotiem, kā arī pieteicējam nav 
paskaidrots, kāpēc šāda informācija nav sniegta. Līdz ar to minētās 
informācijas nesniegšana nav pamatota un iestādei nosakāms pienākums 
to izsniegt. 

[4.4] Pieteicējs informācijas pieprasījumā ir uzdevis konkrētus 
jautājumus par “Riga.lv” izdevumiem un finansējuma izlietošanas 
mērķiem. Iestāde ir atteikusi sniegt pieprasīto informāciju, norādot, ka 
personu atalgojums un citas tām veiktās izmaksas ietilpst šo personu 
tiesību uz privāto dzīvi tvērumā. 

Vispārīgi informācija par personu vārdu un uzvārdu ir personas 
dati, un tie, tāpat kā informācija par personas privāto dzīvi, ir ierobežotas 
pieejamības informācija. Tāpēc šīs informācijas izsniegšana iespējama 
vien tad, ja tiek konstatēts, ka personas, kura šo informāciju prasa, 
likumisko interešu nodrošināšanai konkrēto datu saņemšana ir objektīvi 
nepieciešama.

Pieteicējs ir pētnieciskās žurnālistikas centrs, kas sevi definē kā 
bezpeļņas pētnieciskās žurnālistikas organizācija, kas strādā, lai aizstāvētu 
sabiedrības intereses. Informāciju pieteicēja vārdā ir pieprasījušas 
žurnālistes [pers. A] un [pers. B], norādot, ka informācija nepieciešama 
publikācijas sagatavošanai. No publiski pieejamās informācijas secināms, 
ka pieteicēja žurnālisti regulāri gatavo materiālus par dažādiem sabiedrībai 
svarīgiem ekonomiskiem, politiskiem un sociāliem jautājumiem, tostarp 
valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu izlietojumu konkrētās jomās, to 
padziļināti analizējot kontekstā ar sabiedrības ieguvumu.

Demokrātiskā sabiedrībā nodokļu maksātājiem ir tiesības tikt 
informētiem par pārvaldes lēmumiem un līdzekļu izlietojumu. Konkrētajā 
gadījumā informācijas pieprasījums attiecas uz informāciju par publisko 
līdzekļu izlietojumu. Dome nav izdarījusi apsvērumus par to, vai, atsakot 
pieteicējam pieprasīto informāciju, ir ievērots līdzsvars starp sabiedrības 
interesēm uz pārvaldes darbības pārredzamību un attiecīgo personu 
tiesībām uz privātās dzīves un personas datu aizsardzību. Informācija par 
“Riga.lv” darbinieku darbu, atalgojumu un citām izmaksām var palielināt 
pārredzamību attiecībā uz Rīgas domes un tās iestāžu darbību. Konkrētajā 
gadījumā nav pamata uzskatīt, ka pieteicējs interesētos par fizisko 
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personu privāto dzīvi vai izrādītu interesi, kas pārsniedz valsts pārvaldes 
funkcionēšanas robežas. Pieprasītās informācijas nodošana sabiedrības 
rīcībā pastiprina sabiedrisko kontroli pār pārvaldes iestādes darbības 
pamatotību, efektivitāti un atbildību, kas ir visas sabiedrības interesēs. 
Nav pamata domāt, ka informācija netiks izmantota prasītajiem mērķiem. 

Turklāt likumdevējs daļēji jau ir veicis pretstatīto interešu 
samērojumu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likums) 9.2pantā, kas reglamentē 
amatpersonu un institūciju darbinieku atalgojuma publicēšanu interneta 
mājaslapā. Tādējādi likumdevējs nav vēlējies piešķirt informācijai par 
valsts amatpersonu un darbinieku atalgojumu, tā apmēru un piešķiršanas 
pamatojumu ierobežotu pieejamību. Tāpēc informācija par valsts 
pārvaldes darbinieku un amatpersonu amatiem un viņu saņemtajiem 
ienākumiem, pildot savus pienākumus, nav uzskatāma par informāciju 
par fiziskās personas privāto dzīvi, kuru aizsargā likums. 

[4.5] Rīgas domes pieteicējam izsniegtajās atskaitēs katrā periodā 
ir norādīts viens skaitlis, cik no “Riga.lv” budžeta iztērēts darba algām vai 
tām pielīdzinātiem maksājumiem. Tomēr atskaitē nav sniegts atšifrējums, 
cik un kādām personām izmaksāts šis atalgojums. Šāda informācija ir 
nepietiekama, lai analizētu nodokļu maksātāju līdzekļu izlietojumu un 
sagatavotu kvalitatīvas publikācijas. Tādējādi Rīgas dome ir sniegusi 
ļoti nepilnīgu informāciju par personām veiktajām izmaksām un nav 
pietiekami pamatojusi atteikumu to izsniegt, samērojot indivīdu un visas 
sabiedrības intereses. 

Ievērojot minēto, Rīgas dome prettiesiski atteica pieteicējam 
izsniegt pieprasīto informāciju par nodarbinātajām personām, kā arī 
personām, kam veikti maksājumi (2.jautājuma a) un b) apakšpunkts). Līdz 
ar to iestādei, ievērojot spriedumā noteikto, nosakāms pienākums sniegt 
pieteicēja pieprasīto informāciju.

[4.6] Pieteicējs ir lūdzis sniegt informāciju par “Riga.lv” 2015., 2016. 
un 2017.gada tēriņiem reklāmai plašsaziņas līdzekļos (3.jautājums).  
“Riga.lv” savā atbildē norādījis iknedēļas konkrētus drukātos materiālus, 
kuros izvieto informāciju, lai informētu sabiedrību par Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbu. Tomēr informācija par naudas izlietojumu reklāmai 
nav sniegta vispār. Savukārt tiesas sēdē Rīgas domes pārstāvis norādīja, 
ka “Riga.lv” nenodarbojas ar reklāmas izvietošanu medijos. Vienlaikus 
pārstāvis minēja, ka informācija uz līgumu pamata tiek izvietota 
elektroniskajos medijos (LNT, TV3), līgumi ar šiem uzņēmumiem tiek 
slēgti publisko iepirkumu ietvaros, savukārt, lai apkopotu informāciju, kas 
ir izvietota sociālajos medijos, ir nepieciešami nesamērīgi lieli resursi.

Sabiedrībai ir tiesības zināt par publisko līdzekļu izlietojumu un 
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izvērtēt tā lietderību. Tādēļ arī gadījumā, ja līdzekļi kādā jomā, par ko 
uzdots jautājums, netiek tērēti vispār, par to ir jāsniedz skaidra atbilde. 

Ir nepietiekami atsaukties uz publisko iepirkumu procedūras ietvaros 
slēgtajiem līgumiem, kas sabiedrībai ir pieejami. Kā tika noskaidrots tiesas 
sēdē, publiskojami ir tikai līgumi, kuru summa pārsniedz 40 000  euro. 
Turklāt Rīgas domes pārstāvis skaidri nevarēja norādīt, kur tieši šie  
“Riga.lv” noslēgtie līgumi ir publiski pieejami. Pieteicēja uzdotais jautājums 
ir konkrēts, sabiedrības interese ir pamatota, savukārt Rīgas dome nav 
sniegusi pamatojumu, kādēļ šāda informācija netika izsniegta. Arī atsauce 
uz publiski pieejamo informāciju nodibinājuma gada pārskatā un Lursoft 
datubāzē nav atbilstoša un nesniedz pieteicēja prasīto informāciju pēc 
būtības. Pieteicēja arī uzdevusi konkrētu jautājumu par sociālajos tīklos 
Facebook, Twitter, Youtube un Google izvietoto reklāmu un veiktajiem 
maksājumiem. Informācijai par šādiem maksājumiem, ja tādi ir veikti, ir 
jābūt iestādes rīcībā, un tā ir izsniedzama pieteicējam. Ja šādi maksājumi 
nav veikti, par to jāsniedz konkrēta atbilde.

Ņemot vērā minēto, Rīgas dome nepamatoti atteica pieteicējam 
izsniegt pieprasīto informāciju par reklāmai un satura veidošanai 
plašsaziņas līdzekļos izlietoto finansējumu, un Rīgas domei uzliekams 
pienākums sniegt pieteicēja pieprasīto informāciju, kas ir tās rīcībā.

[4.7] Pieteicēja lūgusi sniegt pilnu izklāstu par to, kuros datumos kādi 
ziņojumi sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Youtube un citos reklamēti 
un cik naudas izlietots katra konkrētā ziņojuma reklamēšanai 2017.gadā 
(3.jautājuma c) apakšpunkts). 

Rīgas dome pamatoti norāda, ka būtu nesamērīgi prasīt norādīt 
visus Rīgas domes un tās institūciju ziņojumus sociālajos tīklos un to 
sniegšanas laikus, turklāt ir ticams, ka šāda informācija netiek uzskaitīta. 
Tāpat jāņem vērā, ka ikviena persona, atverot konkrētās iestādes sociālo 
tīklu profilu, var redzēt izdarīto ierakstu saturu, ierakstu izdarīšanas laiku 
un intensitāti. Vienlaikus ņemams vērā, ka pieteicējs ir prasījis nosaukt 
ziņojumus, kuri ir reklamēti, proti, par kuru izvietošanu ir maksāti 
nodibinājuma līdzekļi. Tādējādi atbildētājai ir pienākums viest skaidrību 
par līdzekļu izlietojumu un sniegt informāciju, kas ir tās rīcībā, ņemot vērā 
arī Informācijas atklātības likuma 11.2panta trešo daļu, ja tā ir pamatoti 
attiecināma.

[4.8] Pieteicējs ir lūdzis izsniegt visu “Riga.lv” valdes sēžu 
protokolu kopijas par 2015., 2016. un 2017.gadu. Tiesas sēdē pieteicēja 
pārstāvis pamatoja, ka sēžu protokoli nepieciešami, lai vērtētu, kādā 
veidā tiek organizēta darbība un pieņemti lēmumi, kas skar pašvaldības 
iedzīvotāju naudas izlietojumu. Šajā sakarā Rīgas dome norāda, ka 
nodibinājuma valdes sēdēs tiek izskatīti arī jautājumi par nodibinājuma 
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saimniecisko darbību, lai sasniegtu nodibinājuma mērķus, kas uzskatāma 
par ierobežotas pieejamības informāciju, pamatojot to ar likuma “Par 
grāmatvedību” 4.pantu un komercnoslēpuma aizsardzību. Tomēr atsauce 
uz minēto tiesību normu nevar kalpot par pamatu atteikumam sniegt 
informāciju, kas saistīta ar Rīgas pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu 
“Riga.lv”. Turklāt lietā nav iesniegts neviens pierādījums, kas liecinātu par 
to, ka “Riga.lv” valdes sēžu protokoliem vai tajos norādītajai informācijai 
būtu noteiks komercnoslēpuma statuss. Vienlaikus Rīgas dome nav 
izvērtējusi protokolos ietverto informāciju pēc būtības un nav samērojusi 
aizsargājamās intereses ar sabiedrības interesēm iegūt informāciju, 
vien automātiski noteikusi, ka tā nav izsniedzama komercnoslēpuma 
dēļ. Sabiedrībai ir tiesības būt informētai par “Riga.lv” valdes sēdēs 
pieņemtajiem lēmumiem, kas skar sabiedrības intereses, proti, publisko 
līdzekļu izlietojumu un labu pārvaldību kopumā. Vienlaikus ir iespējams, 
ka kāda daļa no protokolos ietvertās informācijas nav izpaužama 
saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.pantu. Taču strīda gadījumā 
informācijas turētājam ir jāspēj pamatot ierobežotas pieejamības statusa 
noteikšanu informācijai un nepieciešamības gadījumā jāspēj uzrādīt šo 
informāciju tiesai, lai tā varētu izvērtēt tās neizsniegšanas pamatotību.

Tādējādi Rīgas dome nepamatoti atteica pieteicējam izsniegt 
pieprasītās “Riga.lv” valdes sēžu protokolu kopijas. Līdz ar to Rīgas domei 
uzliekams pienākums sniegt pieteicēja pieprasīto informāciju, ievērojot 
spriedumā paustos apsvērumus.

[5] Rīgas dome iesniedza kasācijas sūdzību par minēto spriedumu 
daļā, kurā apmierināts pieteicēja pieteikums. Kasācijas sūdzība pamatota 
ar turpmāk minētajiem apsvērumiem.

[5.1] Tiesa nepamatoti uzdevusi Rīgas domei sniegt pieprasīto 
informāciju par “Riga.lv” izdevumiem un finansējuma izlietošanas 
mērķiem (pieteicēja informācijas pieprasījuma 2.jautājums). 

Iepretim žurnālistu tiesībām saņemt pieprasīto informāciju 
konkrētajā gadījumā nostādāmas citu personu tiesības uz privātās dzīves 
aizsardzību. Tiesa, sverot šīs pretstatītās intereses, aprobežojusies vienīgi 
ar atsauci uz Atlīdzības likuma 9.2pantu. Tomēr pieteicējs ir pieprasījis 
sniegt fizisko personu datus saturošu informāciju par laika periodu 
no 2015.gada līdz 2017.gadam (ieskaitot), savukārt Atlīdzības likuma 
9.2panta konkrētā redakcija bija spēkā tikai no 2018.gada 1.janvāra. 

Pieteicējam ir sniegta informācija par darba algām un tam 
pielīdzinātajiem maksājumiem kopumā (neidentificējot konkrētas 
personas). Tiesa, taisot spriedumu, to nav ņēmusi vērā. 

Tāpat tiesa nav noskaidrojusi, kā pieteicējam raksta tapšanai 
palīdz informācija par “Riga.lv” nodarbināto personu vārdiem un 
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uzvārdiem. Pieteicējs ir vienīgi norādījis informācijas izmantošanas mērķi 
(publikācijas rakstīšana), bet nav sniedzis pamatojumu tieši personas 
datu izsniegšanai.

[5.2] Tiesa nepamatoti noteikusi pienākumu sniegt informāciju 
par līdzekļiem, kurus nodibinājums “Riga.lv” izlieto reklāmai un satura 
veidošanai. Nodibinājums “Riga.lv” neizmanto reklāmas pakalpojumus, jo 
tas būtu pretrunā ar pašu minētā nodibinājuma mērķi, proti, sabiedrības 
informēšanu par pašvaldības darbu. Pieteicējam kā konkrētās jomas 
lietpratējam ir zināms, ka “Riga.lv” nav pamata izmantot reklāmu, vēl 
jo vairāk – maksāt par reklāmas izmantošanu. Tādējādi pieteicējs ir 
pieprasījis tādu informāciju, kas nav “Riga.lv” rīcībā.

[5.3] Tiesa spriedumā izdarījusi pretrunīgus secinājumus par to, vai 
un kādā apjomā pieteicējam sniedzama informācija par sociālajos tīklos 
Facebook, Twitter un Youtube publicējamajiem ziņojumiem. No vienas 
puses, tiesa ir piekritusi Rīgas domei, ka nebūtu samērīgi prasīt norādīt 
visus tos ziņojumus, kas šajos tīklos ievietoti, turklāt ikviena persona, 
atverot konkrēto sociālo tīklu, var redzēt izdarīto ierakstu intensitāti un 
saturu. Vienlaikus tiesa, lemjot par to, ka Rīgas domei ir pienākums viest 
skaidrību par līdzekļu izlietojumu, nav ņēmusi vērā, ka “Riga.lv” un Rīgas 
dome neuzskaita ziņojumus sociālajos tīklos un attiecīgi iestādes rīcībā 
nav pieteicēja pieprasītās informācijas.

Arī par satura veidošanas izdevumiem plašsaziņas līdzekļos Rīgas 
dome ir sniegusi atbildi pieteicējam, sniedzot atskaites par nodibinājumam 
piešķirtā finansējuma izlietojumu, kur attiecīgajā pozīcijā ir norādīta 
izdevumu summa. Tiesa spriedumā norāda, ka ir nepietiekami atsaukties 
uz publisko iepirkumu procedūras ietvaros slēgtajiem līgumiem, jo 
publiskojami ir tikai tie līgumi, kas pārsniedz 40 000 euro slieksni. Tomēr 
“Riga.lv” iepirkumus veic Rīgas domes Plānošanas iepirkumu un kontroles 
daļa, un visi šie iepirkumi, kā arī tie, kuru līgumu summa nesasniedz 
minēto slieksni, tiek publicēti pašvaldības mājaslapas iepirkumu sadaļā. 
Tāpēc nav pamatoti atzīt par prettiesisku iestādes rīcību, nesniedzot tādu 
informāciju, kas bez maksas brīvi pieejama internetā.

[5.4] Tiesa nepamatoti noteikusi Rīgas domei pienākumu 
izsniegt 2015., 2016. un 2017.gada “Riga.lv” valdes sēžu protokolus. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 47.punktam 
dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot 
oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla dokumenta grafiskajām un 
citām īpatnībām. Tādējādi tiesa uzdevusi izsniegt pieteicējam oriģināla 
faksimilattēlu bez iespējām to Rīgas domei kādā daļā neizpaust. Minētais 
pienākums ir pretrunīgs, jo, no vienas puses, tiesa spriedumā atzinusi, 
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ka personas dati ir aizsargājama informācija, no otras puses, nepamatoti 
noteikusi pienākumu izsniegt valdes sēžu protokolu kopijas (kas arī satur 
personu datus). Tāpat nav izslēdzams, ka minētie protokoli satur arī citu 
ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, komercnoslēpumu), par 
kuras neizsniegšanas iespējām tiesa spriedumā nepamatoti nav lēmusi.

[5.5] Tiesa nepamatoti uzdevusi Rīgas domei sniegt informāciju 
par “Riga.lv” 2015.gada ieņēmumiem un to avotiem. Pieteicējs sākotnēji 
iestādē bija pieprasījis informāciju vienīgi par 2016. un 2017.gada 
ieņēmumiem. Pieteicēja nekonsekvence nevar radīt nelabvēlīgas sekas 
Rīgas domei. 

Motīvu daļa

[6] Kasācijas tiesvedības ietvaros izšķirams, vai pareizs ir pirmās 
instances tiesas secinājums, ka Rīgas dome pieteicējam – nodibinājumam 
“Baltijas pētnieciskais žurnālistikas centrs Re:Baltica” – nepamatoti 
atteikusi sniegt konkrētu tā pieprasīto informāciju par “Riga.lv” 
ieņēmumiem un izdevumiem, un attiecīgi – vai pirmās instances tiesa 
pamatoti ir noteikusi Rīgas domei pienākumu sniegt pieprasīto informāciju. 

[7] Sabiedrības tiesības piekļūt iestāžu rīcībā esošai informācijai 
uzskatāms par vispāratzītu principu gan Eiropas Savienības tiesībās, 
gan nacionālā līmenī. Latvijā šīs tiesības nostiprinātas konstitucionāla 
ranga normās – Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme)  
100. un 104.pantā. Šo tiesību nozīme demokrātiskā sabiedrībā konsekventi 
uzsvērta arī Senāta un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā (piemēram, 
Eiropas Savienības Pirmās instances tiesas 2006.gada 6.jūlija sprieduma 
apvienotajās lietās “Franchet un Byk/Komisija”, T-391/03 un T-70/04, 
ECLI:EU:T:2006:190, 83.punkts, Senāta 2011.gada 21.marta spriedums 
lietā Nr. SKA-254/2011 (A420574710), 2012.gada 10.septembra sprieduma 
lietā Nr. SKA-606/2012 (A420675111) 10.punkts). 

Jo īpaši minētā principa nozīme akcentējama attiecībā uz sabiedrības 
tiesībām piekļūt tādai iestāžu rīcībā esošai informācijai, kas saistīta ar 
valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu. Minētais pamatojams 
ar to, ka demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanas neatņemama 
pazīme ir tās pārskatāmība. Ikvienam cilvēkam saskaņā ar Satversmi ir 
tiesības būt informētam par valsts pārvaldes sistēmas institūciju darbību, 
lai pārliecinātos, ka tās efektīvi, godīgi un taisnīgi saskaņā ar likumiem 
pilda sabiedrības uzticētās funkcijas (Satversmes tiesas 2003.gada 5.jūnija 
sprieduma lietā Nr. 2003-02-0106 secinājumu daļas 1.punkts un 1999.gada 
6.jūlija sprieduma lietā Nr. 04-02(99) secinājumu daļas 1. un 3.punkts). 
Līdz ar to tiesību uz informācijas pieejamību pamatmērķis ir nodrošināt 
sabiedrības tiesības zināt, kā valsts (plašākā nozīmē) pilda tai uzticētās 
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publiskās funkcijas (Senāta 2019.gada 31.janvāra sprieduma lietā  
Nr. SKA-255/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0131.A420358416.2.S) 7.punkts,  
2007.gada 8.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-194/2007 (A42158404)). 

No minētā izriet, ka demokrātiskā valstī sabiedrībai ir jābūt iespējām 
sekot līdzi publisko līdzekļu izlietojumam, lai pārliecinātos, ka šo līdzekļu 
izlietojums kopumā ir vērsts uz sabiedrības interešu nodrošināšanu un 
publiskie līdzekļi netiek izmantoti negodprātīgi, piemēram, ar publisko 
varu apveltīto personu savtīgu interešu īstenošanai.

Turklāt, tā kā tiesības piekļūt iestāžu rīcībā esošai informācijai, 
kas saistīta ar valsts (plašākā nozīmē) budžeta līdzekļu izlietojumu, ir 
vērstas uz publiskās pārvaldes darbības caurskatāmību, šīs tiesības ir 
attiecināmas arī uz informāciju par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību 
un nodibinājumu budžeta līdzekļu izlietojumu (Senāta 2011.gada 
12.janvāra lēmums lietā Nr. SKA-221/2011 (A420418311), kā arī  
2017.gada 12.jūlija spriedums Nr. SKA-29/2017 minētajā lietā, 2012.gada 
10.septembra sprieduma lietā Nr. SKA-606/2012 (A420675111) 10.punkts). 

[8] Iestāžu rīcībā esošas informācijas pieejamību detalizēti 
reglamentē Informācijas atklātības likuma normas. 

Atbilstoši šā likuma 2.panta otrajai un trešajai daļai likums attiecas 
uz dokumentētu informāciju, kas ir iestāžu informācijas apritē, un šāda 
informācija ir pieejama sabiedrībai visos gadījumos, kad likumos nav 
noteikts citādi. Likuma 3.pants iedala informāciju vispārpieejamā un 
ierobežotas pieejamības informācijā, paredzot, ka vispārpieejamu 
informāciju persona var pieprasīt bez īpaša pamatojuma. Savukārt 
attiecībā uz ierobežotas pieejamības informāciju likums paredz konkrētu 
kārtību gan tam, kā ir nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas 
statuss, gan tam, kā un kuros gadījumos šādu informāciju var atklāt 
trešajām personām. 

Atbilstoši Informācijas atklātības likuma regulējumam pamats 
ierobežot pieejamību iestādes rīcībā esošai informācijai ir vienīgi likumā 
noteiktajos gadījumos, kad pastāv objektīva nepieciešamība aizsargāt 
konkrētas un identificējamas intereses (likuma 5.pants). Vienlaikus 
informācijai piemītošs ierobežotas pieejamības informācijas statuss 
neizslēdz iespēju, ka arī šādu informāciju var izsniegt trešajām personām. 
Attiecībā uz šīs informācijas pieprasīšanu un saņemšanu likums paredz, 
ka informācijas pieprasītājam jāpamato nepieciešamība jeb mērķis, 
kādam informācija pieprasīta, un informācijas izsniegšana ir pieļaujama 
gadījumā, ja informācijas saņemšanas nepieciešamības interese prevalē 
pār to interesi, kuras aizsardzībai informācijai noteikts ierobežotas 
pieejamības statuss (likuma 11.panta ceturtā daļa). Arī Eiropas Savienības 
Tiesas un Senāta judikatūrā uzsvērts, ka ar to vien, ka informācija ir 
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ierobežotas pieejamības informācija, nepietiek, lai attaisnotu informācijas 
neizsniegšanu. Katrā konkrētā gadījumā ir jānovērtē, pirmkārt, vai iespēja 
iepazīties ar konkrēto informāciju var faktiski apdraudēt aizsargātas 
intereses, un, otrkārt, vai nepastāv primāras sabiedrības intereses, kas 
tomēr attaisno attiecīgās informācijas izpaušanu (Eiropas Savienības 
Vispārējās tiesas 2010.gada 9.jūnija sprieduma lietā “Éditions Jacob/
Komisija”, T-237/05, ECLI:EU:T:2010:224, 41.punkts, Senāta 2011.gada 
21.marta sprieduma lietā Nr. SKA-254/2011 (A420574710) 9.punkts, 
Senāta 2018.gada 31.oktobra sprieduma lietā Nr. SKA-394/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:1031.A420261416.2.S) 7.punkts).

Tādējādi, lemjot par ierobežotas pieejamības informācijas 
izsniegšanu, jāapsver, kurai no interesēm – tai, kuras aizsardzībai noteikts 
ierobežotas pieejamības informācijas statuss, vai tai, kura pamato 
leģitīmu šīs informācijas saņemšanas nepieciešamību, konkrētajos 
apstākļos ir dodama priekšroka (piemēram, Senāta 2017.gada 20.aprīļa 
sprieduma lietā Nr. SKA-463/2017 (A420305515) 11.punkts, Senāta  
2018.gada 23.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKA-244/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0423.A420156016.2.S) 8.punkts). 

[9] Konkrētajā gadījumā pieteicēja kā nodibinājuma, kas nodarbojas 
ar pētniecisko un analītisko žurnālistiku, pārstāvji – konkrēti žurnālisti – 
ir vērsušies Rīgas domē, vēloties iegūt informāciju par Rīgas pašvaldības 
nodibinājuma “Riga.lv” ieņēmumiem un atsevišķām izdevumu pozīcijām 
2015., 2016. un 2017.gadā. Informācijas pieprasījumā kā informācijas 
nepieciešamības pamatojums ir norādīta publikācijas veidošana, tātad 
informācija pieprasīta žurnālistikas vajadzībām, lai informētu sabiedrību 
par to, kā un kādiem mērķiem “Riga.lv” tiek izmantoti publiskie līdzekļi 
(pašvaldības dotācija).

[10] No kasācijas sūdzības izriet, ka Rīgas domes ieskatā tiesa 
nepamatoti apmierinājusi pieteicēja pieteikumu daļā par “Riga.lv” 
nodarbināto personu vārdiem, uzvārdiem un šīm personām izmaksāto 
atlīdzību, jo konkrētajā gadījumā neesot konstatējami tādi apstākļi, kuros 
būtu attaisnojams attiecīgo personu (proti, personu, kurām “Riga.lv” ir 
izmaksājis atlīdzības) tiesību uz privāto dzīvi aizskārums. 

[11] Vispirms Senāts uzsver, ka nenoliedzami informācija par 
konkrētām personām un tām izmaksātajām atlīdzībām ir šo personu dati 
un līdz ar to – informācija par šo personu privāto dzīvi, tāpēc šī informācija 
bauda īpašu aizsardzību. Minētais izriet gan no Satversmes 96.panta, gan 
speciālajām tiesību normām – Fizisko personu datu aizsardzības likuma, 
kas bija spēkā konkrētā informācijas pieprasījuma iesniegšanas laikā, 
un Fizisko personu datu apstrādes likuma, kas bija spēkā pārsūdzētā 
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rajona tiesas sprieduma taisīšanas laikā, kā arī no Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula). Līdz ar to pieteicēja pieprasītā informācija atbilstoši Informācijas 
atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1. un 4.punktam uzskatāma par 
tādu ierobežotas pieejamības informāciju, kurai šāds statuss noteikts uz 
likuma pamata un kuras pieejamības ierobežojuma mērķis ir aizsargāt 
fizisko personu tiesības uz privāto dzīvi. 

Vienlaikus minētais nenozīmē, ka tādējādi pieteicēja pieprasītā 
informācija automātiski atzīstama par neizsniedzamu. Arī informācija 
par fiziskas personas datiem un privāto dzīvi var tikt izsniegta trešajām 
personām, ja konkrētā gadījumā ir konstatējami tādi apstākļi, kuros 
informācijas pieprasītāja leģitīmā interese bauda lielāku aizsardzību 
nekā konkrētās personas datu aizsardzības interese (sal. Senāta  
2019.gada 22.marta sprieduma lietā Nr. SKA-232/2019 
(ECLI:LV:AT:2019:0322.A420352216.2.S) 7.punkts). Tas tieši izriet arī 
no fizisko personu datu aizsardzības regulējuma (Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma 7.panta 5. un 6.punkts (bija spēkā informācijas 
pieprasījuma iesniegšanas laikā), Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
6.panta 1.punkta “e” un “f” apakšpunkts).

[12] Kā jau minēts, pieteicēja leģitīmā interese saņemt pieprasīto 
informāciju pamatota ar pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas nolūku. 
Pārsūdzētajā tiesas spriedumā arī norādīts, ka pieteicējs ir pētnieciskās 
žurnālistikas centrs, kas strādā, lai aizstāvētu sabiedrības intereses, un 
pieteicēja žurnālisti regulāri gatavo materiālus par dažādiem sabiedrībai 
svarīgiem ekonomiskiem, politiskiem un sociāliem jautājumiem, tostarp 
pašvaldību budžeta līdzekļu izlietojumu konkrētās jomās, to padziļināti 
analizējot kontekstā ar sabiedrības ieguvumu. Arī Senātam nav pamata 
apšaubīt, ka pieteicējs, pieprasot informāciju, darbojas žurnālistikas 
nolūkos, un šādā nolūkā pieteicējam ir leģitīma interese pieprasīt arī 
ierobežotas pieejamības informāciju. 

Senāts uzsver, ka žurnālistu darbība, īstenojot vārda un preses brīvību, 
ir fundamentāla vērtība demokrātiskā valstī, jo tieši ar tās palīdzību lielā 
mērā tiek nodrošinātas sabiedrības tiesības iegūt informāciju par visai 
sabiedrībai būtiskiem jautājumiem un tostarp sekot līdzi tam, kā valsts 
pilda tai uzticētās publiskās funkcijas un kā rīkojas ar nodokļu maksātāju 
budžetā iemaksātajiem līdzekļiem (sal. Eiropas Cilvēktiesību tiesas  
2007.gada 12.jūlija sprieduma lietā “A/S Diena and Ozoliņš v. Latvia”, 
iesnieguma Nr. 16657/03, 76.punkta “b” apakšpunkts). 

Senāta praksē, vērtējot preses tiesības pieprasīt informāciju par 
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publiskās pārvaldes darbinieku atalgojumu, jau atzīts, ka, iegūstot un 
analizējot šādu informāciju, prese pilda savu demokrātijas “sargsuņa” 
funkciju. Savukārt nodokļu maksātāju finanšu līdzekļu izlietojums 
demokrātiskā sabiedrībā neapšaubāmi ir sabiedrību interesējoša 
tēma. Līdz ar to šādā gadījumā, preses pārstāvjiem pieprasot attiecīgo 
informāciju, tiek īstenotas visas sabiedrības tiesības iepazīties ar 
informāciju par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu izlietojumu 
(Senāta 2010.gada 1.jūlija sprieduma lietā Nr. SKA-347/2010 (A42404707) 
17.punkts).

[13] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka pirmās instances tiesai, 
lai pilnvērtīgi identificētu mērķi, kādam informācija pieprasīta, bija 
jānoskaidro, kā tieši pieprasīto datu iegūšana noderēs pieteicēja 
žurnālistiem konkrētas publikācijas veidošanā. Senāts tam turpmāk 
norādīto apsvērumu dēļ nepiekrīt. 

Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma pamatā 
esošajiem apstākļiem jāspēj sniegt ticamu priekšstatu par informācijas 
nepieciešamību un izmantošanas veidu. Tātad, saņemot informācijas 
pieprasījumu, iestādei ir jāspēj konstatēt, vai pastāv objektīva 
saikne starp pieprasīto informāciju un mērķi, kādam tā ir pieprasīta  
(Senāta 2018.gada 31.oktobra sprieduma lietā Nr. SKA-394/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:1031.A420261416.2.S) 8.punkts). 

Konkrētajā gadījumā, ņemot vērā, ka pieteicēja pamatdarbība ir 
pētnieciskā žurnālistika, un vērtējot pieteicēja pieprasītās informācijas 
raksturu, Senāts nesaskata pamatu šaubām par to, ka pieteicēja pieprasītā 
informācija ir tāda veida informācija, kas varētu būt nepieciešama, 
žurnālistikas nolūkā pētot jautājumu par pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu. 

Minētais pamatojams ar to, ka pieteicēja pieprasītā informācija ir 
tieši saistīta ar “Riga.lv” budžeta līdzekļu izlietojumu. Kā to konstatējusi 
pirmās instances tiesa, “Riga.lv” ir pašvaldības nodibinājums, kas izveidots 
ar mērķi pildīt publisku funkciju (informēt pašvaldības iedzīvotājus 
par pašvaldības darbību) un kura darbība pamatā tiek finansēta no 
Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tātad informācija par to, kā tiek 
finansēta “Riga.lv” darbība un kā tiek izlietoti “Riga.lv” darbībai piešķirtie 
līdzekļi, ir tieši saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, kā 
arī to, kā pašvaldība īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus. Līdz 
ar to šī informācija objektīvi attiecas uz jautājumu par publisko līdzekļu 
izlietojuma lietderību un pamatotību.

Iestādei ir jāapzinās, ka sabiedrībai ir tiesības zināt (un tātad 
žurnālistiem ir pamats pētīt) to, vai publiskie līdzekļi tiek izlietoti tiesiski 
un sabiedrības interesēs. Tādējādi, saņemot pieteicēja pieprasījumu, Rīgas 
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domei bija iespējams saprast, ka informācija tiek pieprasīta žurnālistikas 
nolūkos, lai informētu sabiedrību par “Riga.lv” darbību un līdzekļu 
izlietojumu.

Turklāt Senāta ieskatā nav atbalstāms, ka iestāde (un attiecīgi arī 
tiesa), lemjot par informācijas izsniegšanu, pieprasītu žurnālistam sniegt 
papildu informāciju par topošo publikāciju saturu. Tas nepamatoti liktu 
atklāt detaļas par topošo pētījumu un nepamatoti pakļautu iestādes 
vērtējumam to, vai un kāda informācija konkrētos apstākļos nepieciešama 
žurnālistikas vajadzībām, tādējādi radot preses brīvības apdraudējumu. Kā 
jau minēts, jebkurā gadījumā, vērtējot informācijas pieprasījuma pamatā 
esošo leģitīmo interesi, nepieciešams konstatēt informācijas pieprasījuma 
objektīvo nepieciešamību informācijas pamatā norādītajam mērķim. 
Tāpēc, ja informācija pieprasīta žurnālistikas vajadzībām un nepastāv 
pietiekami nopietns pamats apšaubīt, ka pieprasītā informācija (apjomā 
un formā, kādā tā pieprasīta) patiešām objektīvi varētu būt nepieciešama 
žurnālistikas vajadzībām, nebūtu pamatoti apšaubīt žurnālista leģitīmo 
interesi tikai tāpēc, ka informācijas pieprasījums izvērsti neatspoguļo 
topošās publikācijas vai pētījuma saturu. 

Ievērojot minēto, pirmās instances tiesa konkrētajā gadījumā 
pamatoti secinājusi, ka ir konstatējama pieteicēja leģitīma interese iegūt 
pieprasīto informāciju un šī interese ir saistāma ar pieteicēja kā analītiskās 
un pētnieciskās žurnālistikas centra nepieciešamību žurnālistikas 
vajadzībām iegūt informāciju par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu. 

[14] Sverot pretstatītās intereses, rajona tiesa secinājusi, ka 
konkrētajos apstākļos priekšroka dodama sabiedrības interesēm sekot 
līdzi pašvaldības nodibinājuma budžeta līdzekļu izlietojumam, nevis 
to personu, kurām atlīdzības izmaksātas, tiesībām uz privātās dzīves 
neaizskaramību. Pārsūdzētajā spriedumā akcentēts, ka informācijas 
izsniegšana konkrētajā gadījumā var palielināt pārredzamību attiecībā 
uz Rīgas pašvaldības darbu un budžeta līdzekļu izlietojumu. Tādējādi 
šādas informācijas nodošana pieteicējam pētīšanai un secīgai sabiedrības 
informēšanai pastiprina sabiedrisko kontroli pār pārvaldes iestādes 
darbības efektivitāti. 

Senāts piekrīt pirmās instances tiesai turpmāk norādīto apsvērumu 
dēļ. 

[15] Konkrētajos apstākļos ir redzams, ka pieteicēja žurnālisti 
pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas nolūkā ir vēlējušies iegūt 
informāciju par pašvaldības iepriekšējā darbības perioda (pieteicēja 
vērsās Rīgas domē ar informācijas pieprasījumu 2017.gadā pēc pašvaldību 
vēlēšanām) budžeta līdzekļu izlietojumu “Riga.lv” darbībā. Kā jau minēts, 
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Rīgas pašvaldība ir izveidojusi “Riga.lv”, lai tas izdotu pašvaldības 
laikrakstu un uzturētu interneta vietni, tādējādi nodrošinot sabiedrības 
informētību par Rīgas pilsētas pašvaldības un tās kapitālsabiedrību darbu. 
Tātad “Riga.lv” būtībā ir resurss, kuru pašvaldība izmanto, lai informētu 
sabiedrību par savu darbu. 

Apzinoties informācijas izplatīšanas iespēju ietekmi uz sabiedriskās 
domas veidošanu, ir ļoti būtiski, lai pašvaldības resursi informācijas 
izplatīšanai tiktu izmantoti sabiedrības interesēs, nevis, piemēram, attiecīgajā 
pašvaldībā pie varas esošo amatpersonu vai partiju popularizēšanai. Jo īpaši 
būtiski tas ir priekšvēlēšanu laikā. Tāpēc sabiedrības interesēs ir, lai tiktu 
nodrošinātas pilnvērtīgas iespējas pārliecināties par to, ka tāds pašvaldības 
resurss kā “Riga.lv” godprātīgi darbojas visas sabiedrības interesēs, nevis, 
piemēram, atsevišķu pašvaldības amatpersonu interesēs. 

Pretēji kasācijas sūdzībā norādītajam, nav pamata uzskatīt, ka 
pieteicējam, lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par to, vai “Riga.lv” līdzekļi 
tiek izlietoti sabiedrības interesēs, būtu pietiekami izsniegt tikai 
apkopojošu informāciju par “Riga.lv” izmaksāto atlīdzību summām. 
Jautājums par personām izmaksātajiem publiskās pārvaldes budžeta 
līdzekļiem nereti kontekstu iegūst vien tad, kad ir zināma informācija par 
to, kuras personas un par kādu tieši darbību veikšanu attiecīgo atlīdzību ir 
saņēmušas. Tikai zinot konkrēto personu vārdus, ir iespējams tālāk pētīt, 
piemēram, šo personu saistību ar politiskajām partijām un analizēt, par 
kāda veida darbiem atlīdzība maksāta. Līdz ar to kopējā atlīdzības summa, 
nenorādot personas, kuras šo atlīdzību ir saņēmušas, neļauj žurnālistiem 
gūt pilnvērtīgu priekšstatu par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojuma lietderību un pamatotību. Vērtējot žurnālistu tiesības iegūt 
informāciju par publikās pārvaldes darbinieku atalgojumu, Senāts jau 
iepriekš ir atzinis, ka sabiedrības tiesības zināt valsts un pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietojumu darbinieku algām un prēmijām netiek 
pilnvērtīgi nodrošinātas, saņemot tikai kopsavilkumu pa amatu grupām 
un neuzzinot katras personas individuālos ienākumus (Senāta 2010.gada 
1.jūlija sprieduma lietā Nr. SKA-347/2010 (A42404707) 20.punkts).

Tādējādi konkrētajā gadījumā pieteicēja interese (proti, interese 
žurnālistikas ietvaros pētīt un secīgi nodrošināt sabiedrību ar informāciju 
par pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu), kuras nodrošināšanai tiek 
prasīti arī fizisko personu dati, nevar tikt īstenota ar konkrētās fiziskās 
personas mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. 

Vienlaikus nav konstatējams, ka pieteicēja pieprasītā informācija, kas 
satur fizisku personu datus un informāciju par privāto dzīvi, pārsniegtu to 
apjomu, kas tieši saistās ar jautājumu par pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu. Ņemot vērā, ka konkrētajā gadījumā informācija pieprasīta 
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pētnieciskās žurnālistikas vajadzībām, nav arī pamata apšaubīt, ka fizisko 
personu dati tiek prasīti nevis tukšas ziņkārības apmierināšanai, bet 
pašvaldības līdzekļu izlietošanas pamatotības un tiesiskuma uzraudzībai, 
proti, žurnālistu “sargsuņa” funkcijas īstenošanai. 

Tāpat jāņem vērā, ka personām, kuras saņem atlīdzību no publiskā 
budžeta līdzekļiem, pat ja šīm personām nav valsts amatpersonas statusa, 
ir jāapzinās, ka sabiedrībai ir leģitīma interese par budžeta līdzekļu 
izlietojumu. Tādējādi par valsts līdzekļiem nodarbinātas personas datu, 
kas ir sabiedrības leģitīmas intereses lokā, aizsardzība ir mazāka, nekā tā 
ir privāti nodarbinātai personai (Senāta 2010.gada 1.jūlija sprieduma lietā 
Nr. SKA-347/2010 (A42404707) 20.punkts). 

Nav arī objektīva pamata uzskatīt, ka pieteicējs pieprasīto informāciju 
izmantos kādiem citiem – ar žurnālistikas nolūkiem nesaistītiem – 
mērķiem. Senātam nav šaubu, ka pieteicējs apzinās, ka atbilstoši 
Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtajai daļai informācijas 
saņēmējs, kurš pieprasījis ierobežotas pieejamības informāciju, ir atbildīgs 
par to, lai saņemtā informācija tiktu godprātīgi izmantota tikai un vienīgi 
tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.

Šādos apstākļos atzīt, ka konkrētu fizisko personu tiesības uz privātās 
dzīves neaizskaramību bauda lielāku aizsardzību nekā sabiedrības tiesības 
ar preses starpniecību iegūt informāciju par pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu, nozīmētu radīt situāciju, kurā žurnālistu rīcībā nebūtu 
instrumentu, ar kuriem īstenot žurnālista kā demokrātijas “sargsuņa” 
lomu. Tādā veidā būtiski tiktu apdraudēta publiskās pārvaldes darbības 
caurskatāmība un sabiedrības iespējas sekot līdzi publiskās pārvaldes 
budžeta līdzekļu izlietojumam. Šāda situācija neatbilstu demokrātiskas 
un tiesiskas valsts standartam. Arī Fizisko personu datu apstrādes 
likums un Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz, ka žurnālistikas 
vajadzībām pieļaujamas atkāpes no personas datu aizsardzības (regulas 
85.pants un Fizisko personu datu apstrādes likuma 32.panta pirmā un 
otrā daļa). Tādējādi, raugoties no personas datu aizsardzības skatupunkta, 
žurnālistikas vajadzība kopumā uzlūkojama kā tāda, kas sabiedrības 
interešu vārdā attaisno personas datu aizsardzības ierobežojumu.

Līdz ar to Senāts atzīst, ka konkrētajā gadījumā ir samērīgi 
ierobežot fizisko personu datu aizsardzību par labu sabiedrības tiesībām 
ar žurnālistu starpniecību sekot līdzi pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumam “Riga.lv” darbībā. 

Tādējādi pirmās instances tiesa pamatoti atzinusi, ka Rīgas domes 
rīcība, atsakoties sniegt pieteicējam konkrēto informāciju, vērtējama kā 
prettiesiska un iestādei ir uzliekams pienākums izsniegt pieteicējam šo 
informāciju.



A-272

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

 [16] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka pirmās instances tiesa konkrētā 
strīda izšķiršanā nepamatoti atsaukusies uz Atlīdzības likuma 3.panta 
9.2daļu. Minētā tiesību norma noteica kārtību, kādā internetā publicējama 
informācija par valsts un pašvaldības institūcijās strādājošajām 
amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu.

Vispirms šajā sakarā Senāts ņem vērā, ka minētā tiesību norma ar 
Satversmes tiesas 2019.gada 6.marta spriedumu lietā Nr. 2018-11-01 
atzīta par spēkā neesošu. Tomēr tas konkrētajā gadījumā nenozīmē, ka 
līdz ar to nepareizs ir pirmās instances tiesas secinājums, ka pieteicējam 
izsniedzama informācija par “Riga.lv” darbinieku atalgojumu. 

Pirmās instances tiesa, pretēji kasācijas sūdzībā norādītajam, nav 
uzskatījusi, ka informācija izsniedzama, pamatojoties uz minēto Atlīdzības 
likuma normu. Tiesas apsvērumi par likumdevēja gribu, pieņemot minēto 
tiesību normu, tikai izmantoti salīdzinājumam, vērtējot, vai konkrētajā 
gadījumā priekšroka piešķirama žurnālistu leģitīmai interesei iegūt 
informāciju ar mērķi sabiedrības interesēs izpētīt pašvaldības līdzekļu 
izlietojumu “Riga.lv” vai arī fizisko personu tiesībām uz personas datu 
aizsardzību. Tostarp tiesa kļūdaini atzinusi, ka informācija par valsts 
pārvaldes darbinieku un amatpersonu amatiem un viņu saņemtajiem 
ienākumiem, pildot savus pienākumus, nav uzskatāma par informāciju 
par fiziskās personas privāto dzīvi, kuru aizsargā likums. 

Tomēr šī kļūda nav novedusi pie nepareiza sprieduma. Pieteicēja 
pieprasītās informācijas izsniegšanas pamats konkrētajos apstākļos ir 
Informācijas atklātības likuma normas kopsakarā ar fizisko personu datu 
aizsardzības regulējumu, kas neatkarīgi no Atlīdzības likuma regulējuma 
pieļauj izsniegt personas datus tajos gadījumos, kad informācijas 
pieprasītāja leģitīmajai interesei ir dodama priekšroka iepretim tai 
interesei, kuras aizsardzībai informācijai noteikta ierobežota pieejamība. 
Kā Senāts norādīja jau iepriekš, konkrētajā gadījumā ir pamats dot 
priekšroku sabiedrības tiesībām ar žurnālistu starpniecību sekot līdzi 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumam “Riga.lv” darbībā iepretim 
“Riga.lv” nodarbināto fizisko personu interesei uz datu aizsardzību. 

Jāņem arī vērā, ka ir būtiska atšķirība starp personas datu publicēšanu 
internetā un personas datu izsniegšanu žurnālistiem pēc pieprasījuma 
pētījuma par pašvaldības budžeta izlietojumu veikšanai. Tāpēc tas, ka 
Satversmes tiesa par spēkā neesošu atzinusi tiesību normu, kas pieļāva 
konkrēta veida personu datu publicēšanu internetā, nekādā gadījumā 
nenozīmē, ka līdz ar to nepieļaujama būtu šādu personas datu izsniegšana 
žurnālistiem Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt 
tas, ka pirmās instances tiesa salīdzināšanas nolūkā atsaucās uz tiesību 
normu, ko Satversmes tiesa vēlāk atzinusi par spēkā neesošu, pats par sevi 
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nenozīmē, ka līdz ar to tiesa spriedumā nonākusi pie nepareiza rezultāta.

[17] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka ar pārsūdzēto rajona tiesas 
spriedumu kasatorei uzdots izsniegt pieteicējam tādu informāciju par 
“Riga.lv” reklāmas izdevumiem, kādas nav tā rīcībā. Kasatore uzsver, 
ka “Riga.lv” neizmanto reklāmas pakalpojumus, jo šādu pakalpojumu 
izmantošana būtu pretrunā ar nodibinājuma mērķi – informēt sabiedrību 
par pašvaldības darbu, turklāt tas esot tik pašsaprotami, ka pieteicējam 
pašam tas būtu jāsaprot. 

Šajā sakarā Senāts uzsver, ka pirmās instances tiesa nav uzdevusi 
Rīgas domei sniegt tādu informāciju, kuras nav tās rīcībā, bet gan uzdevusi 
sniegt pieteicējam konkrētu atbildi par “Riga.lv” tēriņiem reklāmām 
(pieļaujot, ka atbildē var būt arī norādes, ka šādu tēriņu nav).

Pārsūdzētajā spriedumā ņemts vērā, ka, atbildot uz pieteicēja 
informācijas pieprasījumu, sniegta informācija par konkrētiem iknedēļas 
drukātajiem medijiem, kuros “Riga.lv” izvietojis informāciju, kā arī tiesa 
ņēmusi vērā Rīgas domes pārstāvja tiesas sēdē norādīto, ka informācija 
uz līgumu pamata tiek izvietota elektroniskajos medijos. Attiecīgi 
pārsūdzētajā spriedumā secināts, ka pieteicējam nav sniegta konkrēta 
atbilde uz tā uzdoto jautājumu par izdevumiem reklāmai un satura 
veidošanai.

Senāts piekrīt, ka Rīgas domes sniegtās atbildes nevieš skaidrību 
par to, ka “Riga.lv” nav bijuši izdevumi saistībā ar reklāmu un satura 
veidošanu. Kasatores norādītais, ka atbilstoši likuma prasībām “Riga.lv” 
šādu izdevumu nevar būt, nav automātisks pamats, lai atzītu pieteicēja 
uzdoto jautājumu par nepamatotu. Informācijas pieprasījuma pamatā 
pašsaprotami var būt informācijas pieprasītāja nolūks noskaidrot, vai un 
kā iestāde savā darbībā ievēro tiesību normu prasības. Tāpēc, atbildot uz 
informācijas pieprasījumu, nebūtu pamatoti norādīt tikai to, ka atbilstoši 
tiesību normu prasībām konkrēta veida izdevumi iestādei nevarētu būt, bet 
ir jāvieš skaidrība tajā, vai patiešām attiecīgi izdevumi nav bijuši. Tādējādi, 
pretēji kasatores apgalvojumam, pirmās instances tiesa nav atzinusi par 
prettiesisku to, ka iestāde nav sniegusi tādu informāciju, kuras nemaz nav 
tās rīcībā, bet gan ir norādījusi, ka iestāde nepamatoti nav sniegusi skaidru 
atbildi uz pieteicēja uzdoto jautājumu. 

[18] Nepamatots ir kasācijas sūdzības arguments, ka tiesa 
pārsūdzētajā spriedumā esot izdarījusi pretrunīgus secinājumus par to, 
vai un kādā apjomā pieteicējam sniedzama informācija par sociālajos 
tīklos Facebook, Twitter un Youtube publicētajiem ziņojumiem. No 
tiesas sprieduma skaidri izriet, ka informācija par visiem ziņojumiem, 
kas bijuši ievietoti sociālajos tīklos, nav sniedzama, jo tas iestādei 
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prasītu nesamērīgus resursus, turklāt ar šādiem ziņojumiem ikviens 
var iepazīties, atverot attiecīgos sociālo tīklu kontus. Vienlaikus tiesa 
ir atzinusi, ka pieteicējam sniedzama informācija par to, vai, cik un par 
kuru tieši ziņojumu izvietošanu sociālajos tīklos ir maksāts, proti, vai 
un kādi līdzekļi par ziņojumu izvietošanu maksāti, piemēram, Facebook, 
Twitter, Google vai Youtube. Tādējādi Senāts nekonstatē pretrunas tiesas 
secinājumos. 

Senāts arī norāda, ka tad, ja par ziņojumu izvietošanu (reklamēšanu) 
sociālajos tīklos ir atsevišķi maksāts, šādai informācijai ir jābūt “Riga.lv” 
rīcībā, tāpēc nepamatota ir kasācijas sūdzībā norādītā atruna, ka “Riga.lv” 
un Rīgas dome neuzskaita ziņojumus sociālajos tīklos un attiecīgi iestādes 
rīcībā nav pieteicēja pieprasītās informācijas. “Riga.lv” rīcībā ir jābūt 
informācijai par veiktiem maksājumiem (ja tādi bijuši).

[19] Senāts nepiekrīt arī kasācijas sūdzībā norādītajam, ka tiesa 
nepamatoti uzdevusi izsniegt pieteicējam informāciju par “Riga.lv” 
iepirkumiem. 

Kasatore uzsvērusi, ka ar informāciju par pieteicēju interesējošajiem 
“Riga.lv” labā rīkotajiem iepirkumiem var iepazīties pašvaldības interneta 
vietnē, līdz ar to iestādei neesot pienākuma izsniegt pieteicējam tādu 
informāciju, kas jau ir publiski pieejama internetā.

Šajā sakarā Senāts norāda: tas, ka tiesa ir atzinusi, ka iestādei ir 
pienākums nodrošināt pieteicēju ar attiecīgo informāciju, nenozīmē, ka 
iestādei visa attiecīgā informācija noteikti jāizsniedz izdrukātā veidā vai, 
piemēram, elektroniski. Ja šī informācija ir publiski pieejama internetā, 
ir pietiekami, ja iestāde pieteicējam norāda, kurā tieši interneta vietnē 
(norādot konkrētu mājaslapas adresi) informācija ir pieejama. Ņemot 
vērā, ka lietā nav konstatēts, ka iestāde to pieteicējam jau būtu norādījusi, 
turklāt pat tiesas sēdē iestādes pārstāve vēl nevarēja konkrēti norādīt, 
kur ar attiecīgo informāciju iespējams iepazīties, tiesa pamatoti uzdeva 
informācijas pieprasītājam sniegt pienācīgu atbildi. 

[20] Kasācijas sūdzībā arī pausti vispārīgi iebildumi pret pirmās 
instances tiesas spriedumu daļā, kurā iestādei uzdots izsniegt “Riga.lv” 
valdes sēžu protokolu kopijas. Kasatores ieskatā, izpildot tiesas noteikto 
pienākumu, iestādei būs jāizgatavo šo protokolu kopijas bez tiesībām 
aizklāt kādu aizsargājamu informāciju, piemēram, komercnoslēpumu. 

Tomēr šādi iebildumi ir nepamatoti. Pirmās instances tiesa 
spriedumā ir atzinusi, ka pieteicējam vispārīgi ir tiesības iegūt pieprasīto 
valdes sēžu protokolus, lai gūtu informāciju par to, kā “Riga.lv” valde lemj 
par pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu izlietošanu. Vienlaikus tiesa 
norādījusi, ka vispārīga atsauce uz to, ka valdes protokoli varētu saturēt 
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komercnoslēpumu, pati par sevi nav pietiekams pamatojums informācijas 
atteikumam. Tiesa uzsvērusi, ka iestādei ir jāizvērtē protokolos ietvertā 
informācija pēc būtības un jāsamēro aizsargājamās intereses ar sabiedrības 
interesēm iegūt informāciju. Ja kādā daļā šī informācija pēc būtības ir tāda, 
kuras aizsardzībai dodama priekšroka iepretim pieteicēja interesei saņemt 
informāciju, tas attiecīgi jāpamato. Iestāde šādu izvērtējumu nav veikusi, 
tāpēc tās atteikums sniegt informāciju atzīts par prettiesisku. Secīgi tiesa 
uzdevusi Rīgas domei izsniegt pieteicēja pieprasīto informāciju, ievērojot 
spriedumā paustos apsvērumus. Tātad tiesa uzdevusi Rīgas domei lemt par 
informācijas izsniegšanu, izvērtējot protokolos ietverto informāciju pēc 
būtības un samērojot aizsargājamās intereses ar sabiedrības interesēm 
iegūt informāciju. Tādējādi pārsūdzētais spriedums neizslēdz iestādes 
iespēju aizklāt to valdes sēžu protokolos norādīto informāciju, kas 
pārsniedz pieteicēja leģitīmās intereses apmierināšanai nepieciešamo 
informāciju un ir aizsargājama. 

[21] Kasācijas sūdzībā izvirzīts arī iebildums, ka tiesa kļūdaini 
atzinusi par prettiesisku iestādes rīcību, neizsniedzot pieteicējam 
pieprasītās atskaites par 2015.gadu. Kasatore norāda, ka pieteicējs, 
vēršoties iestādē, pieprasīja vienīgi atskaites par 2016. un 2017.gadu. 
Tomēr no lietas materiālos esošā pieteicēja tiesai iesniegtā 2017.gada 
28.novembra informācijas pieprasījuma teksta redzams, ka pieteicējs 
bija lūdzis iestādi atklāt visus ieņēmumu avotus un summas 2015.,  
2016. un 2017.gadā. Savukārt iestāde lietā nav iesniegusi pierādījumus, 
kas apliecina, ka pieteicējs nebūtu prasījis iestādei informāciju par “Riga.
lv” ieņēmumiem 2015.gadā. Līdz ar to šis kasatores arguments nav 
pamatots. 

[22] Apkopojot minēto, pārsūdzētais rajona tiesas spriedums ir 
atstājams negrozīts, bet Rīgas domes kasācijas sūdzība – noraidāma. 

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās rajona tiesas 2018.gada 25.oktobra 
spriedumu, bet Rīgas domes kasācijas sūdzību noraidīt. 

Spriedums nav pārsūdzams.
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VII. Nodokļu tiesības
Nodokļa maksātāja pienākuma pārbaudīt darījuma 
partneri robežas saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa 
priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanu

1. Prasīt no nodokļu maksātāja, lai tas veic papildu pārbaudes, var tad, ja 
konkrētajos apstākļos nodokļu maksātājam vajadzēja rasties objektīvām 
šaubām par savu darījumu partneri un ja tādēļ bija pamatoti sagaidāms, ka 
nodokļu maksātājs noskaidros attiecīgo informāciju, lai šīs šaubas novērstu.

Apstākļos, kad darījumus ir iespējams nokārtot bez savstarpējas saskarsmes 
un papildu informācijas apmaiņas, būtu īpaši jāpamato, kāpēc nodokļu 
maksātājam būtu jāizrāda lielāka interese par darījumu partneri, kas arī 
būtu pamats pieteicējai pārmest apzinātu iesaisti nelikumīgos darījumos 
(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 92.pants).

2. Lai arī 2002.gada 28.janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu 
principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 18.pants kopumā ir vērsts uz 
pārtikas izsekojamības mērķa sasniegšanu, tomēr uzņēmēja pienākums šā 
mērķa ietvaros ir vienīgi identificēt piegādātāju – tā nosaukumu un adresi. 
Uzņēmējam šā mērķa īstenošanai nav patstāvīgi jānoskaidro pārtikas 
izcelsme. Turklāt, ja arī piegādātāja identificēšanas pienākums netiek 
izpildīts, tas pats par sevi nevar būt pamats priekšnodokļa atskaitīšanas 
tiesību liegšanai (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 92.pants).

Rīgā 2019.gada 22.novembrī SKA-5/2019
ECLI:LV:AT:2019:1122.A420549912.4.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Dzintra Amerika, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Vēsma Kakste
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SIA “Altic” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 
2012.gada 14.septembra lēmuma Nr. 22.4.6/73132 atcelšanu, sakarā 
ar Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas 2015.gada 21.oktobra spriedumu.
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Aprakstošā daļa

[1] Pieteicēja SIA “Altic” 2011.gada jūlijā–augustā no SIA “Sakorex” 
un 2011.gada oktobrī no SIA “Ulmar” iegādājās rapša sēklu, to pieņemot un 
uzglabājot SIA “Vendo” noliktavā (elevatorā). Par minētajiem darījumiem 
pieteicēja atskaitīja priekšnodokli. 

[2] Valsts ieņēmumu dienests pieteicējai veica pievienotās 
vērtības nodokļa auditu. Dienests konstatēja, ka pieteicējas darījumi 
ar SIA “Sakorex” un SIA “Ulmar” nav notikuši. Dienests ar 2012.gada 
14.septembra lēmumu Nr. 22.4.6/73132 uzlika pienākumu pieteicējai 
samaksāt pievienotās vērtības nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu.

Pieteicēja iesniedza pieteikumu tiesā par minētā Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmuma atcelšanu.

[3] Izskatot lietu apelācijas kārtībā, ar Administratīvās apgabaltiesas 
2015.gada 21.oktobra spriedumu pieteikums apmierināts. Apgabaltiesas 
spriedums, citstarp pievienojoties pirmās instances tiesas sprieduma 
motivācijai, pamatots ar šādiem argumentiem.

[3.1] Valsts ieņēmumu dienests ne audita pārskatā, ne arī lēmumā 
nav norādījis, ka apšauba faktu, ka prece (rapsis) SIA “Vendo” elevatorā 
tika saņemta, kā arī nav norādījis uz pierādījumiem, kas apliecinātu preces 
faktisko neesību, t.i., ka darījumi būtu noformēti tikai dokumentāri. 

Šajā gadījumā nerodas šaubas, ka prece SIA “Vendo” elevatorā 
Kapsēdes ielā 3, Liepājā, faktiski tika piegādāta pavaddokumentos 
norādītajos datumos un daudzumā. 

[3.2] Apstāklim, ka pavadzīmēs nav norādīta preču piegādes vieta, nav 
izšķirošas nozīmes, jo tā ir norādīta piegādes līgumos un starptautiskajās 
pavadzīmēs (CMR). Savukārt preču piegādes rēķinos kā grāmatvedības 
attaisnojuma dokumentos preču saņemšanas vieta ir norādīta pareizi. 

[3.3] SIA “Sakorex” un SIA “Ulmar” amatpersonas noliedz tiešu dalību 
darījumos ar pieteicēju, tomēr neizslēdz iespēju, ka komercsabiedrības 
darījumus faktiski veikušas.

[3.4] Šajā gadījumā darījumu raksturs neprasīja pārliecināties par 
darījumu partneru spēju sniegt pakalpojumus, jo preču piegādi veica 
pārdevējs uz līgumā norādīto preču piegādes vietu. Preču piegādes veicējs – 
pārvadātājs – nenoliedz pārvadājumu veikšanu, un lietā ir dokumenti par 
pārvadājumu norisi. Turklāt, kā izriet no noslēgtā līguma starp pieteicēju 
un SIA “Vendo”, atbildību par pavadzīmē (aktā) norādītās informācijas 
patiesumu un no tā izrietošajām sekām uzņēmusies SIA “Vendo”. 

[3.5] Pieteicēja iesniedza dokumentus, kas apliecina, ka pieteicēja 
plašsaziņas līdzekļos un internetā atkārtoti bija ievietojusi reklāmu par 
savu saimniecisko darbību. Minētie dokumenti apstiprina pieteicējas 
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apgalvojumu, ka pieteicēja nenodarbojās ar darījumu partneru meklēšanu, 
bet tie sameklēja pieteicēju paši. No minētā savukārt ir secināms, ka lietā 
neapstiprinās iespējama pieteicējas iepriekšēja noruna darījumu partneru 
izvēlē. No preču piegādes dokumentiem ir secināms, ka preces faktiski ir 
piegādājušas identificējamas personas – pārvadātāji – un šīs personas ir 
uzrādītas transportlīdzekļu pavaddokumentos. 

[3.6] No lietas materiāliem un pieteicējas sniegtajiem 
paskaidrojumiem ir gūta pārliecība, ka pieteicēja ir rīkojusies labticīgi 
un pilnībā paļāvusies uz SIA “Sakorex” un SIA “Ulmar” iespējām piegādāt 
līgumā noteikto preci. 

Valsts ieņēmumu dienests ir norādījis uz tādiem pierādījumiem un 
informāciju, kuru pārbaudi pieteicējai nebija pienākuma veikt. Savukārt 
pierādījumi, ka pieteicēja zināja vai tai bija jāzina, ka SIA “Sakorex” un 
SIA “Ulmar” darījumi ir iesaistīti krāpšanas shēmās pievienotās vērtības 
nodokļa jomā, lietā nav gūti.

[4] Valsts ieņēmumu dienests iesniedza kasācijas sūdzību par 
apgabaltiesas spriedumu, kas pamatota ar turpmāk minētajiem 
argumentiem.

[4.1] Tiesa uzskatījusi par mazsvarīgu faktu, ka abas pieteicējas 
darījumu partneru amatpersonas noliedz saimnieciskās darbības 
veikšanu, pieļāvuma formā atzīstot, ka darījumu partneru vārdā rīkojušās 
kādas citas personas, lai gan lietā par to nav neviena pierādījuma. 

[4.2] Tiesa ir izdarījusi kļūdainu secinājumu, ka neviens normatīvais 
akts neuzliek pienākumu noskaidrot, kāda ir nopirktās preces izcelsme. 
Saskaņā ar 2002.gada 28.janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu 
principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un 
paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (turpmāk – Regula 
Nr. 178/2002), noteikto uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas un barības 
apritē, jāspēj identificēt jebkuru vielu, ko paredzēts pievienot vai ko 
varētu pievienot pārtikai un barībai. Tādēļ minēto uzņēmēju rīcībā 
ir jābūt sistēmām un procedūrām, kas dod iespēju pēc pieprasījuma 
darīt attiecīgo informāciju zināmu kompetentajām iestādēm. Tādējādi 
pieteicēja, nepārbaudot darījuma partneru faktiski darbojošos personu 
identitāti, kā arī darījumu partneru reģistrāciju Pārtikas un veterinārajā 
dienestā, neveica pat minimālas darbības darījumu partneru pārbaudei.

[4.3] Tas, ka dienesta lēmumā tiešā tekstā nav norādes uz faktu, 
ka pieteicēja zināja, ka iesaistās nelikumīgu darījumu ķēdē, nenozīmē, 
ka šādu secinājumu nevar izdarīt tiesa. Lietā esošie pierādījumi to 
kopsakarā (nepatiesu datu atspoguļošana pavadzīmēs – nepatiesa preču 
izsniegšanas vieta, transportlīdzekļi un pārvadātāji, SIA “Ulmar” un 
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SIA “Sakorex” amatpersonu liecības, ka tās saimniecisko darbību faktiski 
nav veikušas, neizsekojama graudu izcelsme) apliecina faktu, ka pieteicēja 
nav iegādājusies preces no SIA “Ulmar” un SIA “Sakorex”, tādējādi 
grāmatvedībā norādot nepatiesus datus, kā arī zinājusi, ka iesaistās 
nodokļu krāpšanā.

[4.4] Fakts, ka preces ir bijušas, nepierāda, ka preču piegādi veikušas 
tās komercsabiedrības, kas norādītas nodokļa rēķinā. 

Nav ņemts vērā fakts, ka preču tālākās iegādes nav izsekojamas. 
Ne SIA “Sakorex”, ne SIA “Ulmar” preču iegādes Eiropas Savienībā nav 
deklarējušas, līdz ar to darījumi ir neizskaidrojami un nav konstatējama 
preču izcelsme. Tālākie darījumi ļauj izsecināt, vai tiešie darījumu partneri 
varēja piegādāt preces un sniegt pakalpojumus.

[4.5] Tiesa nav pievērsusi uzmanību konstatētajām neatbilstībām 
CMR, kā, piemēram, ZS “Nadziņi” norādei, ka tai nepieder automašīna ar 
valsts reģistrācijas Nr. [numurs] un ka pavadzīmēs norādītajā laikā [pers. A] 
nemaz nav bijis darba attiecībās ar ZS “Nadziņi”. Turklāt neviens pārvadātāja 
darbinieks nevarēja paskaidrot, kura komercsabiedrība preci nodeva 
pārvadājumam, līdz ar to autovadītāju paskaidrojumi vērtējami kritiski, jo 
tie nesniedz priekšstatu par konkrēto partneru iesaisti darījumos. 

[5] Pieteicēja paskaidrojusi, ka kasācijas sūdzību neatzīst. Noraidāms 
ir dienesta arguments, ka pieteicējas sadarbības partneriem bija jābūt 
reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā, jo visi graudi, kuri tika 
iepirkti, bija paredzēti lietošanai degvielas ražošanā un nekādā ziņā nebija 
saistīti ar jebkāda veida pārtiku.

[6] Senāts Eiropas Savienības Tiesai uzdeva prejudiciālo jautājumu 
par Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīvas 2006/112/EK par 
kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk – Direktīva 
2006/112/EK) 168.panta “a” punkta interpretāciju kopsakarā ar Regulas 
Nr. 178/2002 mērķi un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 
29.aprīļa Regulas Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – 
Regula Nr. 852/2004) 31.pantu.

Eiropas Savienības Tiesa 2019.gada 3.oktobrī pieņēma spriedumu 
lietā C-329/18 (ECLI:EU:C:2019:831).

Motīvu daļa

[7] Šajā lietā tiesa ir balstījusies uz virkni pierādījumu, kas liek 
secināt, ka prece faktiski ir piegādāta, minēto neapšauba arī dienests. 

Lielākā daļa dienesta kasācijas sūdzības argumentu ir vērsti uz 
pamatojumu, ka pieteicējas darījumu partneriem, proti, SIA “Sakorex” un 
SIA “Ulmar”, ir fiktīvu uzņēmumu pazīmes un no lietas materiāliem nevar 
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konstatēt reālo preču kustību un izcelsmi. No minētā dienesta ieskatā ir 
izsecināma nodokļu sistēmas ļaunprātīga izmantošana, tostarp pieteicējas 
ļaunprātība dokumentu noformēšanā, proti, pieteicēja apzināti saņēma 
preces ne no attaisnojuma dokumentos norādītajiem uzņēmumiem jeb 
citu neidentificētu personu piegādātās preces noformējusi kā saņemtas 
no rēķinā norādītā darījuma partnera.

Tomēr pretēji dienesta uzskatam minētais nepierāda pieteicējas 
iesaisti vai vismaz informētību par šo nodokļu sistēmas ļaunprātīgu 
izmantošanu. Šeit ir vēlreiz jāatgādina gan Latvijas administratīvo tiesu, 
gan arī Eiropas Savienības Tiesas praksē jau vairākkārtīgi uzsvērtais, ka 
darījuma partnera fiktīvais raksturs vai tā resursu trūkums vien nevar būt 
par pamatu secinājumam, kas novestu pie priekšnodokļa atskaitīšanas 
tiesību ierobežošanas (piemēram, Senāta 2013.gada 7.maija sprieduma 
lietā Nr. SKA-14/2013 (A42559408) 9.punkts, Eiropas Savienības Tiesas 
2012.gada 21.jūnija sprieduma apvienotajās lietās “Mahagében un Dávid”, 
C-80/11 un C-142/11, ECLI:EU:C:2012:373, 62.punkts).

Ņemot vērā, ka šajā gadījumā netiek apstrīdēts, ka pieteicējas 
darījumu partneriem ir konstatējamas fiktīvu uzņēmumu pazīmes, kā 
arī nav nosakāma preces izcelsme, nav pamata vērtēt dienesta kasācijas 
sūdzības argumentus, kas vērsti uz šo apstākļu pamatošanu.

[8] Lai būtu pamats liegt pieteicējai tiesības atskaitīt priekšnodokli 
par strīdus darījumiem, šajā gadījumā ir jākonstatē, ka pieteicēja zināja 
vai tai bija jāzina, ka tā ir iesaistīta pievienotās vērtības nodokļa sistēmas 
ļaunprātīgā izmantošanā. Šeit liela nozīme ir darījumu raksturam un to 
faktiskajai norisei.

Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka valsts tiesai ir jānodrošina, 
lai pierādījumu vērtējums netieši neradītu rēķina saņēmējam pienākumu 
pārbaudīt savu darījuma partneri, kas tam principā nav jādara. Tomēr, 
ja apstrīdēto nodokļu rēķinu saņēmēja uzrādītajos dokumentos arī ir 
konstatēti pārkāpumi, tas ir jāņem vērā, valsts tiesai veicot visaptverošu 
novērtējumu (Eiropas Savienības Tiesas 2013.gada 28.februāra rīkojuma 
lietā “Forvards V”, C-563/11, ECLI:EU:C:2013:125, 42.–43.punkts).

Tas nozīmē, ka prasīt no nodokļu maksātāja, lai tas veic papildu 
pārbaudes, var tad, ja konkrētajos apstākļos nodokļu maksātājam 
vajadzēja rasties objektīvām šaubām par savu darījumu partneri un ja 
tādēļ bija pamatoti sagaidāms, ka nodokļu maksātājs noskaidros attiecīgo 
informāciju, lai šīs šaubas novērstu.

Pārbaudot, vai pieteicēja zināja vai tai bija jāzina, ka tā ir iesaistīta 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā, 
apgabaltiesa secināja, ka lietas materiāli un visu personu skaidrojumi 
par to, kā notiek graudu pieņemšana, kā tiek noteikta graudu kvalitāte 
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un kā tiek sastādīti graudu pieņemšanas akti un rēķini, atbilst graudu 
iepirkšanas darījumu raksturam. 

Lietā esošie dokumenti apliecina, ka pieteicēja nenodarbojās ar 
darījumu partneru meklēšanu, tie sameklē pieteicēju paši, atsaucoties 
uz plašsaziņas līdzekļos un internetā pieteicējas ievietotu reklāmu par 
tās saimniecisko darbību. Šajā gadījumā darījumu raksturs neprasīja 
pārliecināties par darījuma partneru spēju sniegt pakalpojumus, jo preču 
piegādi veica pārdevējs uz līgumā norādīto preču piegādes vietu. Preču 
piegādes veicējs – pārvadātājs – nenoliedz pārvadājumu veikšanu, un lietā 
ir dokumenti par pārvadājumu norisi. 

No minētā izriet, ka apgabaltiesa ir pievērsusi uzmanību pieteicējas 
un tās piegādātāja darbības modelim un darījumu raksturam un ir 
atzinusi par ticamu, ka pieteicēja nesaskatīja vajadzību veikt padziļinātu 
izpēti par darījumu partneri. Šādos apstākļos, kad darījumus ir iespējams 
nokārtot bez savstarpējas saskarsmes un papildu informācijas apmaiņas, 
būtu īpaši jāpamato, kāpēc pieteicējai būtu jāizrāda lielāka interese par 
darījumu partneri, kas arī būtu pamats pieteicējai pārmest apzinātu 
iesaisti nelikumīgos darījumos.

[9] Vienīgais dienesta arguments, kas ir vērsts uz pamatojumu tam, 
ka pieteicēja zināja vai tai bija jāzina par nodokļu sistēmas ļaunprātīgu 
izmantošanu, pirmo reizi tika ietverts dienesta apelācijas sūdzībā un ir 
saistīts ar to, ka pieteicējai šajā gadījumā ir no tiesību normām izrietošs 
pienākums rūpīgi un detalizēti pārbaudīt darījumu partnerus un preču 
izcelsmi, kas šajā gadījumā netika veikts. Šādu nostāju dienests pamato 
ar Regulu Nr. 178/2002, kas dienesta ieskatā uzliek uzņēmējiem, kas 
iesaistīti pārtikas apritē, pienākumu veikt padziļinātu darījumu partneru 
pārbaudi, tostarp to reģistrāciju Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Pieteicēja paskaidrojumos par kasācijas sūdzību norāda, ka visi 
iepirktie graudi tika paredzēti realizācijai degvielas ražošanā, tādējādi 
nav pamata uz pieteicēju attiecināt regulējumu, kas ir attiecināms uz 
pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem. Taču lietā nav atrodams 
neviens pierādījums pieteicējas apgalvojumam, ka graudi tika izmantoti 
degvielas ražošanā. Pieteicējas un to darījumu partneru noslēgtajos 
graudu pirkuma līgumos ir ietverta prasība, ka precei jāatbilst Pārtikas un 
veterināra dienesta noteiktajām prasībām. Tāpat pieteicējas apgabaltiesas  
2015.gada 25.februāra tiesas sēdē norādītie uzņēmumi, kam pieteicēja 
pamatā ir realizējusi iepirktos graudus, nav saistīti ar degvielas ražošanu.

Ņemot vērā minēto, šajā gadījumā nav rodams objektīvs 
apstiprinājums tam, ka iepirktie graudi tika paredzēti realizācijai degvielas 
ražošanā, vai vismaz, ka tie noteikti netika iesaistīti pārtikas apritē. 
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[10] Regulas Nr. 178/2002 18.panta 1.punkts noteic, ka visos 
ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos ir nodrošināts, ka pārtiku, 
barību, produktīvos dzīvniekus un jebkuras citas vielas, ko paredzēts 
pievienot vai ko varētu pievienot pārtikai vai barībai, var izsekot. Panta 
2.punkts paredz, ka uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas un barības apritē, 
spēj identificēt jebkuru personu, kas tām piegādājusi pārtiku, barību, 
produktīvu dzīvnieku vai jebkuru vielu, ko paredzēts pievienot vai ko 
varētu pievienot pārtikai vai barībai. Tādēļ minēto uzņēmēju rīcībā ir 
sistēmas un procedūras, kas dod iespēju pēc pieprasījuma darīt attiecīgo 
informāciju zināmu kompetentajām iestādēm.

Izskatāmajā lietā Eiropas Savienības Tiesa, atbildot uz Senāta uzdoto 
jautājumu, atzina, ka šajā normā paredzētā ar pārtikas izsekojamību saistītā 
pienākuma mērķis atšķiras no krāpšanas pievienotās vērtības nodokļa 
jomā atklāšanas mērķa. No Regulas Nr. 178/2002 28. un 29.apsvēruma 
izriet, ka pārtikas produktu piegādātāju identifikācijas pienākums ir vērsts 
uz to, lai būtu iespējams mērķtiecīgi un precīzi izņemt produktus no tirgus 
un sniegt informāciju patērētājiem vai amatpersonām, kas veic kontroli, 
lai izvairītos no vēl plašākiem nepamatotiem traucējumiem iekšējā tirgū.

Eiropas Savienības Tiesa tāpat norādīja, ka Direktīvā 2006/112/
EK nav rodams nekāds juridiskais pamats tiesību uz pievienotās vērtības 
nodokļa atskaitīšanu atteikumam gadījumā, ja nav izpildīti pienākumi, 
kas izriet no Regulas Nr. 178/2002 tiesību normas. Regulā Nr. 178/2002 
paredzētie pienākumi faktiski nav saistīti ar šajā direktīvā paredzētajām 
atskaitīšanas tiesību materiālajām un formālajām prasībām vai 
nosacījumiem (sprieduma 34.punkts).

No tā izriet, ka šāds pienākums kā tāds nevar tikt uzskatīts par 
pasākumu, kuru nodokļu maksātājam saprātīgi var pieprasīt veikt, lai 
pārliecinātos, ka tā darījumi nav iesaistīti krāpšanā kopējās pievienotās 
vērtības nodokļa sistēmas jomā. Tādējādi iespējama šā pienākuma 
neizpilde pati par sevi vien nevar būt pamats liegt šim nodokļu maksātājam 
atskaitīt pievienotās vērtības nodokli (sprieduma 36.punkts).

Turklāt Regulas Nr. 178/2002 18.panta 2.punktā paredzētais 
pienākums atbilstoši šīs tiesību normas formulējumam ietver jebkura 
pārtikas piegādātāja identificēšanu, kā arī tādu sistēmu un procedūru 
ieviešanu, kas ļautu šādu informāciju darīt zināmu kompetentajām iestādēm 
pēc to pieprasījuma. Runājot par šai identificēšanai nepieciešamajiem 
datiem, ir jākonstatē, ka šiem datiem ir jāļauj sasniegt iepriekš minēto 
izsekojamības mērķi, un tādējādi principā pietiek ar to, ka tiek identificēts 
piegādātāju nosaukums un adrese. No tā izriet, ka arguments par to, ka 
šajā regulā vispārīgi ir prasīts veikt padziļinātu darījumu partnera izpēti, 
nevar tikt akceptēts (sprieduma 37. un 38.punkts).
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Citādi būtu tikai tad, ja tiktu pienācīgi konstatēts, ka īpašu apstākļu 
dēļ attiecīgo produktu pircējam bija jārodas nopietnām šaubām par 
šo produktu piegādātāja faktisko esību vai patieso identitāti, kura tam 
atbilstoši Regulai Nr. 178/2002 ir jākonstatē pārliecinošā veidā; tas 
attiecīgā gadījumā būs jāpārbauda iesniedzējtiesai. Šādā gadījumā šāds 
apstāklis varētu būt viena no norādēm, kas kopā konsekventi apliecina, 
ka šis nodokļu maksātājs zināja vai tam bija jāzina, ka tas piedalās ar 
krāpšanu pievienotās vērtības nodokļa jomā saistītā darījumā (sprieduma 
39. un 40.punkts).

Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts atzīst, ka, lai arī Regulas 
Nr. 178/2002 18.pants kopumā ir vērsts uz pārtikas izsekojamības mērķa 
sasniegšanu, tomēr uzņēmēja pienākums šā mērķa ietvaros ir vienīgi 
identificēt piegādātāju – tā nosaukumu un adresi. Uzņēmējam šā mērķa 
īstenošanai nav patstāvīgi jānoskaidro pārtikas izcelsme. Turklāt, ja arī 
piegādātāja identificēšanas pienākums netiek izpildīts, tas pats par sevi 
nevar būt pamats priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanai. Līdz ar to 
šādā ziņā dienesta arguments nav pamatots.

Tajā pašā laikā, ja tiek konstatēts, ka priekšnodokļa atskaitīšanas 
tiesības izmantotas nepamatoti, tad tiesai, vērtējot, vai pieteicēja to zināja 
vai tai vajadzēja to zināt, būtu arī jāņem vērā apstāklis, ka pieteicēja 
piedalās pārtikas apritē, noskaidrojot, kāda būtu parastā darījumu 
prakse šādā situācijā, kāda rīcība būtu saprātīgi sagaidāma no pieteicējas 
darījumu partneru identificēšanā, kā arī attiecībā uz piegādāto preču 
kvalitātes garantijām u.c. Šajā vērtējumā arī fakts par to, ka nav izpildīts 
pienākums, kas izriet no pārtikas izsekojamības mērķiem, var kalpot par 
vienu no norādēm, kas kopā konsekventi apliecina, ka nodokļu maksātājs 
zināja vai tam bija jāzina, ka tas piedalās ar krāpšanu pievienotās vērtības 
nodokļa jomā saistītā darījumā (sprieduma 41.punkts).

[12] Šajā gadījumā nav šaubu, ka pieteicēja ir veikusi vispārīgu 
savu darījumu partneru identificēšanu, noskaidrojot to nosaukumu un 
adresi, kas principā ļauj identificēt attiecīgos pārtikas apritē iesaistītos 
dalībniekus un ir pietiekami Regulas Nr. 178/2002 izsekojamības mērķa 
sasniegšanai. 

Vienlaikus, kā jau tas minēts iepriekš, izvērtējot lietas apstākļus un 
pierādījumus, ir atzīts par ticamu, ka strīdus darījumu būtība un process 
neradīja tādus apstākļus, kas varēja būt par pamatu nepieciešamībai 
veikt padziļinātu darījumu partneru pārbaudi, proti, šajā gadījumā 
nav konstatēti kādi īpaši apstākļi, kuru dēļ pieteicējai varēja rasties 
nopietnas šaubas par strīdus produktu piegādātāju faktisko esību vai 
patieso identitāti. Minēto secinājumu pamato šajā lietā konstatētā graudu 
iepirkšanas darījumu specifika, proti, gan apstāklis, ka darījumu partneri 
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paši sameklēja pieteicēju, atsaucoties uz sludinājumu internetā, gan arī 
tas, ka preču piegādi nodrošināja paši darījumu partneri. Šādos apstākļos 
pieteicējai varēja rasties objektīva paļaušanās uz saviem darījumu 
partneriem bez nepieciešamības izrādīt lielāku interesi par tiem. Ņemot 
vērā minēto, Valsts ieņēmumu dienesta arguments, ka pieteicējas 
nelabticīgumu nodokļu sistēmas izmantošanā pierāda tās darījumu 
partneru padziļinātas pārbaudes neveikšana, šajā gadījumā ir atzīstams 
par nepamatotu.

[13] Eiropas Savienības Tiesa šajā lietā tāpat ir norādījusi, ka tam, 
ka nodokļu maksātājs, kas iesaistīts pārtikas apritē, nav pārliecinājies par 
savu piegādātāju reģistrāciju kompetentajās iestādēs, tostarp Pārtikas un 
veterinārajā dienestā, nav nozīmes, novērtējot to, vai nodokļu maksātājs 
zināja vai tam bija jāzina, ka tas piedalās ar krāpšanu pievienotās vērtības 
nodokļa jomā saistītā darījumā (sprieduma 48.punkts).

 Tādējādi pretēji Valsts ieņēmumu dienesta argumentam darījuma 
partnera reģistrācijas Pārtikas un veterinārajā dienestā fakta pārbaudei 
nevar piešķirt nozīmi, novērtējot to, vai uzņēmums zināja vai tam vajadzēja 
zināt, ka tas iesaistās darījumā ar fiktīvu uzņēmumu.

[14] Tādējādi tiesas secinājums, ka pieteicējai, ievērojot darījumu 
raksturu, nebija pamata apšaubīt to, ka darījums notiek ar konkrēto 
darījuma partneri, un nav pamata liegt tai priekšnodokļa atskaitīšanas 
tiesības, ir atzīstams par pareizu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 21.oktobra 
spriedumu, bet Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
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Lietderības apsvērumu izdarīšana pirms lēmuma par 
personas iekļaušanu riska personu sarakstā

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.3panta pirmās daļas gramatiskais 
teksts paredz iestādei rīcības brīvību, jo Valsts ieņēmumu dienestam, 
konstatējot likuma 1.panta 31.punkta kritēriju esību, ir tiesības pieņemt 
lēmumu, bet tam nav pienākuma šādu lēmumu pieņemt (izdošanas izvēles 
administratīvais akts). Tas nozīmē, ka Valsts ieņēmumu dienestam, apsverot, 
vai konkrētajā gadījumā lēmums par personas iekļaušanu riska personu 
sarakstā ir izdodams, ir jāizdara lietderības apsvērumi. 

Lēmumam par riska personas statusa piešķiršanu ir jābūt vērstam uz 
negodīgu komersantu efektīvu atturēšanu no uzņēmējdarbības vides. 
Līdz ar to, apsverot šāda lēmuma pieņemšanu, vispirms ir jānoskaidro, 
vai konkrētās lietas ietvaros konstatētie apstākļi liecina, ka šis mērķis ir 
apdraudēts un, ja jā, cik būtisks ir šis apdraudējums (likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 1.panta 31.punkts un 34.3panta pirmā daļa). 

Rīgā 2019.gada 27.jūnijā   SKA-152/2019
ECLI:LV:AT:2019:0627.A420330915.3.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senators Valters Poķis, 
senatore Dzintra Amerika, 
senatore Rudīte Vīduša
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 
2015.gada 30.septembra lēmuma Nr. 22.11/L-39557 atcelšanu, sakarā ar 
[pers. A] kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 
14.februāra spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Valsts ieņēmumu dienests ar 2015.gada 25.augusta lēmumu 
pieteicēju [pers. A] iekļāva riska personu sarakstā, jo laikā, kad viņš bija 
SIA ,,[Nosaukums]” amatpersona, iestājās apstākļi, kas bija par pamatu 
komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai. Pieteicējs 
apstrīdēja minēto lēmumu. Ar dienesta 2015.gada 30.septembra lēmumu 
Nr. 22.11/L-39557 noraidīts pieteicēja apstrīdēšanas iesniegums un 
sākotnējais lēmums atzīts par tiesisku.

[2] Pieteicējs iesniedza tiesā pieteikumu par administratīvā akta 
atcelšanu.
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[3] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, ar 
2017.gada 14.februāra spriedumu pieteikumu noraidīja. Tiesas spriedums, 
pievienojoties pirmās instances tiesas sprieduma motivācijai, pamatots ar 
turpmāk minētajiem argumentiem.

[3.1] Dienests ir pareizi konstatējis visus likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 1.panta 31.punkta “c” apakšpunktā norādītos priekšnoteikumus 
pieteicēja iekļaušanai riska personu sarakstā, proti, pieteicējs ir bijis 
amatpersona komercsabiedrībā, pieteicēja amata pienākumu pildīšanas 
laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības 
saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad dienests ir pieņēmis 
lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu, nav 
pagājuši divi gadi.

Atbilstoši publiski pieejamai komercreģistra informācijai pieteicējs 
no 2008.gada 12.maija ir SIA “[Nosaukums]” likvidators. Saskaņā ar 
Komerclikuma 322.panta pirmo daļu likvidatoram ir visas valdes tiesības, kas 
nav pretrunā ar likvidācijas mērķi. Līdz ar to likvidators kopumā ir atbildīgs 
par sabiedrības darbību tās likvidācijas procesā, tostarp par grāmatvedības 
kārtošanu un nepieciešamo pārskatu un deklarāciju iesniegšanu dienestam.

Ar dienesta 2015.gada 21.maija vēstuli SIA ,,[Nosaukums]” tika 
brīdināta par saimnieciskās darbības apturēšanu, ja līdz 2015.gada 
4.jūnijam nodokļu administrācijai netiks iesniegti sabiedrības gada 
pārskati un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas par laiku no  
2008.gada līdz 2014.gadam. Tā kā brīdinājumā norādītais pārkāpums 
netika novērsts, dienests 2015.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu  
Nr. 8.72.2/L-23628 apturēt SIA ,,[Nosaukums]” saimniecisko darbību.

[3.2] Lietā nav nozīmes tam, ka pieteicējs bija iniciators 
kriminālprocesam par likvidējamās SIA “[Nosaukums]” bijušo 
amatpersonu pieļautajiem pārkāpumiem. Šie papildu apstākļi paši par 
sevi neatbrīvo pieteicēju no tiesību normās noteiktā pienākuma iesniegt 
deklarācijas un gada pārskatus. Attiecībā uz grāmatvedības dokumentiem, 
kas iesniegti kriminālprocesa vajadzībām, pieteicējam bija iespēja 
parūpēties par nepieciešamo dokumentu kopiju izgatavošanu pirms 
dokumentu nodošanas policijai vai arī lūgt kriminālprocesa ietvaros 
iepazīties ar gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas 
sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem. 

Līdz ar to pieteicēja argumenti par to, ka viņš ir godprātīgi veicis 
likvidatora pienākumus, nav izšķiroši, lai atbrīvotu viņu no deklarāciju un 
gada pārskatu iesniegšanas pienākuma. Ievērojot to, ka pieteicēja rīcības 
rezultātā dienestam nebija iespēju iegūt informāciju par likvidējamās 
SIA “[Nosaukums]” finanšu plūsmu, dienests pamatoti secināja, ka 
pieteicējs atbilst riska personas statusam.
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[3.3] Dienesta rīcība nevarēja radīt pieteicējam aizsargājamu 
tiesisko paļāvību neiesniegt gada pārskatus un deklarācijas. 

Pienākums iesniegt gada pārskatus un deklarācijas ir noteikts 
ar likumu, līdz ar to šī pienākuma izpilde nav atkarīga no dienesta 
pieprasījuma. Arī no dienesta 2008.gada 27.novembra tematiskās 
pārbaudes akta neizriet, ka dienests ir akceptējis gada pārskatu un 
deklarāciju neiesniegšanu līdz kriminālprocesa pabeigšanai. Dienesta 
kā kreditora paustais viedoklis par likvidācijas procesa turpināšanu un 
aktīva sadarbība ar tiesībsargājošajām iestādēm nevar tikt iztulkota 
kā vispārējs akcepts neievērot likumā “Par nodokļiem un nodevām” un 
speciālajos nodokļu likumos noteiktos nodokļu maksātāja pienākumus. 
Savukārt no dienesta 2015.gada 27.jūlija lēmuma izriet, ka dienests pēc 
būtības ir piekritis, ka līdz kriminālprocesa pabeigšanai netiek iesniegts 
sabiedrības maksātnespējas pieteikums.

[3.4] Pieteicējs uzskata, ka lietā ir nepieciešams vērsties Satversmes 
tiesā ar pieteikumu par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 
31.punkta neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – 
Satversme) 1., 90., 91., 92. un 106.pantam. Administratīvā procesa 
likuma 104.panta otrā daļa noteic: ja tiesa uzskata, ka tiesību norma 
neatbilst Satversmei vai starptautisko tiesību normai, tā nosūta motivētu 
pieteikumu Satversmes tiesai. Konkrētajā gadījumā apgabaltiesai nerodas 
šaubas par lietā piemērojamās tiesību normas atbilstību augstāka spēka 
tiesību normām. Līdz ar to nav pamata vērsties Satversmes tiesā ar 
pieteikumu.

[4] Pieteicējs iesniedzis kasācijas sūdzību par apgabaltiesas 
spriedumu, norādot turpmāk minētos argumentus.

[4.1] Tiesa nepareizi interpretēja likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 1.panta 31.punktu un secīgi to arī nepareizi piemēroja 
konkrētās lietas faktiskajiem apstākļiem. Tiesa arī nepiemēroja tās tiesību 
normas, kuras vajadzēja piemērot, proti, likuma “Par grāmatvedību” 2., 3. 
un 7.pantu, Gada pārskatu likuma 4.panta trešo daļu un Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 10.panta piekto daļu.

Ievērojot apstākli, ka saistībā ar iespējamu bijušo SIA “[Nosaukums]” 
amatpersonu dokumentu viltošanu, krāpšanu un naudas līdzekļu 
piesavināšanos bija ierosināts kriminālprocess, pieteicējam nebija 
iespējams ne saskaņā ar likumu, ne arī faktiski iesniegt SIA “[Nosaukums]” 
gada pārskatus un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas. Pieteicējam 
nebija tiesību uzņēmuma gada pārskatos un deklarācijās uzrādīt tādus 
darījumus, par kuriem ne tikai nav zināms, vai tie faktiski notika vai ne, 
bet arī pastāv pamatotas aizdomas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

[4.2] Tiesa nav ņēmusi vērā, ka, izdodot nelabvēlīgu administratīvo 
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aktu, iestādei atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.–67.pantam ir 
jāizdara lietderības apsvērumi.

Tiesa nav ņēmusi vērā apstākli, ka lēmums par personas iekļaušanu 
riska personu sarakstā nav obligātais administratīvais akts, tādējādi 
iestādei ir rīcības brīvība pieņemt šādu lēmumu. Tiesai bija jāpārbauda, 
vai dienests pienācīgi ir izdarījis lietderības apsvērumus, tostarp 
novērtējot, vai lēmums par personas iekļaušanu riska personu sarakstā ir 
nepieciešams un vai tas atbilst samērīguma principam.

SIA “[Nosaukums]” kopš likvidācijas sākuma nekādu saimniecisko 
darbību neveic un nevar veikt, līdz ar to pārskatu un deklarāciju 
neiesniegšana ir tikai formāla rīcība, kuras rezultātā nekāds vērā ņemams 
kaitējums nevienam nevarēja rasties.

Pieteicēja tiesību ierobežojums nav samērojams ar sabiedrības 
kopējām interesēm. Tāpat arī tiesa nav ņēmusi vērā, ka dienests nav 
ievērojis labas pārvaldības principu, kas prasa iestādei īstenot personu 
tiesību vai tiesisko interešu aizsardzību publiskās varas un ikvienas 
privātpersonas publiski tiesiskajās attiecībās.

[4.3] Tiesa nepamatoti nav vērsusies Satversmes tiesā saistībā ar 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punkta neatbilstību 
Satversmes 1., 90., 91., 92. un 106.pantam.

Tiesa nav ņēmusi vērā, ka, piemērojot minēto normu, pirmkārt, 
tiek pārkāpts dubultās sodīšanas aizlieguma princips, jo normā noteiktie 
ierobežojumi pēc būtības atbilst soda pazīmēm un tie nav samēroti ar soda 
sankcijām, kas paredzētas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un 
Krimināllikumā par līdzīga rakstura darbībām. Otrkārt, ar dienesta lēmumu 
pieteicējam ir noteikts konkrētas nodarbošanās liegums, kas, ievērojot 
konkrētās lietas apstākļus un pieteicēja personību, ir nesamērīgs un netaisnīgs. 
Ar dienesta lēmumu ir radīta pazemojoša izturēšanās pret pieteicēju un 
pieteicējam ir nodarīti gan materiālie zaudējumi, gan arī morālas ciešanas. 
Cilvēktiesību ierobežojums, kas atņem pieteicējam attiecīgās tiesības pēc 
būtības, nekādā gadījumā nav samērīgs un nevar palikt spēkā.

[4.4] Ir pamats iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā ar lūgumu 
izvērtēt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punkta atbilstību 
Satversmes 1., 90., 91., 92. un 106.pantam.

Motīvu daļa

[5] Administratīvā apgabaltiesa atzinusi, ka ir izpildījušies visi 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punkta “c” apakšpunktā 
noteiktie priekšnoteikumi, lai pieteicēju iekļautu riska personu 
sarakstā, jo pieteicējs ir bijis komercsabiedrības amatpersona brīdī, kad 
komercsabiedrības saimnieciskā darbība tika apturēta.  
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Savukārt pieteicējs iebilst pret likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
1.panta 31.punkta ,,c” apakšpunkta piemērošanu, norādot, ka pieteicēja 
iekļaušana riska personu sarakstā neatbilst lēmumā piemērotās tiesību 
normas mērķim (ierobežot iespējas reģistrēt komercsabiedrības, kuru 
patiesais dibināšanas mērķis ir saistīts ar starpnieka lomas izpildi 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas procesā un nodokļu izkrāpšanu). 
Tāpat pieteicējs norāda, ka lēmums par personas iekļaušanu riska personu 
sarakstā nav obligātais administratīvais akts un iestādei bija jāizdara 
lietderības apsvērumi, savukārt tiesai bija jāpārbauda, vai šis pienākums 
ir izpildīts.

Līdz ar to ir noskaidrojams, vai no tiesību normām iestādei izriet 
pienākums izdarīt lietderības apsvērumus.

[6] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punktā 
noteikts, ka par riska personu atzīstama tāda fiziskā persona, kura atbilst 
vismaz vienam no punktā norādītajiem pieciem kritērijiem. Punkta 
“c” apakšpunkts par riska personu atzīst personu, kura ir vai ir bijusi 
amatpersona komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas 
laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības 
saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad dienests ir pieņēmis 
lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu, nav 
pagājuši divi gadi. Atbilstoši šā likuma 34.3panta pirmajai daļai dienestam 
pēc šā likuma 1.panta 31.punktā minēto kritēriju konstatācijas ir tiesības 
pieņemt lēmumu par personas iekļaušanu riska personu sarakstā.

Tātad likuma 34.3panta pirmās daļas gramatiskais teksts paredz 
iestādei rīcības brīvību, jo Valsts ieņēmumu dienestam, konstatējot likuma 
1.panta 31.punkta kritēriju esību, ir tiesības pieņemt lēmumu, bet tam 
nav pienākuma šādu lēmumu pieņemt (izdošanas izvēles administratīvais 
akts). Tas nozīmē, ka dienestam, domājot par to, vai konkrētajā gadījumā 
lēmums ir izdodams, ir jāizdara lietderības apsvērumi.

[7] Viens no būtiskiem lietderības apsvērumu satura (Administratīvā 
procesa likuma 66.pants) elementiem ir mērķis, kas būtu jāsasniedz 
ar lēmuma pieņemšanu. Lietderības apsvērumu ietvaros ir jādomā 
par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi, 
piemērotību šā mērķa sasniegšanai un administratīvā akta vajadzību. 
Ievērojot minēto, ir būtiski noskaidrot likumdevēja mērķi, kādam 
ir pieņemts regulējums par riska personas statusu. Arī vērtējot 
administratīvā akta samērību, vispirms ir jāapzina tās intereses, kuras 
aizsargā likums ar konkrēto regulējumu, lai varētu salīdzināt sabiedrības 
ieguvumu ar privātpersonas tiesību aizskārumu.

Tiesību normas par riska personām tika ieviestas ar likumu 
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“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kas stājās spēkā  
2014.gada 1.janvārī. Šā likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā 
(anotācijā) norādīts, ka grozījumi 1.pantā ir vērsti pret negodīgiem 
komersantiem, kuru izslēgšana no uzņēmējdarbības vides veicinās godīgu 
konkurenci un uzņēmējdarbības attīstību kopumā, aizstāvot sabiedrības 
intereses. Tas ir vērsts uz komercdarbības vides un saimnieciskās darbības 
vides sakārtošanu, izslēdzot no tās negodprātīgus komersantus. Tur arī 
norādīts, ka ir būtiski ierobežot iespējas reģistrēt komercsabiedrības, 
kuru patiesais dibināšanas mērķis ir saistīts ar starpnieka lomas izpildi 
naudas atmazgāšanas un nodokļu izkrāpšanas shēmās un kuru darbības 
organizētāji, kā arī patiesā labuma guvēji administratīvā procesa ietvaros 
nav identificējami. Kritēriji riska personas statusa noteikšanai ir izvēlēti, 
ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošus statistikas datus 
par izmantotajiem paņēmieniem nodokļu izkrāpšanai no valsts budžeta. 
Mērķis aizsargāt sabiedrības intereses no pretlikumīgas rīcības ir 
proporcionāls noteiktajiem šķēršļiem, jo persona, kas izvairās no nodokļu 
samaksas, ar savu rīcību nodara zaudējumu valsts interesēm, tātad katram 
valsts iedzīvotājam, par ko likumdevējs paredzējis ne tikai administratīvo, 
bet arī kriminālo atbildību. Personas, kas atbilst riska personas statusam, 
ir nepieciešamsa efektīvi atturēt no turpmākas iesaistes komerctiesiskajā 
vidē, līdz ar to atteikšanās tās ierakstīt Uzņēmumu reģistra vestajos 
reģistros ir samērīgākais veids, kā sabalansēt visu iesaistīto pušu tiesiskās 
intereses un tiesības (http://titania.saeima.lv, 11.Saeimas likumprojekts 
Nr. 940/Lp11).

Kā redzams, ieviešot regulējumu par riska personas statusu, 
likumdevēja mērķis bija efektīvi atturēt no uzņēmējdarbības vides 
negodprātīgus komersantus, lai veicinātu nodokļu iekasēšanu un 
sakārtotu uzņēmējdarbības vidi. Īpaši uzsvērta cīņa ar fiktīvajām 
komercsabiedrībām, kuru patiesais mērķis nav saimnieciskās darbības 
veikšana. Senāts atzīst, ka lēmumam par riska personas statusa 
piešķiršanu ir jābūt vērstam uz šā mērķa sasniegšanu. Līdz ar to, apsverot 
šāda lēmuma pieņemšanu, vispirms ir jānoskaidro, vai konkrētās lietas 
ietvaros konstatētie apstākļi liecina, ka šis mērķis ir apdraudēts, un, ja jā, 
cik būtisks ir šis apdraudējums.

[8] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punkta “c” 
apakšpunkta piemērošana ir cieši saistīta ar likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 34.1panta pirmo daļu, kas nosaka kritērijus, kad Valsts ieņēmumu 
dienests var apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību. Šajā tiesību 
normā uzskaitīto gadījumu satura analīze norāda, ka saimnieciskās 
darbības apturēšana ir saistāma ar dažāda veida nodokļu samaksas 
apdraudējumiem: gan ar tādiem gadījumiem, kad komercsabiedrība 
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faktiski neveic saimniecisko darbību, gan arī ar tādiem gadījumiem, kas 
citādā veidā apdraud nodokļu samaksas sistēmas darbību kopumā. 

Piemēram, saimniecisko darbību var apturēt, ja nodokļu maksātājs 
nodarbina personas, ar kurām nav noslēgts rakstveida līgums (likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 34.1panta pirmās daļas 1.punkts). Likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 34.1panta pirmās daļas 3.punkts savukārt 
paredz apturēt saimniecisko darbību, ja nodokļu maksātājs lieto kases 
aparātu, kuram ir mainīta programmatūra vai veiktas citas darbības, 
ar kurām radīta iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām 
apliekamo objektu. 

[9] Senāta ieskatā, ņemot vērā, ka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
34.1panta pirmā daļa aptver pietiekami plašu situāciju uzskaitījumu 
un ka tik plašā likuma piemērošanas jomā var nākties saskarties ar ļoti 
atšķirīgām dzīves situācijām, Valsts ieņēmumu dienestam, ievērojot 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punkta mērķi, ir katrā 
atsevišķajā situācijā jāapsver nepieciešamība izdot administratīvo aktu 
par riska personas statusa noteikšanu. Proti, personas iekļaušana riska 
personu sarakstā ir attaisnojama, ja tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punkta mērķu 
sasniegšanu. Dienestam ir jāvērtē tā rīcībā esošā informācija par konkrēto 
personu, apsverot, kādi fakti liecina, ka personas iekļaušana riska personu 
sarakstā ir objektīvi nepieciešama tiesību normas mērķa sasniegšanai. 
Tostarp ir jāizvērtē personas argumenti par to, ka konkrētajā gadījumā 
būtisks tiesību ierobežojums nebūtu samērīgs.

Ja Valsts ieņēmumu dienests nav lēmuma pamatojumā norādījis 
lietderības apsvērumus, tiesai būtu jāvērtē šāda trūkuma būtiskums. Ja 
pieteicēja argumenti neuzrāda tādus apstākļus, kuru dēļ dienesta lēmuma 
samērīgums ir apšaubāms, nav izslēgts, ka dienesta lēmums ir atstājams 
spēkā.

[10] Pieteicējs sūdzībā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram 
ir norādījis uz apstākļiem, kas pieteicēja ieskatā liecina, ka lēmuma 
pieņemšana tomēr nav samērīga. Pieteicējs argumentējis, ka ir 
komercsabiedrības likvidators, kura faktiski neveic saimniecisko 
darbību. Lēmumā dienests ir aprobežojies ar faktu konstatēšanu, ka 
komercsabiedrības saimnieciskā darbība ir apturēta un šāda lēmuma 
pieņemšana ir saistīta ar pieteicēja kā amatpersonas darbību. 

Jāpiekrīt pieteicējam, ka šie apstākļi citu starpā būtu jāvērtē, lai 
noskaidrotu, vai iekļaušana riska personu sarakstā ir samērīga.

Apgabaltiesa ir apstājusies pie likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
1.panta 31.punktā minēto kritēriju izpildes konstatēšanas, nenorādot 
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apsvērumus par to, kādēļ konkrētajā situācijā lēmuma pieņemšana ir 
nepieciešama likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punkta 
mērķu sasniegšanai.

Tiesai, izskatot lietu pēc būtības, nav jāpārvērtē 2015.gada 9.jūnija 
lēmums Nr. 8.72.2/L-23628 un tajā ietvertā tiesību normu piemērošanas 
pareizība, tomēr kopējā situācijas analīze ir nepieciešama, lai varētu 
izskatīt jautājumu par konkrētas personas iekļaušanu riska personu 
sarakstā. 

Senāts konstatē, ka konkrētajā lietā SIA “[Nosaukums]” saimnieciskā 
darbība ir apturēta, piemērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
34.1panta pirmās daļas 2.punktu. Valsts ieņēmumu dienests likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 34.1panta pirmās daļas 2.punktu piemēro 
tādējādi, ka tiek atzīts, ka izvairīšanās no nodokļu samaksas ir pierādīta, 
ja komercsabiedrība nav iesniegusi nodokļu deklarācijas vai informatīvās 
deklarācijas. Tādējādi dienesta ieskatā ir pietiekami, ja dienests konstatē 
iespējamību, ka ir notikusi izvairīšanās no nodokļu samaksas. Tam, 
kādā situācijā konkrētajā gadījumā dienests piemēroja likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 34.1panta pirmās daļas 2.punktu, savukārt ir 
piešķirama nozīme, kad tiek vērtēta nepieciešamība pieņemt lēmumu 
par riska personas statusa noteikšanu. Ne katrs gadījums, kad nav 
iesniegta deklarācija, liecina par tik būtisku nodokļu iekasēšanas risku, 
ka komercsabiedrības amatpersona būtu iekļaujama riska personu 
sarakstā. Dienestam ir jānorāda papildu informācija, kas ļauj konstatēt, 
ka pārkāpums ir ne tikai formāls (deklarācijas iesniegšanas termiņu 
neievērošanu), bet pastāv pamatotas aizdomas, ka pārkāpuma rezultātā 
tiktu būtiski apdraudēta nodokļu iekasēšana. Tā kā konkrētajā gadījumā 
runa ir par likvidējamu komercsabiedrību, kuras saimnieciskā darbība ir 
būtiski ierobežota, šis pieteicēja arguments ir būtisks.

Arī pieteicēja norādītie apstākļi par iepriekšējās valdes darbību, 
kriminālprocesa esību, grūtībām piekļūt dokumentācijai, pat ja neizslēdz 
pieteicēja kā likvidatora pienākumu iesniegt nodokļu deklarācijas, var 
būt nozīmīgi, novērtējot nepieciešamību pieņemt nelabvēlīgu lēmumu 
attiecībā uz pieteicēju.

[11] Nav pamatots kasācijas sūdzības arguments, ka likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punkts neatbilst Satversmes 1., 
90., 91. un 92.pantam, jo tiesību norma pārkāpj dubultās sodīšanas 
nepieļaujamības principu.

Lai ierobežojumam atzītu soda raksturu, ir jākonstatē sodam 
piemītošās jeb raksturīgās funkcijas, proti, gan prevencijas, gan tieši 
sodīšanas funkcija. Ievērojot ierobežojuma būtību un likumdevēja mērķi, 
šeit nav konstatējama sodīšanas funkcija un arī likumdevēja nolūks 
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ierobežojumam tādu piešķirt. Ierobežojums ir vērsts uz to, lai novērstu 
pašu nodokļu iekasēšanas apdraudējumu radošo stāvokli.

Tādēļ ir atzīstams, ka personai noteiktajam ierobežojumam, iekļaujot 
to riska personu sarakstā, nav soda rakstura (Senāta 2019.gada 30.janvāra 
sprieduma lietā Nr. SKA-66/2019 (LV:AT:2019:0130.A420199815.2.S) 
7.punkts).

Turklāt, pat ja to uzskatītu par sodu, tam katrā ziņā nav atzīstams 
kriminālsoda raksturs. Kā Senāts jau norādījis citā līdzīgā lietā, riska 
personas tiesiskā statusa noteikšana un no tā izrietošais ierobežojums 
piedalīties komersanta vadīšanā un saimnieciskajā darbībā nav 
pielīdzināma personas kriminālsodīšanai. Šis tiesību ierobežojums 
var tikt nekavējoties pārskatīts, ja mainās tiesiskā statusa noteikšanas 
pamatā esošie apstākļi. Kriminālsodam ir pavisam cita bardzības 
pakāpe un ievērojami būtiskāka ietekme uz personas turpmāko 
dzīvi un nodarbošanos (Senāta 2017.gada 21.marta sprieduma lietā  
Nr. SKA-599/2017 (A420147815) 7.punkts). 

Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka personai noteikta 
ierobežojuma dibināt jaunas sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai 
kļūt par amatpersonām šādās sabiedrībās sakarā ar tās pārkāpumiem 
komercdarbībā, kuru rezultātā bija iestājusies sabiedrību maksātnespēja, 
mērķis ir aizsargāt kreditoru, dalībnieku un sabiedrības intereses, 
bet tas nav pielīdzināms kriminālsodam (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
2007.gada 1.februāra lēmumi lietās “Storbråten v. Norway”, iesnieguma 
Nr. 12277/04, un “Mjelde v. Norway”, iesnieguma Nr. 11143/04; Senāta 
2019.gada 30.janvāra sprieduma lietā Nr. SKA-66/2019 (LV:AT:2019:0130.
A420199815.2.S) 8.punkts).

Līdz ar to konkrētajā gadījumā nav pamata tālāk apskatīt jautājumu 
par dubultās sodīšanas aizlieguma principa pārkāpumu. 

[12] Riska personas tiesiskā statusa regulējums vispārīgi nav 
pretējs Satversmei, jo tas ir noteikts ar likumu, tam ir leģitīms mērķis 
un nav konstatējams arī šāda regulējuma nesaprātīgums vai pārmērīga 
iejaukšanās privātpersonas tiesībās. Personas tiesību ierobežojums 
uz nodarbošanos var tikt nekavējoties pārskatīts, ja mainās tiesiskā 
statusa noteikšanas pamatā esošie apstākļi (Senāta 2017.gada 21.marta 
sprieduma lietā Nr. SKA-599/2017 (A420147815) 7.punkts).

Katrā atsevišķajā situācijā taisnīgu risinājumu var panākt, izmantojot 
jau esošajās tiesību normās iestādei doto rīcības brīvību. Vienlaicīgi 
tiesas uzdevums ir novērtēt to, vai iestāde ir pareizi izmantojusi tai 
piešķirto rīcības brīvību. Nelabvēlīga administratīvā akta gadījumā 
nepieciešamajiem apsvērumiem ir jābūt ietvertiem lēmumā, vai vismaz 
tiem jābūt skaidri izsecināmiem no lietas faktiskajiem apstākļiem.
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[13] Tā kā apgabaltiesas spriedums neietver vērtējumu par to, vai 
Valsts ieņēmumu dienesta lēmums tiesību normā noteiktās rīcības brīvības 
robežās, ievērojot pieteicēja norādītos konkrētā gadījuma apstākļus, ir 
samērīgs un atbilstošs likuma mērķim, spriedums ir atceļams un lieta ir 
nododama atkārtotai izskatīšanai.

Senāts vērš uzmanību, ka 2016.gada 8.decembrī ar Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmumu Nr. 31.1-8.59.2/99668 pieteicējs ir izslēgts no riska 
personu saraksta. Ievērojot minēto, izskatot lietu no jauna, tiesai 
nepieciešams precizēt pieteikuma priekšmetu atbilstoši Administratīvā 
procesa likumā noteiktajām prasībām.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 14.februāra 
spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai 
apgabaltiesai;

atmaksāt [pers. A] iemaksāto drošības naudu 70 euro.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Ziedojuma filantropiskais raksturs kā priekšnoteikums 
uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošanai; 
pretpienākuma apjoma noteikšana

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1panta norma, kas liek 
un ļauj nodalīt pretpienākumu no ziedojuma, kas veikts ar filantropisku 
mērķi, nav izprotama tādējādi, ka katrreiz, kad pastāv pretpienākums, 
kopējā nodotā summa būtu katrā ziņā jādala daļās. Ja ir pamats konstatēt, 
ka pretpienākums ir saistāms ar visu nodoto finanšu līdzekļu apjomu, vai 
arī nav iespējams nodalīt kādu summu, kas būtu nodota tikai un vienīgi 
ar filantropisku mērķi, tas ir pamats atzīt, ka nodotie finanšu līdzekļi visā 
apjomā ir aptverti ar pretpienākumu un nav uzskatāmi par ziedojumu 
nekādā daļā (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1panta septītās 
daļas 2.punkts).

Rīgā 2019.gada 22.novembrī  SKA-382/2019
ECLI:LV:AT:2019:1122.A420159215.7.S

S P R I E D U M S

Administratīvo lietu departaments kopsēdē šādā sastāvā: 
kopsēdes priekšsēdētāja senatore Veronika Krūmiņa, 
senatore Dzintra Amerika, 
senatore Jautrīte Briede, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Anita Kovaļevska, 
senatore Dace Mita, 
senators Valters Poķis, 
senatore Līvija Slica, 
senatore Ieva Višķere, 
senatore Rudīte Vīduša,
piedaloties AS “4finance” pārstāvēm [pers. A] un [pers. B] un 

atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts 
ieņēmumu dienesta pārstāvēm [pers. C] un [pers. D],

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 
pamatojoties uz AS “4finance” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 
2015.gada 14.janvāra lēmuma Nr. 22.13/L-1299 atcelšanu, sakarā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 
2017.gada 19.septembra spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Valsts ieņēmumu dienests pieteicējai AS “4finance” veica 
uzņēmumu ienākuma nodokļa auditu par 2012.gadu.
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Administratīvais process iestādē noslēdzās ar Valsts ieņēmumu 
dienesta 2015.gada 14.janvāra lēmumu Nr. 22.13/L-1299, ar kuru 
pieteicējai papildus aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis, 
nokavējuma nauda un soda nauda. 

Lēmumā citstarp vērtēts, vai pieteicēja pamatoti piemērojusi nodokļa 
atlaidi atbilstoši likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1panta 
pirmajai daļai. Minētā norma paredz iespēju samazināt uzņēmumu 
ienākuma nodokli par 85 procentiem no summām, kas ziedotas Latvijas 
Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss. Lēmumā konstatēts, ka pieteicējas ziedoto summu 
biedrībai “Labie darbi” nevar uzskatīt par ziedojumiem. Konstatētie 
apstākļi liecina par netiešu pieteicējas kā aizdevēja reklamēšanu un 
popularizēšanu un tās reputācijas celšanu kā ziedotājam, kas atbalsta 
ziedojumu saņēmēja – biedrības “Labie darbi” – projektus, pretī par to 
saņemot atlīdzību, kas savukārt garantē uzņēmumu ienākuma nodokļa 
atlaides pieteicējai. Arī pieteicējai izteiktās pateicības publiski pieejamos 
resursos uzskatāmas par atlīdzības rakstura darbībām, kas nodrošina 
pieteicējas ar filantropiju nesaistītas intereses. Tādējādi šī situācija 
atbilst likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1panta sestajai daļai 
un septītās daļas 1. un 2.punktam, kas noteic, ka attiecībā uz ziedotāju 
ir pietiekami konstatēt, ka ziedojuma nodošanā ir noteikts atlīdzības 
pretpienākums, lai atzītu, ka nodotās summas nav uzskatāmas par 
ziedojumu.

Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 
lēmuma atcelšanu.

[2] Izskatījusi lietu apelācijas kārtībā daļā par ziedojumiem biedrībai 
“Labie darbi”, ciktāl pieteikums pirmās instances tiesā bija apmierināts, 
Administratīvā apgabaltiesa ar 2017.gada 19.septembra spriedumu 
pieteikumu šajā daļā apmierināja. Spriedums pamatots ar turpmāk 
minētajiem argumentiem.

[2.1] Ir noraidāms Valsts ieņēmumu dienesta arguments, ka, tā kā 
biedrība veikusi atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu 
pieteicējai, visa summa, ko pieteicēja nodevusi biedrībai, ir uzskatāma par 
tādu, kas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 20.1panta septītās 
daļas 2.punkta izpratnē liedz saņemt nodokļu atlaides. 

Pieteicēja (tās struktūrā ietilpstoša vienība) ir biedrības “Labie darbi” 
dibinātāja, kā arī vienīgā persona, kas ziedojusi līdzekļus biedrībai, turklāt 
biedrības valdē darbojas un tās vārdā tiesiskus darījumus veic personas, 
kuras darbojas arī pieteicējas valdē un slēdz darījumus pieteicējas vārdā. 
Ir konstatējama biedrības darbības tieša atkarība (finanšu līdzekļi) tikai 
no pieteicējas. Šāda struktūra vieš šaubas par to, vai biedrības lēmumi 
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par pieteicējas piedāvātā pakalpojuma preču zīmes atainošanu, atsauču 
sniegšanu, blogu un rakstu publicēšana nav jau pašas pieteicējas vēlme un 
pašas pieteicējas sevis popularizēšana caur pašas dibinātu un sponsorētu 
subjektu. Tomēr, neskatoties uz visu iepriekšminēto, nav pretargumentu 
Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9.panta otrās daļas normas 
interpretācijai, ka ziedotie finanšu līdzekļi jāatzīst par ziedojumu tādā 
apmērā, kādā nav noteikts pretpienākums. No tiesiskā regulējuma neizriet, 
ka nodotie finanšu līdzekļi nevar tikt uzskatīti par ziedojumu, ja ziedotājs 
ir ziedojumu saņēmēja idejas autors un dibinātājs. 

[2.2] Lai noteiktu pretpienākuma apjomu naudas izteiksmē, ir 
izmantojams pieteicējas iesniegtais mediju aģentūras SIA “PHD Latvia” 
atzinums. Tajā aprēķināts, ka pretpienākums sniegts 15 875,68 euro 
vērtībā. Šis aprēķins ietver visas pozīcijas (darbības), kurām auditā 
konstatēts atlīdzības raksturs. 

Tādējādi Valsts ieņēmumu dienesta lēmums daļā, ar kuru pieteicējai 
aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis par ziedojumiem pārējā daļā, 
t.i., 228 146,84 euro apmērā, ir atceļams.

[3] Valsts ieņēmumu dienests iesniedzis kasācijas sūdzību par 
apgabaltiesas spriedumu, norādot turpmāk minētos argumentus.

[3.1] Tiesa nepamatoti ir paplašinājusi likuma “Par uzņēmumu 
ienākuma nodokli” 20.1pantu, jo konkrētajā situācijā nodotie finanšu 
līdzekļi visā apjomā ir tādi, kas nav atzīstami par ziedojumiem, un 
Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9.panta piemērošana konkrētajā 
situācijā nav bijusi pareiza.

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9.panta otrā daļa uzliek 
pienākumu no summām, kas saņemtas kā ziedojumi, nošķirt tās summas, 
attiecībā uz kurām noteikts pretpienākums. Normas mērķis ir noregulēt 
gadījumu, kad starp personu, kura veic ziedojumu, un sabiedriskā labuma 
organizāciju pastāv arī līgumiskas attiecības, kas nav saistītas ar ziedojumu. 
Tā kā pirms finanšu līdzekļu piešķiršanas pieteicēja un biedrība nenošķīra 
pretpienākumu, tad pretpienākums vispār nav jānodala. 

Lietas Nr. SKA-119/2015 (A421021209) atziņas attiecībā uz 
izskatāmo lietu nav piemērojamas, jo abu lietu faktiskie apstākļi ir 
atšķirīgi. Izskatāmajā lietā pieteicēja pati ir dibinājusi biedrību, biedrības 
darbību finansē vienīgi pieteicēja. Tāpat bija jāņem vērā, ka starp 
pieteicēju un biedrību ir organizēta finanšu līdzekļu nodošana biedrībai 
ar mērķi, kas nav saistīts ar labdarību kā tādu, bet gan skaidri izteiktu 
labuma gūšanu, vairojot pieteicējas popularitāti sabiedrībā, reklamējot 
pieteicējas pakalpojumus, tomēr tiesa to nav ņēmusi vērā. 

[3.2] Tiesa, pieņemot spriedumu, ir pieļāvusi procesuālo tiesību 
normas pārkāpumu, neievērojot Administratīvā procesa likuma 154.panta 
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pirmajā daļā noteiktās prasības pierādījumu novērtēšanai. Tieši pieteicējai 
bija jābūt informētai par faktisko pretpienākumu vērtību, kā arī saskaņā 
ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 38.pantu nodokļu maksātājam, ja 
tas nepiekrīt nodokļu administrācijas aprēķinātajam nodokļu maksājuma 
lielumam, ir pienākums pašam aprēķināt pretpienākuma apjomu. Tādējādi 
tiesa ir kļūdījusies, pieņemot pierādījumus no mediju aģentūrām. Turklāt 
šie atzinumi ir vispārīgi un neapliecina biedrības pretpienākumu patieso 
apmēru.

[4] Paskaidrojumos par kasācijas sūdzību pieteicēja norāda, ka 
apgabaltiesas spriedums ir tiesisks un pamatots, bet kasācijas sūdzība ir 
nepamatota. 

[5] Tiesas sēdē Valsts ieņēmumu dienesta pārstāves uzturēja 
kasācijas sūdzību saskaņā ar tajā ietvertajiem argumentiem, kā arī pauda 
viedokli, ka nav pareiza lietā Nr. SKA-119/2015 ietvertā Senāta atziņa, 
ka Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9.panta otrā daļa paredz no 
ziedojuma kā pretpienākumu nodalīt kādu daļu, ko nodokļu maksātājs 
pats iepriekš ar līgumu nav nodalījis. Dienesta ieskatā minētajā normā ir 
jānošķir jēdzieni “finanšu līdzekļi” un “ziedojums”. Ja pieteicēja ir nodalījusi 
kādu finanšu līdzekļu daļu kā ziedojumu, tad Valsts ieņēmumu dienestam 
ir jāpārbauda tikai tas, vai šīs par ziedojumu apzīmētās naudas nodošanai 
ir filantropisks raksturs. Ja ziedojuma saņēmējam pastāv pretpienākums, 
tad visas it kā ziedotās summas nodošanai trūkst filantropiska rakstura. 
Turklāt izskatāmajā gadījumā pieteicējas un biedrības “Labie darbi” 
attiecības un ar naudas nodošanu saistītie apstākļi ir tādi, kas vispār 
izslēdz finanšu līdzekļu nodošanas filantropisko raksturu. Dienesta 
ieskatā ziedojuma būtība ir tāda, ka ziedotājs neprasa sevi reklamēt, bet 
lietā konstatētie apstākļi ir atšķirīgi.

Pieteicējas pārstāves tiesas sēdē neatzina kasācijas sūdzību. 
Norādīja, ka, pat ja pastāv pamats pēc būtības domāt, ka sponsorēšanas 
elementi ietekmē iespēju nodotos finanšu līdzekļus pilnībā uzskatīt par 
ziedojumu, tomēr šāda izpratne 2012.gadā nebija radusies. Tikai no  
2018.gada spēkā ir pietiekami skaidrs regulējums. Tas, ka jābūt atsevišķiem 
līgumiem, kuros skaidri nodalīts ziedojuma un pretpienākuma apjoms, 
nebija noteikts tiesību normās. Šāda izpratne, arī spriežot pēc paša Valsts 
ieņēmumu dienesta rīcības un citai personai sniegtas uzziņas, veidojās 
tikai pakāpeniski, iespējams, arī izskatāmās lietas dēļ.

Motīvu daļa

[6]  Valsts ieņēmumu dienests norāda to, ka Sabiedriskā labuma 
organizāciju likuma 9.panta otrā daļa (ar pretpienākumu saistītas finanšu 
līdzekļu daļas nodalīšana no ziedojuma) ir piemērojama tikai situācijās, 
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kad šādu nodalīšanu ziedotājs un ziedojuma saņēmējs ir veikuši paši 
ar konkrētiem līgumiem. Šajā ziņā Valsts ieņēmumu dienests kritiski 
attiecas pret Senāta atziņām 2015.gada 11.decembra spriedumā lietā  
Nr. SKA-119/2015.

[7] Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9.panta pirmā daļa 
noteic, ka ziedojums šā likuma izpratnē ir manta vai finanšu līdzekļi, 
kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju 
vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, 
satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var 
piemērot nodokļu atvieglojumus. 9.panta otrā daļa noteic, ka sabiedriskā 
labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par 
ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts 
pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs.

Senāts nepiekrīt Valsts ieņēmumu dienesta viedoklim, ka no 9.panta 
otrās daļas formulējuma noteikti izriet, ka būtu izslēgta pretpienākuma 
apmēra novērtēšana arī tajā finanšu līdzekļu apjomā, ko nodokļu maksātājs 
un ziedojuma saņēmējs uzskaitījuši kā ziedojumu. Normas jēga tieši ir 
uzsvērt, ka ir jāvērtē finanšu līdzekļu nodošanas būtība un ka tad, ja ir kāda 
daļa, kam korespondē pretpienākums, šī daļa nav ziedojums. Ja vienmēr 
viss būtu skaidri nodalīts ar līgumiem, tad vispār nepastāvētu vajadzība 
pēc normas, kas norāda uz to, ka kaut kādā nodoto finanšu līdzekļu apjomā 
ir jānovērtē pretpienākuma apjoms. Konkrētu apzīmējumu lietojums 
9.panta otrajā daļā ļauj izvairīties no formulējuma, kurā “ziedojums” kaut 
kādā pretpienākuma apjomā vairs nebūtu “ziedojums”, tādēļ normas 
sākumā tiek lietots plašāks jēdziens “nodotā manta un finanšu līdzekļi”, 
tālāk norādot uz to, ka jāvērtē šīs nodotās mantas un finanšu līdzekļu 
nodošanas būtība un pretpienākumam atbilstošs apjoms katrā ziņā no tās 
jāatskaita kā tāds, kas tomēr nav ziedojums.

Saskanīgi tulkojot normas, tās sasaucas ar likuma “Par uzņēmumu 
ienākuma nodokli” 21.1panta normām. 21.1panta pirmā daļa noteic, 
ka nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas 
biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 
Atbilstoši 21.1panta sestajai daļai manta vai finanšu līdzekļi, kurus 
maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod sabiedriskā 
labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto 
mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja 
saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas 
par atlīdzību. Savukārt septītā daļa paredz, ka nodokļa atlaidi atbilstoši šā 
panta pirmajai daļai nepiemēro, ja – un to noteic septītās daļas 2.punkts – 
ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz 
labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai 
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personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam vai 
nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.

Visas minētās normas runā tieši par to, ka ir jānošķir nodotās mantas 
un finanšu līdzekļu nodošanas mērķis – vai tas ir saistīts ar filantropiju 
vai, pretēji, ar citām interesēm, kas nav filantropija, tostarp ir saistīts ar 
pretpienākumu. Normā nav uzsvērts formālais elements, proti, vai un ar 
kādu līgumu kāda manta vai finanšu līdzekļi tiek nodoti.

Līdz ar to Senāts nesaskata pamatu atkāpties no 2015.gada 
11.decembra spriedumā lietā Nr. SKA-119/2015 ietvertās atziņas, ka 
gadījumā, ja ziedojuma saņēmējam ir noteikts pretpienākums attiecībā 
uz ziedotāju, tad nodotā manta un finanšu līdzekļi pretpienākuma apjomā 
nav uzskatāmi par ziedojumu. Savukārt pārējā daļā saglabājas ziedojuma 
raksturs un iespēja piemērot nodokļa atvieglojumu (sprieduma 11.punkts).

[8] Nav pamatota Valsts ieņēmumu dienesta atsaukšanās uz Senāta 
2014.gada 16.maija spriedumā lietā Nr. SKA-58/2014 izteikto atziņu, ka 
pretpienākuma nodalīšana nav jāveic, ja nav atbilstošas metodikas. Šajā 
jautājumā ir notikusi judikatūras maiņa, tāpēc nav pamata atsaukties uz 
vecāku nolēmumu, kurā izteiktā atziņa mainīta ar jaunākajā judikatūrā 
izteiktajām atziņām. Tā kā Sabiedriskā labuma organizāciju likuma  
9.panta otrā daļa paredz nodalīt pretpienākuma apjomu no ziedojuma 
daļas, kas nodota filantropiskam mērķim, Valsts ieņēmumu dienestam un 
tiesai šī norma ir jāpiemēro.

[9] Valsts ieņēmumu dienests nepamatoti norāda, ka pieteicēja 
neesot izpildījusi savu pienākumu, kas ir paredzēts likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 38.pantā, kā arī Senāta 2015.gada 11.decembra sprieduma 
lietā Nr. SKA-119/2015 16.punktā, t.i., pašai aprēķināt atlīdzības par 
pretpienākumu apmēru. 

Procesa dalībnieka pienākums pierādīt kādu lietā būtisku faktu 
(iesniegt attiecīgus pierādījumus) nav saprotams kā pienākums pašam 
šos pierādījumus radīt, šajā gadījumā pašai pieteicējai personīgi veicot 
aprēķinus. Pieteicēja pati vērsās pie mediju aģentūrām, lai tās sagatavotu 
prasītos atzinumus, kurus apgabaltiesa vērtēja, pieņemot kā pieļaujamus 
un uz lietu attiecināmus pierādījumus. Senāts nesaskata, kas tas kaut kādā 
ziņā nonāktu pretrunā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 38.pantu un 
pierādīšanas procesu regulējošām normām Administratīvā procesa likumā.

[10] Tomēr Senāts piekrīt tiem kasācijas sūdzības apsvērumiem, 
ar kuriem Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka lietā ir jānovērtē 
īpašā saikne starp pieteicēju un biedrību un īpašā sadarbības forma. Šie 
apstākļi ir būtiski, vērtējot finanšu līdzekļu nodošanas mērķi (filantropisks 
vai cits), kā arī iespējamā pretpienākuma pastāvēšanu un apjomu.
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Apgabaltiesas spriedumā šie apstākļi ir apsvērti, tomēr tiesa nav 
tos novērtējusi kā tādus, kas liegtu atzīt nodotos finanšu līdzekļus par 
ziedojumu. Tiesas ieskatā no Senāta iepriekš jau apskatītajām atziņām 
izriet, ka pretpienākums ir jānodala. Tiesa tāpat arī uzsvērusi, ka biedrības 
dibināšana no pieteicējas puses pati par sevi nav aizliegta.

Senāts šajā ziņā uzsver, ka iepriekš apskatītā Senāta atziņa par 
likuma normām, kas liek un ļauj nodalīt pretpienākumu no ziedojuma, 
kas veikts ar filantropisku mērķi, nav izprotama tādējādi, ka katrreiz, 
kad pastāv pretpienākums, kopējā nodotā summa būtu katrā ziņā jādala 
daļās. Ja ir pamats konstatēt, ka pretpienākums ir saistāms ar visu nodoto 
finanšu līdzekļu apjomu, vai arī nav iespējams nodalīt kādu summu, kas 
būtu nodota tikai un vienīgi ar filantropisku mērķi, tas ir pamats atzīt, ka 
nodotie finanšu līdzekļi visā apjomā ir aptverti ar pretpienākumu un nav 
uzskatāmi par ziedojumu nekādā daļā.

[11] Reklāmas likuma 1.pants noteic, ka reklāma ir ar saimniecisko 
vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida 
paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu 
(arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu 
pēc tiem.

Reklāmas paziņojumu un pasākumu veids un saturs var būt 
ļoti dažāds, tādēļ kāda paziņojuma un pasākuma atbilstība reklāmas 
jēdzienam, kā redzams no šā panta teksta, ir jāvērtē pēc tā nolūka.

[12] Administratīvās rajona tiesas sprieduma 9.5. un 9.6.punktā, 
kam apgabaltiesa pievienojusies, tiesa ir izvērsti raksturojusi pieteicējas 
un biedrības “Labie darbi” savstarpējo attiecību kopējo tvērumu.

Tiesa konstatējusi, ka pieteicēja (tās struktūrā ietilpstošas 
vienības) ir biedrības “Labie darbi” idejas autore un dibinātāja. Pieteicēja  
2012. un 2013.gadā bijusi vienīgā persona, kas ziedojusi līdzekļus biedrībai. 
Biedrības valdē darbojas un tās vārdā tiesiskus darījumus slēdz personas, 
kuras darbojas arī pieteicējas valdē un slēdz darījumus pieteicējas 
vārdā. Tiesa konstatēja arī vienu un to pašu personu nodarbināšanu. 
Tāpat konstatēts, ka biedrības darbība ir tieši finansiāli atkarīga tikai no 
pieteicējas. Tiesa norādīja, ka šāda attiecību struktūra vieš ļoti lielas šaubas 
par to, vai biedrības lēmumi par pieteicējas piedāvātā pakalpojuma preču 
zīmes atainošanu, atsauču sniegšanu, blogu un rakstu publicēšana nav jau 
pašas pieteicējas vēlme un pašas pieteicējas veikta sevis popularizēšana 
caur pašas dibinātu un sponsorētu subjektu. Tiesa nav konstatējusi nekādas 
darbības, kas norādītu uz biedrības centieniem piesaistīt citus ziedotājus. 

Tiesa arī secinājusi, ka pieteicēja savus pakalpojumus reklamējošajos 
materiālos iekļāvusi atsauces uz biedrības “Labie darbi” aktivitātēm, kuras 
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savukārt iekļauj atgriezenisku atsauci uz pieteicēju kā ziedotāju, un ka tas 
ir vērtējams kā centieni veidot savu tēlu, atpazīstamību un reputāciju, kas 
komersantam ir nepieciešams veiksmīgas darbības nodrošināšanai.

Rezultātā tiesa secinājusi, ka biedrības veiktās aktivitātes, vērtējot 
tās gan savstarpējā kopsakarībā, gan biedrības un pieteicējas savstarpējo 
attiecību gaismā, norāda uz to, ka tās apzināti ir veiktas ar mērķi, lai 
popularizētu pieteicēju, veidotu pieteicējas tēlu un atpazīstamību. 

Senāta ieskatā tiesa pamatoti norāda, ka tiek veicināta un ietekmēta 
patērētāju izvēle par labu tieši pieteicējas piedāvātajam pakalpojumam, 
jo tiek apelēts pie sabiedrībā esošās vērtību sistēmas un izpratnes pa 
labo, akcentējot, ka šāda personas izvēle veicina labdarības mērķu 
sasniegšanu, tātad ir saistāma ar cēlu un pozitīvi vērtējamu rīcību. Turklāt 
šāds vērtējums Senāta ieskatā attiecināms gan uz biedrības izplatīto ziņu 
par labdarības projektu finansējuma fonda veidošanos no pieteicējas 
regulāriem ziedojumiem par katru izsniegto kredītu, par ko tiesa izdarījusi 
minēto secinājumu, gan uz jebkādā formā un apjomā sniegtajām ziņām 
par pieteicējas atbalstu biedrības darbībai vispār.

Pēc šīs analīzes tiesas spriedumā tomēr nav sekojis tāds biedrības 
veikto aktivitāšu novērtējums, kurā šis uz pieteicējas popularizēšanu 
vērstais aspekts (veicinot atpazīstamību tieši caur pieteicējas pozitīva tēla 
veidošanu, pieteicējas sasaistīšanu ar sabiedrības izpratni par labo) būtu 
novērtēts arī ekonomiski un tiesiski, proti, ņemts vērā, nosakot finanšu 
līdzekļu nodošanas mērķi un iespējamo pretpienākumu. 

[13] Senāta ieskatā jomā, kurā darbojas pieteicēja, informācijai 
par pieteicējas pastāvīgu iesaisti filantropisku mērķu sasniegšanā var 
būt būtiska ietekme ne tikvien uz pieteicējas pakalpojumu kā tādu 
popularizēšanu, bet arī uz sabiedrisko viedokli par attiecīgo biznesa jomu 
un – tā rezultātā – uz pieteicējas saimniecisko darbību kopumā. Pieteicējas 
saimnieciskajai darbībai labumu var dot arī tas, ka mainās sabiedrības 
gatavība akceptēt tādus pakalpojumus, ko sniedz pieteicēja, mazinās 
iespējami negatīva attieksme pret kredītu izsniegšanas pakalpojumiem 
un pelnīšanu no kredītu izsniegšanas.

Tādējādi, novērtējot finanšu līdzekļu nodošanas mērķi un iespējamo 
pretpienākumu, būtu jānovērtē ne tikvien publiskoto ziņu izmaksu 
jautājums, salīdzinot tās ar līdzīga apjoma ziņu publiskošanu līdzīgos 
informācijas kanālos, bet kompleksi jānovērtē arī visi iepriekš minētie 
apstākļi par pieteicējas iesaisti biedrības dibināšanā, pastāvēšanā un 
finansēšanā un mērķtiecīgām darbībām pieteicējas filantropisko mērķu 
popularizēšanā, tostarp vienlaikus un vienviet ar ziņām par pieteicējas 
sniegtajiem pakalpojumiem. Turklāt, kā jau norādīts iepriekš, ja ir 
pamats konstatēt, ka būtībā visai finanšu līdzekļu nodošanai kopumā 
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ir saimniecisks, nevis filantropisks mērķis (nav iespējams nodalīt tādu 
finanšu līdzekļu daļu, kam būtu vienīgi filantropisks mērķis), tas ir pamats 
atzīt, ka nodotie finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu nekādā daļā. 

[14] Tā kā apgabaltiesa finanšu līdzekļu nodošanas mērķa un 
pretpienākuma novērtēšanā ir atturējusies vērtēt pieteicējas un biedrības 
darbības būtību kopumā, lai gan tā, ņemot vērā arī pašas apgabaltiesas 
apsvērumus, liecina par finanšu līdzekļu nodošanas plašāku saistību ar 
pieteicējas saimniecisko darbību, spriedums ir balstīts uz lietas faktisko 
apstākļu nepilnīgu noskaidrošanu un novērtēšanu. Tas varēja novest pie 
nepareizas materiālo tiesību normu piemērošanas un kļūdaina lietas 
izskatīšanas rezultāta, tādēļ spriedums ir atceļams un lieta nosūtāma 
jaunai izskatīšanai. 

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Augstākā 
tiesa

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 19.septembra 
spriedumu un nosūtīt lietu Administratīvajai apgabaltiesai jaunai 
izskatīšanai;

atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam drošības naudu 70 euro.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Jēdziena “uzņēmuma pāreja” interpretācija pievienotās 
vērtības nodokļa kontekstā

Lai atzītu uzņēmuma pārejas faktu un secinātu, ka ir notikusi uzņēmuma vai 
uzņēmuma patstāvīgas daļas nodošana, ir būtiski konstatēt, ka ieguvējam ir 
pārgājis tāds uzņēmuma elementu kopums, kas ir pietiekams patstāvīgas, 
neatkarīgas saimnieciskās darbības veikšanai. Līdz ar to faktisko apstākļu 
izvērtējums šajā kontekstā veicams, apsverot, vai ieguvējam ir nodots 
viss, kas ir nepieciešams pastāvīgai saimnieciskās darbības turpināšanai. 
Savukārt tas, kāds elementu kopums ir pietiekams, ir atkarīgs no konkrētā 
saimnieciskās darbības veida (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.panta 
otrā daļa).

Rīgā 2019.gada 21.maijā    SKA-631/2019
ECLI:LV:AT:2019:0521.A420289415.5.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Rudīte Vīduša, 
senatore Dzintra Amerika, 
senators Valters Poķis
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SIA “Investko” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 
2015.gada 7.jūlija lēmuma Nr. 22.7/L-27815 atcelšanu un labvēlīga 
administratīvā akta izdošanu, sakarā ar SIA “Investko”  kasācijas sūdzību 
par Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 15.marta spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējas SIA “Investko” 
pievienotās vērtības nodokļa auditu par 2014.gada maiju un jūniju. 
Audita rezultātā pieteicējai samazināts no budžeta atmaksājamais 
pievienotās vērtības nodoklis un aprēķināta soda nauda. Dienests 
secināja, ka pieteicēja nepamatoti atskaitīja priekšnodokli saskaņā ar 
SIA ,,Kantoris LV” noformētajiem faktūrrēķiniem par kustamas mantas 
iegādi, jo darījumi pēc to ekonomiskās un juridiskās būtības ir vērtējami 
kā uzņēmuma pāreja, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 
Process iestādē noslēdzās ar Valsts ieņēmumu dienesta 2015.gada 7.jūlija 
lēmumu Nr. 22.7/L-27815. 

Nepiekrītot minētajam lēmumam, pieteicēja vērsās tiesā. 

[2] Ar Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 15.marta spriedumu 
pieteikums noraidīts. Apgabaltiesas spriedumā, ar kuru tā pievienojas 
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Administratīvās rajona tiesas sprieduma motivācijai, norādīti turpmāk 
minētie argumenti.

[2.1] Lietā ir jāvērtē, vai darījumi starp pieteicēju un SIA “Kantoris 
LV” ir atzīstami par preču piegādēm par atlīdzību (aktīvu pārdošana), 
kas ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekami darījumi, vai uzņēmuma 
pāreju cita saimnieciskās darbības veicēja īpašumā vai lietošanā, kas nav 
ar pievienotās vērtības nodokli apliekami darījumi.

[2.2] SIA “Kantoris LV” 2014.gada 10., 12., 14., 15., 30.maijā un 
13.jūnijā izrakstījusi faktūrrēķinus par preču piegādi pieteicējai. Vērtējot 
šos darījumus, nevar piekrist pieteicējas apgalvojumam, ka notikušais 
darījums būtu atzīstams par komercdarījumu nolūkā veikt preču 
atsavināšanu par atlīdzību. 

Pieteicējas, tāpat kā SIA “Kantoris LV”, uzņēmējdarbības veids ir 
jaunu preču mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos. Pieteicēja 
no SIA “Kantoris LV” iegādājās veikalos un noliktavās esošās preces, 
kases aparātus, veikalu un noliktavu aprīkojumu. Tātad notikusi lietu, 
kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu veikalu un noliktavu darbību, 
atsavināšana. Preces to atsavināšanas brīdī nav tikušas pārvietotas. 
Vērtējot preču pieņemšanas un nodošanas apstākļus, konstatējams, ka 
tie vairāk norāda uz to, ka notikusi formāla preču nodošana, parakstot 
tikai faktūrrēķinus un nepārliecinoties par preču faktisko esību. Pieteicēja 
turpina saimniecisko darbību SIA “Kantoris LV” bijušajās struktūrvienībās 
(noliktavās un veikalos), noslēdzot jaunus telpu nomas vai pārjaunojuma 
līgumus, pārņemot SIA “Kantoris LV” saistības. Tas liecina par pieteicējas 
mērķtiecīgu nodomu turpināt saimniecisko darbību veikalos un noliktavās, 
kur to veica SIA “Kantoris LV”, un norāda, ka strīdus darījumiem nepiemīt 
vienkārša aktīvu pirkuma darījuma raksturs. Strīdus faktūrrēķinos 
norādītās SIA “Kantoris LV” struktūrvienības 2014.gada 19. un 26.maijā, 
4., 10., 12. un 20.jūnijā dienestā reģistrētas kā pieteicējas struktūrvienības. 
SIA “Kantoris LV” preču piegādātājs UAB “Viskas už viena eura” turpina 
piegādāt preces arī pieteicējai. Pieteicēja darba attiecības nodibināja ar 
lielāko daļu no bijušajiem SIA “Kantoris LV” darbiniekiem (50 darbiniekiem 
no 67), lielāko daļu no darbiniekiem pieteicēja pieņēma darbā nākamajā 
dienā, darbinieki turpināja veikt tos pašus darba pienākumus tajā pašā 
darbavietā. 

2013.gada 29.janvārī un 2013.gada 30.jūlijā [pers. A], UAB “Viskas 
už viena eura” un SIA “Kantoris LV” sastādījušas savstarpējo norēķinu 
ieskaita aktus. No tiem izriet, ka SIA “Kantoris LV” samazinājušās parāda 
saistības pret UAB “Viskas už viena eura”, bet vienlaikus radušās jaunas 
parādsaistības tādā pašā apmērā pret [pers. A]. 2014.gada 25.aprīlī noslēgti 
divi cesijas līgumi. No minētajiem līgumiem izriet, ka pieteicēja faktiski 
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pārņēma SIA “Kantoris LV” saistības, ko veido pamatparāds, līgumsods un 
likumiskie procenti pret Lietuvas pilsoni [pers. A] un UAB “Viskas už viena 
eura”. Secināms, ka, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, notikusi  
SIA “Kantoris LV” pasīvu nodošana pieteicējai. 

Lietas izskatīšanas laikā tiesā pieteicēja iesniedza 2012.gada 2.maija 
preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, ar kuru UAB “Viskas už viena eura” 
kā pārdevējs un SIA “Kantoris LV” kā pircējs vienojās, ka pārdevējs apņemas 
piegādāt plaša patēriņa preces un pircējs apņemas pieņemt un samaksāt 
par tām. Iesniegtajam līgumam pievienots arī 2014.gada 25.aprīļa 
pārjaunojuma līgums, ar kuru puses vienojās, ka pieteicēja iestājas UAB 
“Viskas už viena eura” vietā 2012.gada 2.maija līgumā un pārņem visas 
ar to noteiktās pārdevēja tiesības, pienākumus un no līgumattiecībām 
izrietošās saistības. Pieteicēja norāda, ka, noslēdzot pārjaunojuma līgumu, 
SIA “Kantoris LV” pieteicējai nosūtīja atpakaļ laikus neapmaksāto preci. 
Tomēr šāda juridiskā konstrukcija, kas izveidota, noslēdzot pārjaunojuma 
līgumu, ir neloģiska, absurda, pretēja loģiskiem tiesību un komercdarbības 
principiem. Nav saprotams, kā SIA “Kantoris LV” vienīgā preču piegādātāja 
vietā var iestāties pieteicēja – komercsabiedrība, kas līguma slēgšanas 
brīdī plānoja un vēlāk nodarbojās ar šo preču mazumtirdzniecību. UAB 
“Viskas už viena eura” turpināja preču piegādes, kļūstot arī par pieteicējas 
lielāko piegādātāju. Šāda pārjaunojuma līguma noslēgšana vairāk liecina 
par to, ka pieteicēja apzināti vēlas slēpt uzņēmuma pārejas faktu. Tā kā 
pārjaunojuma līgums iesniegts tikai lietas izskatīšanas laikā un ņemot 
vērā tā pretrunīgo dabu, kā pierādījumam tam nav piešķirama ticamība. 

[2.3] Strīdus darījumi nav noformēti kā uzņēmuma vai tā patstāvīgo 
daļu pāreja. Tomēr, izvērtējot darījumus pēc to ekonomiskās un juridiskās 
būtības, tie ir vērtējami kā uzņēmuma pāreja. No lietas apstākļiem izriet, 
ka konkrētajā gadījumā 2014.gada aprīlī–jūnijā notika uzņēmuma pāreja 
Komerclikuma 20.panta izpratnē, kā rezultātā ievērojami samazinājās 
SIA  “Kantoris LV” manta, faktiski tika izbeigta tās saimnieciskā darbība un 
pasludināts maksātnespējas process, bet pieteicēja pārņemto uzņēmumu 
varēja izmantot saimnieciskajā darbībā (preču mazumtirdzniecībai 
nespecializētos veikalos) bez būtiskām izmaiņām. Pieteicēja ir ieguvusi 
visus nepieciešamos resursus pārņemtā uzņēmuma integrētai darbības 
turpināšanai iegūstošajā sabiedrībā. To nepārprotami raksturo arī 
apstrīdēto darījumu struktūra, pierādot, ka pieteicējai bija nodoms 
turpināt komercdarbību tai pašā tirgus segmentā, to pilnībā pārņemot no 
SIA “Kantoris LV”. Secināms, ka pieteicēja ir pārņēmusi SIA “Kantoris LV” 
ar visu tās identitāti – aktīvu un pasīvu kopumu.

Ņemot vērā minēto, dienests pamatoti konstatēja, ka pieteicēja 
no SIA “Kantoris LV” ir iegādājusies nevis atsevišķas preces, bet gan 
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pārņēmusi visu uzņēmumu. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa 
likuma 7.panta otrajai daļai uzņēmuma pārejai pievienotās vērtības 
nodokli nepiemēro. Līdz ar to dienests pamatoti pieteicējai samazināja no 
budžeta atmaksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu.

[3] Pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas 2018.gada 15.marta spriedumu, norādot turpmāk minētos 
argumentus.

[3.1] Apgabaltiesa nepārbaudīja faktus un nevērtēja pierādījumus, 
bet tikai izteica attieksmi par pirmās instances tiesas izdarīto vērtējumu, 
kā arī pārkāpa objektīvās izmeklēšanas principu.

[3.2] Tiesas secinājums, ka SIA “Kantoris LV” bija preču un iekārtu 
īpašniece un notika uzņēmumu pāreja, rezultātā ievērojami samazinot 
SIA “Kantoris LV” mantu, ir izdarīts uz pieņēmuma, nevis pierādījumu 
pamata. Pieteicēja ir preču īpašniece, notika preču atpakaļnodošanas 
darījums, kam piemērojami Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta 
pirmās daļas noteikumi. Preču atdošana īpašniekam nevarēja samazināt 
SIA “Kantoris LV” mantu vai mainīt tā aktīvu apmēru. Pieteicēja saņemto 
preču vērtību ieskaitīja parāda dzēšanai. 

[3.3] Lietā ir vairāki dokumenti, kas pierāda, ka prece un veikalu 
aprīkojums patiesībā bija pieteicējas īpašums, bet šie dokumenti netika 
vērtēti (2012.gada 2.maija pirkuma līgums, 2016.gada 22.augusta izziņa, 
2014.gada 25.aprīļa pārjaunojuma līgums, faktūrrēķini, ieskaita akti). Tā 
kā tiesa nav vērtējusi šos dokumentus kopsakarā ar pārējiem, kā arī nav 
vērtējusi pieteicējas paskaidrojumus, pierādījumu novērtējums neatbilst 
Administratīvā procesa likuma 154.panta prasībām. Fakts, ka preces 
atradās SIA “Kantoris LV” rīcībā, nenozīmē, ka SIA “Kantoris LV” bija to 
īpašniece. Nepareizi interpretēts Civillikuma 2034.pants.

[3.4] SIA “Kantoris LV” biznesa koncepcija bija gūt peļņu, pārdodot 
svešu preci, izmantojot svešas iekārtas un nomājot svešas telpas. Ņemot 
vērā, ka SIA “Kantoris LV” vispār nebija nekā sava, tiesas secinājums, ka 
pieteicēja no SIA “Kantoris LV” pārņēma darboties spējīgu uzņēmuma 
daļu, ir veikts, nepareizi interpretējot materiālo tiesību normas un 
pārkāpjot Administratīvā procesa likuma 154.pantu. 

[3.5] Spriedums neatbilst Administratīvā procesa likuma 250.pantam. 
Valsts ieņēmumu dienests bija pieļāvis būtisku pārkāpumu, jo dienestam 
bija jāpārbauda, uz kāda darījuma pamata SIA “Kantoris LV” rīcībā nonāca 
preces un kādas civiltiesiskās attiecības pastāvēja starp pieteicēju un SIA 
“Kantoris LV”. Šī pārbaude varēja mainīt administratīvā akta saturu.

[3.6] Tiesas norādītais, ka pieteicēja un SIA “Kantoris LV” ir noslēgušas 
vienošanos, kas atklātībai nav darīta zināma, ar mērķi gūt fiskālas 
priekšrocības, neatbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.panta otrās 
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daļas jēgai, līdz ar to neatbilst administratīvā akta pamatojumam. Izdarot 
šādus secinājumus, tiesa ir pārkāpusi Administratīvā procesa likuma  
105.panta otro daļu.

[3.7] Tiesa, izskatot lietu, pārsniedza savas kompetences robežas, 
vērtējot 2013.gada 29.janvāra savstarpējo norēķinu ieskaita aktu,  
2014.gada 25.aprīļa pārjaunojuma līgumu un 2014.gada 25.aprīļa cesijas 
līgumu. Tie ir civiltiesiski darījumi, bet administratīvās tiesas kompetencē 
neietilpst civiltiesisko darījumu vērtēšana. Tāpat aktu parakstīja personas, 
kas nav šī administratīvā procesa dalībnieki. 

[3.8] Tiesas secinājums par saistību pārņemšanu neatbilst 
Administratīvā procesa likuma 150.panta otrajai daļai un 250.panta 
otrajai daļai. Spriedumā nav norādīti kreditori vai saistību apmērs, ko 
ir pārņēmusi pieteicēja. Secinājums, ka SIA “Kantoris LV” pasīvi tika 
nodoti ar cesijas līgumiem, izdarīts, nepareizi interpretējot Civillikuma  
1798.pantu. Nav ņemts vērā, ka SIA “Kantoris LV” ir pasludināts 
maksātnespējas process, kas liecina, ka tai bija nepārņemtas parādsaistības. 
Tā kā spriedumā nav norādīta neviena saistība, ko pieteicēja ir pārņēmusi, 
jāsecina, ka ar spriedumu atzīts, ka pieteicēja nepārņēma nevienu  
SIA “Kantoris LV” saistību. 

Ņemot vērā, ka lietā nav pierādījumu, ka SIA “Kantoris LV” piederēja 
nemateriālas vērtības kā uzņēmuma sastāvdaļa, tiesas secinājums, ka 
pieteicēja pārņēma SIA “Kantoris LV” nemateriālās vērtības, ir izdarīts, 
nepareizi interpretējot Civillikuma 994., 2034.pantu un Komerclikuma 
18.pantu.

Tā kā pieteicēja nav pārņēmusi SIA “Kantoris LV” saistības (pasīvus) 
un faktiskās attiecības, bet uzņēmums ir aktīvu, pasīvu un faktisko 
attiecību kopums, tiesas secinājums, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja, ir 
izdarīts, nepareizi interpretējot Komerclikuma 18. un 20.pantu.

[3.9] Tiesa nav vērtējusi pierādījumus, ka SIA “Kantoris LV” tirgoja 
pieteicējas preci, rezultātā nepamatoti secinot, ka pieteicēja pārņēma 
SIA “Kantoris LV” preču piegādātājus. Tiesa, nepareizi piemērojot 
materiālo tiesību normas, nepamatoti secināja, ka pieteicēja pārņēma 
SIA “Kantoris LV” telpas un ka par uzņēmuma pāreju liecina bijušo  
SIA “Kantoris LV” darbinieku pieņemšana darbā pie pieteicējas.  
SIA “Kantoris LV” darbinieku atbrīvošana nav saistīta ar uzņēmumu pāreju.

[4] Valsts ieņēmumu dienests paskaidrojumā par kasācijas sūdzību 
norāda, ka tā nav pamatota.

Motīvu daļa

[5] Lietā ir strīds par to, vai starp pieteicēju un SIA “Kantoris LV” 
notikušie darījumi 2014.gada maijā un jūnijā ir vai nav apliekami ar 
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pievienotās vērtības nodokli, un attiecīgi – par pieteicējas tiesībām uz 
priekšnodokļa atskaitīšanu. Apgabaltiesa atzina, ka ir notikusi uzņēmuma 
pāreja, kas atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.panta otrajai 
daļai nav uzskatāma par preču piegādi, tādēļ darījumi nav apliekami ar 
pievienotās vērtības nodokli. Savukārt pieteicēja uzskata, ka ir noticis ar 
pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums – preču atpakaļnodošana, 
tāpēc pieteicējai ir tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu. 

Ievērojot minēto, ir nepieciešams noskaidrot Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma 7.panta otrajā daļā ietvertā regulējuma par uzņēmuma 
pāreju būtību.

[6] Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.panta otrajai 
daļai par preču piegādi par atlīdzību neuzskata uzņēmuma pāreju (mantas 
kopības vai tās daļas pāreju, kas izpaužas kā aktīvu un saistību nodošana) 
cita saimnieciskās darbības veicēja īpašumā vai lietošanā, ja, nododot 
aktīvus un saistības par atlīdzību vai bez tās vai ieguldot kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā vai personālsabiedrības ieguldījumā (kapitālā), uzņēmuma 
ieguvējs kļūst par atdevēja tiesību un saistību pārņēmēju Komerclikuma 
izpratnē un tiek turpināta saimnieciskā darbība, kas nav saistīta ar 
uzņēmuma izpārdošanu vai komercsabiedrības likvidēšanu. Atbilstoši 
minētā panta trešajai daļai, ja šā panta otrajā daļā minētās uzņēmuma 
pārejas rezultātā uzņēmuma ieguvējs nekļūst par atdevēja tiesību un 
saistību pārņēmēju Komerclikuma izpratnē un saimnieciskā darbība netiek 
turpināta, aktīvu un saistību nodošana uzskatāma par atsevišķu preču 
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu (iegūtās tiesības un citi nemateriālie 
aktīvi), kas apliekami ar nodokli šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Analizējot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.panta otrajā daļā 
ietverto jēdzienu “uzņēmuma pāreja”, konstatējams, ka normā ir sniegts 
tā skaidrojums, proti, uzņēmuma pāreja kā mantas kopības vai tās daļas 
pāreja, kas izpaužas kā aktīvu un saistību nodošana. 

[7] Vienlaikus šā jēdziena satura noskaidrošanai ir būtiski ņemt 
vērā arī Eiropas Savienības tiesību normas, kas ieviestas ar Pievienotās 
vērtības nodokļa likumu, kā arī Eiropas Savienības Tiesas sniegto normu 
interpretāciju.

Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīvas 2006/112/EK par 
kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk – Pievienotās 
vērtības nodokļa direktīva) 19.panta pirmā daļa paredz: ja visus 
aktīvus vai to daļu nodod par atlīdzību vai bez tās vai kā ieguldījumu 
uzņēmējsabiedrībā, dalībvalstis var uzskatīt, ka nav notikusi preču 
piegāde, un saņēmēju uzskata par tās personas tiesību pārņēmēju, 
kas preces nodevusi. Pēc būtības identisks regulējums bija ietverts arī 
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Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā 
saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja 
pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kas grozīta 
ar Padomes 1995.gada 10.aprīļa Direktīvu 95/7/EK (turpmāk – Sestā 
direktīva), 5.panta 8.punktā. 

Eiropas Savienības Tiesa ir norādījusi, ka, ja dalībvalstis izmanto 
normā paredzēto iespēju, visu aktīvu vai to daļas nodošana netiek 
uzskatīta par preču piegādi Sestās direktīvas mērķiem. Saskaņā ar tās 
2.pantu šādam darījumam pievienotās vērtības nodokli nepiemēro 
(Eiropas Savienības Tiesas 2001.gada 22.februāra sprieduma lietā “Abbey 
National”, C-408/98, EU:C:2001:110, 30.punkts, 2003.gada 27.novembra 
sprieduma lietā “Zita Modes”, C-497/01, EU:C:2003:644, 29.punkts). 
Jēdziens “visu aktīvu vai to daļu nodošana par atlīdzību vai bez tās, vai kā 
ieguldījums uzņēmējsabiedrībā”, kas paredzēts Sestās direktīvas 5.panta 
8.punkta pirmajā teikumā, ir autonoms Savienības tiesību jēdziens, kurš 
visā Savienībā ir interpretējams vienveidīgi. Tā kā Sestajā direktīvā nav 
šā jēdziena definīcijas vai nav skaidras atsauces uz dalībvalstu tiesībām, 
tā nozīme un piemērojamība ir jāmeklē, ņemot vērā tiesību normas 
kontekstu un attiecīgā tiesiskā regulējuma mērķi (Eiropas Savienības 
Tiesas 2003.gada 27.novembra sprieduma lietā “Zita Modes”, C-497/01, 
EU:C:2003:644, 32.–35.punkts). Normas mērķis ir atvieglot uzņēmumu vai 
to daļu īpašnieku maiņu, vienkāršojot to un izvairoties no saņēmēja naudas 
līdzekļu apgrūtināšanas ar nesamērīgu nodokļa maksājumu, kurš katrā 
ziņā tiks atmaksāts vēlāk, atskaitot priekšnodoklī samaksāto pievienotās 
vērtības nodokli (Eiropas Savienības Tiesas 2003.gada 27.novembra 
sprieduma lietā “Zita Modes”, C-497/01, EU:C:2003:644, 39.punkts,  
2011.gada 10.novembra sprieduma lietā “Schriever”, C-444/10, 
EU:C:2011:724, 23.punkts).

Ņemot vērā normas mērķi, Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, 
ka jēdzienā “visu aktīvu vai to daļas nodošana” ietilpst komercdarbības 
nodošana vai autonomas uzņēmuma daļas nodošana, kas ietver 
materiālas un attiecīgā gadījumā nemateriālas vērtības, kuras kopā veido 
uzņēmumu vai uzņēmuma daļu, kas var veikt neatkarīgu saimniecisko 
darbību, bet tajā neietilpst tāda lietu vienkārša nodošana kā preču 
krājumu pārdošana (Eiropas Savienības Tiesas 2003.gada 27.novembra 
sprieduma lietā “Zita Modes”, C-497/01, EU:C:2003:644, 40.punkts). Lai 
konstatētu komercdarbības vai autonomas uzņēmuma daļas nodošanu 
šīs normas izpratnē, visām nodotajām daļām ir jābūt pietiekamām, lai 
būtu iespējama neatkarīga saimnieciska darbība. Tas, vai šim kopumam 
ir jāietver gan kustamas, gan nekustamas lietas, ir jāvērtē, ņemot vērā 
atbilstošās saimnieciskās darbības veidu (Eiropas Savienības Tiesas  
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2011.gada 10.novembra sprieduma lietā “Schriever”, C-444/10, 
EU:C:2011:724, 25., 26.punkts). Ir jāveic attiecīgā darījuma faktisko 
apstākļu vispārējs novērtējums, lai noteiktu, vai uz tiem attiecas visu 
aktīvu nodošanas jēdziens Sestās direktīvas izpratnē. Šajā ziņā īpaša 
nozīme ir jāpiešķir saimnieciskās darbības, kuru ir paredzēts turpināt, 
veidam (turpat, 32.punkts).

Lietā “Schriever” tiesa atzina, ka Sestās direktīvas 5.panta 
8.punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka īpašumtiesību uz preču krājumu 
un mazumtirdzniecības veikala iekārtas nodošana vienlaikus ar minētā 
veikala telpu iznomāšanu īpašumtiesību saņēmējam uz nenoteiktu laiku, 
kaut gan līgumu īsā laika posmā var uzteikt abas puses, ir visu aktīvu vai 
to daļas nodošana šīs tiesību normas izpratnē ar nosacījumu, ka nodotais 
īpašums ir pietiekams, lai minētais īpašumtiesību saņēmējs varētu 
turpināt neatkarīgu saimniecisku darbību ilgtermiņā. Lietas ietvaros tiesa 
konstatēja, ka preču krājumu un sporta preču veikala iekārtas nodošana 
vienlaikus ar komerctelpu iznomāšanu ļāva pircējam turpināt atsavinātāja 
iepriekšējo neatkarīgo saimniecisko darbību un nav apstrīdams, ka šo 
nodošanu nevar uzskatīt vienīgi par preču krājumu pārdošanu. Apstāklis, 
ka komerctelpas pircējam bija tikai iznomātas, nevis pārdotas, šim 
pircējam nav šķērslis darbības turpināšanai (sprieduma 39., 40.punkts).

Minētās Eiropas Savienības Tiesas atziņas liecina, ka, lai atzītu 
uzņēmuma pārejas faktu un secinātu, ka ir notikusi uzņēmuma vai 
uzņēmuma patstāvīgas daļas nodošana, ir būtiski konstatēt, ka ieguvējam ir 
pārgājis tāds uzņēmuma elementu kopums, kas ir pietiekams patstāvīgas, 
neatkarīgas saimnieciskās darbības veikšanai. Līdz ar to faktisko apstākļu 
izvērtējums šajā kontekstā veicams, apsverot, vai ieguvējam ir nodots 
viss, kas ir nepieciešams pastāvīgai saimnieciskās darbības turpināšanai. 
Savukārt tas, kāds elementu kopums ir pietiekams, ir atkarīgs no konkrētā 
saimnieciskās darbības veida. 

[8] Analizējot Komerclikumā ietverto regulējumu attiecībā uz tiesību 
un saistību pārņemšanu uzņēmuma pārejas gadījumā, konstatējams, ka 
Komerclikuma 20.panta pirmā daļa noteic: ja uzņēmums vai tā patstāvīga 
daļa pāriet citas personas īpašumā vai lietošanā, uzņēmuma ieguvējs 
atbild par visām uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas saistībām. Tomēr par 
tām saistībām, kuras radušās pirms uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas 
pārejas citas personas īpašumā vai lietošanā un kuru izpildes termiņš vai 
nosacījums iestājies piecu gadu laikā pēc uzņēmuma pārejas, uzņēmuma 
nodevējs un uzņēmuma ieguvējs atbild solidāri. Atbilstoši šā panta otrajai 
daļai uzņēmuma vai tā daļā ietilpstošie prasījumi un citas tiesības pāriet 
uz uzņēmuma ieguvēju. 

Senāts ir atzinis, ka minētās normas noteikumu par uzņēmuma 
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pāreju mērķis ir novērst tās situācijas, kurās komercsabiedrība tiek 
“iztīrīta” no aktīviem, neatstājot tās kreditoriem cerības saņemt tiem 
pienākošos samaksu. Tas nozīmē, ka līdz ar uzņēmuma aktīviem – 
materiālām un nemateriālām vērtībām – uzņēmuma ieguvējam pāriet 
atbildība par saistībām, lai tādā veidā pasargātu gan kreditorus, gan 
darbaspēku (darbiniekus) no uzņēmuma pārejas izraisītām negatīvām 
sekām (Senāta 2017.gada 9.novembra spriedums lietā Nr. SKC-340/2017 
(LV:AT:2017:1109.C33355814.2.S)). Arī tiesību doktrīnā ir norādīts, ka 
panta mērķis ir trešo personu aizsardzība, nosakot uzņēmumā ietilpstošo 
saistību nedalāmību no tiesībām. Pārejot uzņēmumam vai tā patstāvīgai 
daļai, likums uzliek uzņēmuma ieguvējam pilnu atbildību par uzņēmuma 
sastāvā ietilpstošajām saistībām (Strupišs A. Komerclikuma komentāri. 
A daļa. Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1.–73.pants). Rīga: SIA 
“A. Strupiša Juridiskais birojs”, 2003, 113., 144.lpp.).

Aplūkojot uzņēmuma pāreju civiltiesiskā izpratnē, konstatējams, 
ka atbilstoši tiesību doktrīnā paustajām atziņām uzņēmuma pāreja 
ir jāklasificē pēc pārejas fakta un rezultāta, nevis pēc pārejas formas. 
Gadījumā, kad pāriet tikai daļa uzņēmuma, bet ne viss uzņēmums, jāskatās, 
vai ir pārgājuši būtiskie uzņēmuma elementi, respektīvi, vai ieguvējs 
var izmantot šo uzņēmumu tā līdzšinējā veidā un profilā bez būtiskām 
izmaiņām. Ja ieguvējs var pēc būtības turpināt attiecīgo darbību ar 
uzņēmumu, tad uzskatāms, ka uzņēmums pārgājis, pat ja tā nenozīmīgas 
daļas palikušas atsavinātājam (Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daļa. 
Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1.–73.pants). Rīga: SIA “A. Strupiša 
Juridiskais birojs”, 2003, 115.lpp.).

Senāts lietā Nr. SKC-340/2017 ir atzinis, ka par uzņēmuma pāreju var 
liecināt ļoti dažādu apstākļu kopums, tostarp darbinieku pāriešana darbā 
pie ieguvēja, pamatlīdzekļu un krājumu nodošana, saglabāta uzņēmuma 
atrašanās vieta un juridiskā adrese, saistību pret banku pārņemšana, 
atsavinātājas sabiedrības valdes locekļa pāriešana pie ieguvēja. Minētajā 
lietā tiesa atzina, ka situācijā, kad darījuma rezultātā ir ievērojami 
samazināta komersanta manta un faktiski tiek izbeigta tā saimnieciskā 
darbība, bet jaundibināmais komersants pārņemto uzņēmumu var 
izmantot līdzšinējā veidā un profilā bez būtiskām izmaiņām, ir pamats 
konstatēt uzņēmuma pārejas faktu Komerclikuma 20.panta izpratnē 
un attiecīgi – jaunā uzņēmuma ieguvēja atbildību par saistībām. Lietas 
ietvaros Senāts norādīja, ka uzņēmuma pārejas kritēriji ir noteikti 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā, vērtējot, vai uzņēmums saglabā tā 
identitāti. Kritēriji ir piemērojami lietas faktisko apstākļu izvērtēšanai un 
uzņēmuma pārejas gadījuma identificēšanai, tomēr jāņem vērā arī katras 
situācijas individuālie kritēriji. Eiropas Savienības Tiesa ir izstrādājusi 
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šādus vispārīgos kritērijus: 1) uzņēmuma veida vai rakstura izvērtēšana; 
2) ķermenisku (nekustamais īpašums, kustamas lietas) un bezķermenisku 
lietu, kā arī labumu (zinātība, izgudrojumi) pāreja; 3) vai lielākā daļa 
darbinieku ir pārņemti; 4) vai klienti ir pārņemti; 5) uzņēmējdarbības 
funkciju līdzība pirms un pēc pārejas. Savukārt tiesību doktrīnā izšķir 
šādu vispārējo kritēriju iedalījumu: 1) darbtiesiskie kritēriji – balstīti uz 
uzņēmuma funkciju līdzības vērtējumu pirms un pēc uzņēmuma pārejas; 
2) komerctiesiskie kritēriji – ekonomiskās vienības pastāvēšanas un 
stabilitātes konstatēšanai (Senāta 2017.gada 9.novembra spriedums lietā 
Nr. SKC-340/2017 (LV:AT:2017:1109.C33355814.2.S)). 

Ievērojot minēto, secināms, ka, arī analizējot, vai ir notikusi 
uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas pāreja atbilstoši Komerclikumam, ir 
būtiski noskaidrot, vai pārejas rezultātā jaunajam ieguvējam ir nodots tāds 
uzņēmumā ietilpstošo elementu kopums, kas nepieciešams konkrētās 
saimnieciskās darbības turpināšanai. Par uzņēmuma pāreju var liecināt 
ļoti dažādi apstākļi un, balstoties uz to kopumu, ir nepieciešams izvērtēt 
veiktos darījumus un to norises apstākļus pēc to būtības, nevis formas. Tā 
kā Komerclikums nepieļauj situāciju, ka, sadalot uzņēmuma mantu, visi 
aktīvi tiek nodoti vienam subjektam, bet pasīvi – otram, nav piešķirama 
izšķiroša nozīme tam, vai starp pusēm pastāv formāla vienošanās par 
saistību pāreju. 

[9] Administratīvā apgabaltiesa, pievienojoties rajona tiesas 
sprieduma motīviem, ir izvērtējusi darījumus pēc to ekonomiskās 
un juridiskās būtības un konstatējusi, ka pieteicēja ir ieguvusi visus 
nepieciešamos resursus pārņemtā uzņēmuma integrētai darbības 
turpināšanai iegūstošajā sabiedrībā. Minētos secinājumus tiesa ir 
balstījusi uz vairāku apstākļu kopumu, tostarp to, ka pieteicēja no 
SIA “Kantoris LV” iegādājusies veikalos un noliktavās esošās preces, kases 
aparātus, veikalu un noliktavu aprīkojumu, preces nav tikušas pārvietotas, 
pieteicēja turpina saimniecisko darbību SIA “Kantoris LV” bijušajās 
struktūrvienībās – noliktavās un veikalos, noslēdzot jaunus telpu nomas 
vai pārjaunojuma līgumus, strīdus faktūrrēķinos norādītās  “Kantoris LV” 
struktūrvienības 2014.gada 19. un 26.maijā, 4., 10., 12. un 20.jūnijā 
dienestā reģistrētas kā pieteicējas struktūrvienības, SIA “Kantoris LV” 
preču piegādātājs UAB “Viskas už viena eura” turpina piegādāt preces 
arī pieteicējai, pieteicēja darba attiecības nodibinājusi ar lielāko daļu no 
bijušajiem SIA “Kantoris LV” darbiniekiem, pieteicējai un SIA “Kantoris 
LV” ir viens un tas pats uzņēmējdarbības veids. Tiesa atzina, ka 2014.gada 
aprīlī–jūnijā notika uzņēmuma pāreja Komerclikuma 20.panta izpratnē, 
kā rezultātā ievērojami samazinājās SIA “Kantoris LV” manta, faktiski tika 
izbeigta tās saimnieciskā darbība un pasludināts maksātnespējas process, 



A-314

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

bet pieteicēja pārņemto uzņēmumu varēja izmantot saimnieciskajā 
darbībā (preču mazumtirdzniecībai nespecializētos veikalos) bez 
būtiskām izmaiņām.

Faktiski pieteicēja neapstrīd minēto apstākļu pastāvēšanu, tomēr 
iebilst pret to veikto novērtējumu (kā šie apstākļi būtu interpretējami) 
un uzskata, ka tie nav būtiski uzņēmuma pārejas fakta identificēšanai. 
Šāds pieteicējas viedoklis nav pamatots, jo, kā tas konstatēts jau iepriekš, 
uzņēmuma pārejas gadījumā ir būtiski analizēt darījuma norises apstākļus 
kopumā, secinot, vai ieguvējam nodotie elementi ir pietiekami patstāvīgas, 
neatkarīgas saimnieciskās darbības veikšanai. Izvērtējumā var tikt ņemti 
vērā ļoti daudzveidīgi faktiskie apstākļi. 

[10] Pieteicēja kasācijas sūdzībā paudusi vairākus iebildumus 
pret apgabaltiesas secinājumiem par SIA “Kantoris LV” saistību pāreju 
pieteicējai, uzskatot, ka tiesa nav pierādījusi konkrētu saistību pārņemšanu. 
Tomēr tas, vai pieteicēja ir vai nav apzināti pārņēmusi visas SIA “Kantoris 
LV” saistības, nav izšķiroši uzņēmuma pārejas fakta konstatēšanai, jo ne 
Eiropas Savienības tiesību normas, ne Komerclikums neparedz, ka saistību 
pilnīga pārņemšana būtu uzņēmuma pārejas priekšnoteikums. Tieši pretēji, 
ievērojot Komerclikuma regulējumu, citu personu tiesību aizsardzības 
nolūkā saistību pāreja jaunajam uzņēmuma īpašniekam ir uzņēmuma 
pārejas sekas, nevis priekšnoteikums. Līdz ar to tiesas secinājumi par 
saistību pārņemšanu nav izšķiroši lietas iznākumam, tādēļ konkrētie 
kasācijas sūdzības argumenti nevar būt pamats sprieduma atcelšanai.

Konstatējams, ka apgabaltiesa ir rūpīgi izvērtējusi lietā esošos 
pierādījumus to kopumā, tiesas secinājumi ir loģiski un balstīti 
pierādījumos. Pat ja tiesa tiešā veidā nav vadījusies no Eiropas Savienības 
Tiesas sniegtās interpretācijas uzņēmuma pārejas fakta konstatēšanai, 
tiesas veiktie secinājumi ir saskanīgi ar šīm atziņām. Tiesa ir atzinusi, 
ka, tā kā ir notikusi SIA “Kantoris LV” visu saimnieciskās darbības 
veikšanai būtisko elementu pāreja pieteicējai, kas ļāva pieteicējai turpināt 
SIA “Kantoris LV” saimniecisko darbību, darījumu patiesais mērķis ir 
nevis atsevišķu preču piegāde, bet gan uzņēmuma pāreja. Tāpat lietā nav 
strīda, ka pieteicēja ir vēlējusies turpināt saimniecisko darbību. Tiesas 
konstatēto apstākļu kopums ir pietiekams Pievienotās vērtības nodokļa 
likuma 7.panta otrās daļas piemērošanai, tādējādi pamatoti atzīts, ka 
strīdus darījumi nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli. 

[11] Pieteicēja kasācijas sūdzībā norāda, ka tiesa ir pārkāpusi savu 
kompetenci, analizējot civiltiesiskus darījumus.

Nodokļu administrēšana ietilpst publisko tiesību jomā, un līgumi, 
kas noslēgti privāto tiesību jomā, vien nevar kalpot par kritēriju attiecīga 
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lēmuma pieņemšanai nodokļu jomā (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas 
1998.gada 2.aprīļa sprieduma lietā “The Queen/Commissioners of Customs 
and Excise, ex parte EMU Tabac u.c.”, C-296/95, ECLI:EU:C:1998:152, 31.punkts, 
Senāta 2014.gada 30.oktobra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-968/2014 
(A420756310) 9.punkts). Apstāklis, ka tiesa vērtējusi privāttiesiska darījuma 
saturu kopsakarā ar citiem pierādījumiem, nenozīmē, ka tā iejaukusies 
pušu privāttiesiskajās attiecībās. Gadījumā, kad personas privāttiesisks 
darījums ir saistīts ar nodokļa maksāšanas pienākumu, iestādei un tiesai 
ir tiesības pārbaudīt šā darījuma faktisku esību, ekonomisko un juridisko 
būtību. Administratīvā tiesa privāttiesiskajās attiecībās neiejaucas, 
jo ar savu darījuma novērtējumu nenoteic un negroza civiltiesiskā 
darījuma dalībnieku tiesības un pienākumus. Tiesa noteic pieteicēja kā 
nodokļa maksātāja tiesības un pienākumus publisko tiesību jomā, tas 
ir, attiecībā pret valsti (Senāta 2018.gada 21.decembra sprieduma lietā  
Nr. SKA-166/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1221.A420382413.3.S) 5.punkts).

Līdz ar to pieteicējas argumenti, ka tiesai nebija pamata analizēt starp 
pusēm noslēgto darījumu patieso būtību, nav pamatoti. Pretēji pieteicēja 
viedoklim nav konstatējams, ka tiesa būtu pārsniegusi savu kompetenci 
lietas izskatīšanā. 

[12] Pieteicēja vairākkārt kasācijas sūdzībā uzsvērusi, ka tieši 
pieteicēja ir strīdus preču un iekārtu īpašniece, ka SIA “Kantoris LV” 
sedza savu parādu un atdeva pieteicējai tai piederošas preces, darījuma 
rezultātā samazinātas SIA ,,Kantoris LV” saistības pret pieteicēju, savukārt 
šie argumenti lietas ietvaros neesot pienācīgi analizēti un novērtēti. 

Kasācijas sūdzības argumenti nav pamatoti.
Pat ja pieņemtu, ka pieteicējai tika atgrieztas tai piederošas 

preces, preču atpakaļnodošana to īpašniekam liecina nevis par jaunu 
darījumu, bet gan korekcijām jau notikušajos darījumos. Veicot korekcijas 
šādu darījumu atspoguļojumā grāmatvedības ierakstos un nodokļa 
deklarācijās, pievienotās vērtības nodokli ir iespējams koriģēt, tikai veicot 
iepriekš aprēķinātā un budžetā samaksātā pievienotās vērtības nodokļa 
samazinājumu, bet ne atskaitāmā priekšnodokļa palielinājumu. Līdz ar 
to preču atpakaļnodošanas darījums varētu būt pamats, lai samazinātu 
budžetā maksājamo nodokli, nevis pamats palielināt no budžeta 
atmaksājamo priekšnodokli (sal.  Senāta 2017.gada 31.maija sprieduma  
lietā Nr. SKA-120/2017 (A420691910) 6.punkts). 

Tas, uz kāda pamata preces atradās uzņēmumā pirms tā atsavināšanas, 
nav izšķiroši (sal. Eiropas Savienības Tiesas 2011.gada 10.novembra 
sprieduma lietā “Schriever”, C-444/10, EU:C:2011:724, 33.–36.punkts 
par īpašuma vai nomas tiesībām uz veikala telpām). Pat ja, kā pieteicēja 
norāda, SIA “Kantoris LV” preču krājums tai nemaz nepiederēja, šie aktīvi 
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tika nodoti pieteicējai kopumā tālākai rīcībai līdz ar citiem aktīviem un 
faktiski arī darbiniekiem, kas deva iespēju pieteicējai patstāvīgi turpināt 
tādu pašu uzņēmuma darbību. Ievērojot minēto, nav arī būtiskas nozīmes 
pierādījumiem, kas uzrāda preču sākotnējās nonākšanas SIA “Kantoris 
LV” rīcībā vai preču turpmākas atrašanās tās rīcībā tiesisko pamatu. 
Novērtējot preču nodošanas apstākļus kā uzņēmuma pārejas elementus, 
apgabaltiesa pamatoti ir apsvērusi arī citus darījuma apstākļus, vērtējot 
pierādījumus kopsakarā. Apgabaltiesas spriedumā turklāt kritiski vērtēta 
iespējamība, ka notikusi konkrētu preču nodošana, jo faktiski, ievērojot 
vienlaikus nododamo preču apjomu un atrašanos dažādās vietās, 
pretrunas liecībās un pieteicējas pārstāves paskaidrojumos, notikusi 
formāla preču nodošana ar faktūrrēķinu parakstīšanu (apgabaltiesas 
sprieduma 4.4.4.punktā ietvertā rajona tiesas sprieduma motivācija, kam 
apgabaltiesa pievienojusies). 

Tāpat nav saprotams, kā pieteicēja savu argumentāciju par sevi kā 
nemainīgu preču īpašnieku vienlaikus ar savu argumentāciju par to, ka 
notikuši ar pievienotās vērtības nodokli apliekami darījumi, savieno ar 
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 20.punktu, kas noteic, ka preču 
piegāde (tātad ar pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums atbilstoši 
minētā likuma 5.panta pirmo daļu) ir darījums, kas izpaužas kā īpašuma 
tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai tā varētu rīkoties ar lietu.

Ievērojot minēto, pieteicējas argumentiem, kā arī iebildumam par 
pierādījumu nevērtēšanu attiecībā uz pieteicējas un SIA “Kantoris LV” 
pirkuma līgumu (proti, tā punktu par īpašuma tiesību uz precēm pāreju) un 
citiem pierādījumiem, ar kuriem varētu pierādīt preču atpakaļnodošanu 
pieteicējai, nav būtiskas nozīmes priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību 
izvērtējumā.

[13] Pieteicēja kasācijas sūdzībā norāda, ka apgabaltiesa nav 
vērtējusi faktus un pierādījumus, bet ir tikai izteikusi attieksmi pret 
pirmās instances tiesas spriedumu. 

Konstatējams, ka apgabaltiesa atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma 307.panta ceturtajai daļai pievienojās pirmās instances tiesas 
sprieduma argumentācijai, atkārtoti to nenorādot. Šī norma ir vērsta uz 
to, lai tiesai nebūtu atkārtoti jānorāda argumenti, kas sakrīt ar zemākas 
instances tiesas sprieduma pamatojumā norādītajiem argumentiem, ja 
zemākas instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un 
pilnībā pietiekams. Tas, ka apgabaltiesa ir pievienojusies pirmās instances 
tiesas sprieduma motivācijai, nenozīmē, ka apgabaltiesa nav izskatījusi 
lietu pēc būtības, tostarp pārbaudījusi faktus un vērtējusi pierādījumus.

[14] Senāts atzīst, ka Administratīvās apgabaltiesas spriedums ir 
pareizs, bet pieteicējas kasācijas sūdzība ir noraidāma. 
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 15.marta 
spriedumu, bet SIA “Investko” kasācijas sūdzības noraidīt. 

Spriedums nav pārsūdzams.
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Krasta kāpās vai pludmalē esoša pašvaldībai piederoša 
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierobežojumi 

Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā noteiktais publiski 
tiesiskais aizliegums speciāli regulē valsts un pašvaldības zemes, kas 
atrodas krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē, atsavināšanu. Noteiktais 
atsavināšanas aizliegums kalpo sabiedrības interesēm, proti, tas ir vērsts 
uz to, lai šajā teritorijā aizsargātu un saglabātu vidi, nodrošinātu tās 
pieejamību visai sabiedrībai un tādēļ to maksimāli saglabātu valsts vai 
pašvaldības īpašumā. Tādēļ, lemjot par īpašuma atsavināšanu krasta kāpu 
aizsargjoslā vai pludmalē, pašvaldība rīkojas publisko tiesību jomā, nevis kā 
jebkurš īpašnieks privāttiesiskajās attiecībās (Aizsargjoslu likuma 36.panta 
trešās daļas 1.punkts).

Prasījuma par civiltiesiska līguma vai ierakstu izmaiņām 
zemesgrāmatā un administratīvā akta atcelšanu/atzīšanu 
par prettiesisku nošķiršana 

Gadījumos, kad administratīvajam aktam sekojusi civiltiesiska darbība 
(līguma noslēgšana vai īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā), 
pieteikums par administratīvā akta atcelšanu vai atzīšanu par prettiesisku 
ir pakļauts izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā, savukārt 
prasījums par līgumu vai zemesgrāmatas ierakstu atcelšanu ir izskatāms 
civilprocesuālā kārtībā. Līdz ar to katrs no šiem prasījumiem (attiecīgi 
publiski tiesiskais un civiltiesiskais) ir pakļauts attiecīgi administratīvajai 
tiesai un vispārējās jurisdikcijas tiesai. (Administratīvā procesa likuma  
184.panta otrā daļa)

Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides 
aizsardzības jautājumā

Vides aizsardzības likuma 9.panta trešā daļa paredz Administratīvā procesa 
likuma 31.panta otrajā daļā noteikto izņēmumu attiecībā uz personām, kas 
var iesniegt pieteikumu, bet Vides aizsardzības likuma 1.panta 17.punkts 
iezīmē iespējamos vides jautājumus, sakarā ar kuriem var iesniegt 
pieteikumu. Kritērijs šāda pieteikuma pieļaujamībai ir tas, vai vides tiesību 
aizskārums vai apdraudējums ir īsts, nozīmīgs un nopietns.

Valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas krasta kāpu 
aizsargjoslā vai pludmalē, atsavināšanas jautājums ir būtisks sabiedrības 
interešu jautājums vides jomā (Administratīvā procesa likuma 31.panta 
otrā daļa, Vides aizsardzības likuma 1.panta 17.punkts). 
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Res judicata princips un atkāpšanās no tā

Res judicata princips ir fundamentāls un nozīmīgs, tā kā, ierobežojot 
sprieduma pārskatīšanas iespējas neierobežotā laikā, tiek iedibināta tiesiskā 
drošība, noteiktība un stabilitāte. Tas nozīmē, ka ar sprieduma stāšanos 
spēkā konkrētās tiesiskās attiecības ir galīgi noregulētas un personas var 
tiesiski paļauties, ka šis noregulējums paliks nemainīgs. Vienlaikus res 
judicata princips nav pilnīgi absolūts un īpašos izņēmuma gadījumos citu 
nozīmīgu tiesību aizsardzībai ir iespējama atkāpšanās no tā. 

Atkāpšanās no res judicata principa ir pieļaujama, ja tiesa, kuras spriedums 
ir stājies spēkā, ir pieļāvusi fundamentālu kļūdu, piemēram, jurisdikcijas 
pārkāpumu, kas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas pēc būtības, 
un tā rezultātā ir būtiski pārkāptas cilvēka pamattiesības, vairāku personu 
tiesības un likumīgās intereses vai citas ar likumu aizsargājamas publiskās 
intereses (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa 
likuma 191.panta pirmās daļas 3.punkts).

Vērā ņemamie apstākļi un ierobežojumi, izbeidzot 
kopīpašumu

Kopīpašuma izbeigšanas gadījumā ir jāņem vērā konkrētā gadījuma 
apstākļi, tostarp ierobežojumi, kas noteikti speciālo tiesību normās, 
piemēram, Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā, kas vērsts 
uz nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī 
vispārīgi Civillikuma 1075.pantā noteiktais, ka ņemami vērā kopīpašuma 
nodibināšanas noteikumi, dalāmā priekšmeta īpašības un lietas apstākļi 
(Civillikuma 1075.pants).
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Rīgā 2019.gada 17.decembrī SKA-1/2019
ECLI:LV:AT:2019:1217.A420684911.2.S

S P R I E D U M S

Tiesa kopsēdē šādā sastāvā: 
senatore Vēsma Kakste, 
senatore Dzintra Amerika, 
senatore Jautrīte Briede, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Anita Kovaļevska, 
senatore Veronika Krūmiņa, 
senatore Dace Mita, 
senators Valters Poķis, 
senatore Līvija Slica, 
senatore Ieva Višķere un 
senatore Rudīte Vīduša
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz Jūrmalas aizsardzības biedrības pieteikumu par Jūrmalas 
pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmuma Nr. 383 atcelšanu, sakarā 
ar Jūrmalas pilsētas domes un SIA “Shwartz” kasācijas sūdzībām par 
Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 26.jūnija spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] 2011.gada 11.augustā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu 
Nr. 383 par tai piederošās glābšanas stacijas ēkas un 48/100 domājamo 
daļu no zemesgabala Pilsoņu ielā 2, Jūrmalā, atsavināšanu. Īpašums, 
noslēdzot pirkuma līgumu, tika pārdots trešajai personai SIA “Shwartz”, 
kurai piederēja 52/100 domājamās daļas no šā zemesgabala un kafejnīcas 
ēka uz tā. Īpašums atrodas Rīgas jūras līča piekrastes – krasta kāpu – 
aizsargjoslā.

[2] Pieteicēja – Jūrmalas aizsardzības biedrība – vērsās ar pieteikumu 
Administratīvajā rajona tiesā par lēmuma atcelšanu.

[3] 2015.gada 16.maijā stājās spēkā Augstākās tiesas Civillietu 
tiesu palātas (turpmāk – Civillietu tiesu palāta) 2015.gada 10.februāra 
spriedums lietā Nr. C04294912, ar kuru noraidīta Rīgas tiesas apgabala 
prokuratūras prasība Jūrmalas pašvaldības interesēs pret Jūrmalas 
pilsētas domi un SIA “Shwartz” par lēmumu un darījumu atzīšanu par 
spēkā neesošiem, ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā un pašvaldības īpašuma 
tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu Pilsoņu ielā 2, Jūrmalā. 

[4] Administratīvā rajona tiesa ar 2013.gada 7.jūnija spriedumu un 
Administratīvā apgabaltiesa ar 2015.gada 26.jūnija spriedumu pieteicējas 
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pieteikumu apmierināja. Sakarā ar to, ka pārsūdzētais lēmums ir izpildīts, 
t.i., uz tā pamata noslēgts pirkuma līgums un trešās personas īpašuma 
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, gan rajona tiesa, gan apgabaltiesa 
taisīja spriedumu par pārsūdzētā lēmuma atzīšanu par prettiesisku. 

Apgabaltiesa spriedumā atzina, ka dome ir pārkāpusi Aizsargjoslu 
likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu un strīdus īpašuma atsavināšana ir 
pretēja Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas mērķim nodrošināt, lai tajās 
esošās vides vērtības būtu pieejamas pēc iespējas plašākam sabiedrības 
lokam un kalpotu visas sabiedrības interesēm. Turklāt apgabaltiesas 
ieskatā ar lēmumu ir pārkāpta likuma “Par pašvaldībām” 77.panta ceturtā 
daļa, jo strīdus īpašums pretēji domes apgalvotajam ir nepieciešams 
pašvaldības funkcijas – nodrošināt iedzīvotāju tiesības uz drošu vidi 
(kārtības nodrošināšanu, drošību uz ūdeņiem un pludmalē) – pildīšanai. 

[5] Jūrmalas pilsētas dome iesniedza kasācijas sūdzību par 
apgabaltiesas spriedumu. Kasācijas sūdzībā norādīts, ka tiesa nepareizi 
interpretējusi Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu, 
pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 247.pantu un nepareizi 
piemērojusi Administratīvā procesa likuma 67.panta otro daļu, kā 
arī pārkāpusi likuma “Par pašvaldībām” 77.panta ceturto daļu. Tāpat 
norādīts, ka tiesa nepamatoti nepiemēroja Administratīvā procesa likuma 
282.panta 1. un 3.punktu, likuma “Par tiesu varu” 16.panta trešo daļu 
un Administratīvā procesa likuma 153.panta otro un trešo daļu. Dome 
uzskata, ka līdz ar pirkuma līguma noslēgšanu pārsūdzētais lēmums ir 
zaudējis spēku un tādēļ publisko tiesību attiecības ir pārvērtušās privāto 
tiesību attiecībās. Līdz ar to strīds risināms vienīgi civiltiesiskā kārtībā. 
Savukārt Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkts neliedz 
trešajai personai tiesības konkrētajos apstākļos iegūt strīdus īpašumu. 

[6] Trešā persona iesniedza kasācijas sūdzību par apgabaltiesas 
spriedumu. Kasācijas sūdzībā norādīts, ka tiesa nepareizi interpretējusi 
Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu, nepamatoti nav 
piemērojusi Civillikuma 1074.pantu, nepareizi interpretējusi likuma 
“Par pašvaldībām” 77.panta ceturto daļu un nepamatoti nav piemērojusi 
šā likuma 7.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 8.pantu 
un 67.panta septīto daļu. Tāpat tiesa nepareizi interpretējusi Vides 
aizsardzības likuma 9.panta trešo daļu un nepamatoti nav piemērojusi 
šā likuma 1.panta 9.punktu. Arī trešā persona uzskata, ka lieta nav 
izskatāma administratīvā procesa kārtībā, turklāt tiesa nepamatoti plaši 
tulkojusi pieteicējas tiesības iesniegt pieteikumu vides interesēs. Savukārt 
Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkts neliedz trešajai 
personai tiesības konkrētajos apstākļos iegūt strīdus īpašumu. 
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[7] Trešā persona iesniegusi paskaidrojumu, kurā piekrīt domes 
kasācijas sūdzībai.  

Pieteicēja iesniegusi viedokli par tiesvedības izbeigšanu, norādot, 
ka šajā procesa stadijā nav lietderīgi izbeigt tiesvedību lietā, lietas 
izskatīšana ir svarīga sabiedrības interesēm, lai veidotu judikatūras 
atziņas turpmākajā publiskās pārvaldes darbā.

 
Motīvu daļa

[8] Lietā ir strīds par šādiem tiesību jautājumiem: 1) vai 
pārsūdzētais lēmums ir pieņemts publisko tiesību jomā; 2) vai pieteicējai 
ir subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu tiesā; 3) vai lietā ir izbeidzama 
tiesvedība sakarā ar to, ka ir stājies spēkā Civillietu tiesu palātas  
2015.gada 10.februāra spriedums lietā Nr. C04294912; 4) vai tiesa pareizi 
piemērojusi Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu.   

I 

[9] Šajā lietā jau ir atzīts, ka pašvaldības lēmums par strīdus īpašuma 
atsavināšanu ir pieņemts publisko tiesību jomā. 

Administratīvā apgabaltiesa 2012.gada 19.oktobra lēmumā 
atsaucās uz Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu, secinot, 
ka pašvaldībai, veicot arī privāttiesiskus darījumus ar zemi krasta kāpu 
aizsargjoslā, ir noteikts publiski tiesisks ierobežojums. 

Jautājumu par to, kurā tiesību jomā – publisko vai privāto – pieņemts 
pārsūdzētais lēmums, vērtējis arī Senāts 2014.gada 19.decembra lēmumā 
Nr. SKA-1314/2014 šajā lietā, izskatot pieteicējas blakus sūdzību par 
tiesas lēmumu, ar kuru tika apturēta tiesvedība šajā lietā līdz brīdim, 
kad stāsies spēkā tiesas nolēmums civillietā. Senāts, ievērojot Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, atzina, ka 
tajā minētajos gadījumos atsavināšana notiek publisko tiesību jomā un ir 
pakļauta administratīvo tiesu kontrolei (lēmuma 5.punkts).  

Papildus norādāms turpmāk minētais.

[10] Senāts 2012.gada 31.janvāra lēmumā lietā Nr. SKA-140/2012 
(A420366112) ir atzinis, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums pamatā nosaka publiskas personas rīcību ar tās mantu, kas 
balstās vienīgi īpašnieka kompetencē, un pār to nav veicama kontrole 
administratīvā procesa kārtībā. Vienlaikus, vispārīgi apskatot šā likuma 
4.panta ceturtajā daļā paredzētos gadījumus, ir secināms, ka pēc būtības 
tie ir raksturīgi īpašuma reformai, izceļas no īpašuma reformas vai ir 
tādi, kuru risinājums nav pabeigts tās laikā. No tās arī secināms, ka 
likumdevējs, tieši paredzot privātpersonas tiesības prasīt atsavināšanu 
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šajos gadījumos, ļāvis to darīt ārpus privatizācijas procesa (īpašuma 
reformas, kurai bija publiski tiesisks raksturs). Tādēļ, lai noskaidrotu 
privātpersonas tiesību saturu un apjomu, katrs ierosinātais un Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā paredzētais 
gadījums ir izvērtējams attiecīgo īpašuma reformas jomu (objektu, zemes, 
dzīvokļu privatizācija) regulējošo tiesību normu kontekstā (lēmuma 8., 
9.punkts).   

Konkrētajā gadījumā pārsūdzētais lēmums pamatots ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 
7.punktu (atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 
atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma 
attiecības ar publisku personu). Turklāt no domes un trešās personas 
apsvērumiem, ka pārsūdzētā lēmuma mērķis ir novērst arī dalīta ēku un 
zemes īpašuma pastāvēšanu, tos apvienojot vienotā īpašumā, secināms, 
ka būtībā lēmums pamatots arī ar minētā likuma 4.panta ceturtās daļas 
1.punktu (var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas 
nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā 
esošās zemes) vai 2.punktu (var ierosināt zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas 
nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā 
esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai), vai 
3.punktu (var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks 
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka 
(būve)), to neprecizējot. 

No pārsūdzētā sprieduma un Civillietu tiesu palātas 2015.gada 
10.februāra sprieduma lietā Nr. C04294912 (lietas 2.sējuma 66.– 
81.lapa) izriet, ka Jūrmalas pilsētas zemes komisija 1998.gadā izveidoja 
zemesgabalu Pilsoņu ielā 2, Jūrmalā, un reģistrēja to zemesgrāmatā, 
nostiprinot pašvaldības īpašuma tiesības. Uz zemesgabala atradās 
divas ēkas – viena (glābšanas stacija) piederēja pašvaldībai, otra 
piederēja AS “Fēnikss”. 2000.gadā Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja 
šā zemesgabala 52/100 domājamo daļu privatizācijas noteikumus un 
noslēdza pirkuma līgumu, zemes domājamās daļas atsavinot AS “Fēnikss”. 
Vēlāk AS “Fēnikss” īpašumu atsavināja citai personai, bet 2009.gadā to 
ieguva trešā persona. 

No minētā secināms, ka pašvaldības īpašuma daļas nodošana 
privātpersonai uzsākta īpašuma reformas – privatizācijas – laikā. No tā 
var arī secināt, ka tā rezultātā netika sasniegts viens no privatizācijas 
mērķiem – patstāvīgus ēku un zemes īpašumus apvienot vienotā īpašumā, 
kā to paredz Civillikuma 968.pants, bet tieši otrādi – tika izveidoti dalīti 
zemes un ēku īpašumi, kā arī zemes kopīpašums (tā rezultātā abas ēkas 
atsevišķi piederēja pašvaldībai un privatizācijas subjektam, bet zeme zem 
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abām ēkām – kopīpašumā abām norādītajām personām). Minētā kontekstā, 
citstarp ņemot vērā domes un trešās personas norādīto pārsūdzētā 
lēmuma mērķi – izbeigt dalītu zemes un ēku īpašumu un kopīpašumu –, var 
secināt, ka gan iestādes, gan trešās personas ieskatā privatizācijas laikā nav 
ticis pabeigts konkrētā objekta īpašuma tiesisko attiecību noregulējums. 
Pretējā gadījumā nav saprotama rīcība jau privatizācijas laikā atsavināt 
vienīgi daļu no zemes jeb citiem vārdiem – nenovērst dalīta zemes un ēku 
īpašuma un kopīpašuma pastāvēšanu. Tādēļ domei, pieņemot pārsūdzēto 
lēmumu, arī bija jāvērtē, vai konkrētajā gadījumā privatizācijas rezultātā 
izveidojušās īpašuma tiesiskās attiecības, kas vispārīgi nebija ideālais 
sasniedzamais mērķis, tomēr pieļauj visa pašvaldības īpašuma nodošanu 
privātpersonai. Līdz ar to ir atzīstams, ka pašvaldība, lemjot par strīdus 
īpašuma atsavināšanu, rīkojās publisko tiesību jomā, nevis kā jebkurš 
īpašnieks privāttiesiskajās attiecībās.

Turklāt šajā ziņā ir būtiski, ka Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 
1.punkts speciāli regulē valsts un pašvaldības zemes, kas atrodas krasta 
kāpu aizsargjoslā un pludmalē, atsavināšanu. Noteiktais atsavināšanas 
aizliegums kalpo sabiedrības interesēm, proti, tas ir vērsts uz to, lai šajā 
teritorijā aizsargātu un saglabātu vidi, nodrošinātu tās pieejamību visai 
sabiedrībai un tādēļ to maksimāli saglabātu valsts vai pašvaldības īpašumā 
(par sabiedrības interesēm arī šā sprieduma 15.punktā). Tādēļ, lemjot par 
īpašuma atsavināšanu krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, pašvaldība 
rīkojas publisko tiesību jomā, nevis kā jebkurš īpašnieks privāttiesiskajās 
attiecībās. 

[11] Nav pamatots arī trešās personas apsvērums, ka strīdus 
jautājums zaudējis savu publiski tiesisko raksturu līdz ar pirkuma līguma 
noslēgšanu. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 184.panta pirmās daļas 
1.punktam un otrajai daļai pieteikumu administratīvajā tiesā var iesniegt 
par administratīvā akta atcelšanu vai atzīšanu par prettiesisku. Ja 
administratīvais akts vairs nav atceļams, tiesa lemj par tā atzīšanu par 
prettiesisku. Jebkurā gadījumā tas ir pārbaudāms tieši no tā publiski 
tiesiskās dabas aspekta. 

Turklāt Senāta departamentu priekšsēdētāju 2009.gada 
10.marta sēdes lēmumā, kas pieņemts Administratīvā procesa likuma  
121.panta ceturtās daļas kārtībā lietā Nr. SKA-87/2009 (A42554908), 
izlemts jautājums, vai privātpersonu tiesību uz efektīvu tiesas procesu 
nodrošināšanai nav nosakāma lietas pakļautība vienai tiesai, proti, 
administratīvajai tiesai vai vispārējās jurisdikcijas tiesai, gadījumos, 
kad ar administratīvo aktu piešķirtās īpašuma tiesības nostiprinātas 
zemesgrāmatā. Proti, gadījumā, kad administratīvajam aktam sekojusi 
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civiltiesiska darbība, kas nostiprina personas īpašuma tiesības. Lēmumā 
atzīts: ja pieteikums par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku 
ir pieņemts izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā, šā pieteikuma 
pakļautība nav pārskatāma, savukārt prasījums par zemesgrāmatas 
nodalījuma slēgšanu ir izskatāms civilprocesuālā kārtībā. Tādējādi 
atbilstoši šim lēmumam katrs no prasījumiem (attiecīgi publiski tiesiskais 
un civiltiesiskais) ir pakļauts attiecīgi administratīvajai tiesai un vispārējās 
jurisdikcijas tiesai. 

[12] Ievērojot minēto, Senāts neredz pamatu atkāpties no iepriekš 
atzītā, ka pārsūdzētais lēmums ir administratīvais akts, kas izdots 
publisko tiesību jomā un pieteikums par to ir izskatāms administratīvā 
procesa kārtībā. 

Šādos apstākļos lietā nav pamata piemērot Administratīvā procesa 
likuma 282.panta 1.punktu.

II

[13] Administratīvā procesa likuma 31.panta otrā daļa noteic, 
ka pieteikumu, izņemot likumā noteiktos gadījumus, var iesniegt 
privātpersona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses ir aizskartas vai var 
tikt aizskartas.

Vides aizsardzības likuma 9.panta trešā daļa noteic, ka sabiedrība 
ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt valsts iestādes vai pašvaldības 
administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kas neatbilst vides normatīvo 
aktu prasībām, rada kaitējuma draudus vai kaitējumu videi. Atbilstoši šā 
likuma 1.panta 17.punktam vide ir dabas, antropogēno un sociālo faktoru 
kopums.

Tādējādi Vides aizsardzības likuma 9.panta trešā daļa paredz 
Administratīvā procesa likuma 31.panta otrajā daļā noteikto izņēmumu 
attiecībā uz personām, kas var iesniegt pieteikumu, bet Vides aizsardzības 
likuma 1.panta 17.punkts iezīmē iespējamos vides jautājumus, sakarā ar 
kuriem var iesniegt pieteikumu.

[14] Kā Senāts jau norādījis, Latvijā vides aizsardzības jomā ir 
paredzēts ļoti plašs regulējums, kas aicina iesaistīties arī sabiedrību. Vides 
aizsardzības likuma 9.panta trešā daļa, jo īpaši ņemot vērā likuma mērķi 
nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu, paredz ikvienas personas (fiziskās vai 
juridiskās) un šo personu izveidoto apvienību (biedrību, organizāciju, 
grupu) tiesības vērsties tiesā ar vides aizsardzības jautājumiem. 
Likumdevējs tādējādi ir akcentējis sabiedrībai svarīgu un sensitīvu jomu, 
kurā nepieciešama pastiprināta tiesiskā aizsardzība. Savukārt jēdziens 
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“vide” minēto normu izpratnē neietver tikai dabas elementus – tas ir 
plašs, dažādus elementus ietilpinošs un attīstībā esošs jēdziens (Senāta 
2006.gada 22.jūnija sprieduma lietā Nr. SKA-255/2006 (A42044404) 
14.2.1.punkts, 2018.gada 23.aprīļa lēmuma lietā Nr. SKA-989/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0423.SKA098918.5.L) 9.punkts).  

Tādējādi, kā tas jau atzīts, Latvijā sabiedrībai ir atvērta pieeja tiesai 
vides aizsardzības jomā gan attiecībā uz pieteikumu iesniegt tiesīgajām 
personām, gan tiesas kontrolei pakļautajiem vides jautājumiem (sal. 
Senāta 2010.gada 31.marta lēmuma lietā Nr. SKA-325/2010 (A42938509) 
7.punkts, 2016.gada 1.augusta lēmuma lietā Nr. SKA-942/2016 
(A420214915) 7.punkts, 2016.gada 25.oktobra sprieduma lietā 
Nr. SKA-824/2016 (A420241114) 10., 11.punkts, 2018.gada 23.aprīļa 
lēmuma lietā Nr. SKA-989/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0423.SKA098918.5.L) 8., 
9.punkts). 

Likums arī neparedz nekādus sabiedrības pārstāvjiem izvirzāmus 
papildu kritērijus, atbilstība kuriem būtu jāpārbauda, ja sabiedrības 
pārstāvji vēršas tiesā ar prasījumu novērst vides normatīvo aktu 
pārkāpumu vai kaitējumu (kaitējuma draudus) videi. Senāts ir norādījis, 
ka ir jāpiesargās Vides aizsardzības likuma 9.panta trešajā daļā ietverto 
actio popularis (pieteikumu sabiedrības interešu aizstāvībai) iespēju 
attiecināt uz lietām, kurās atsauce uz vides aizsardzību ir maznozīmīga, 
formāla, kurās pieteikumā minētie apstākļi neuzrāda vērā ņemamu 
vides apdraudējuma risku. Pretējā gadījumā neierobežotas pieteikuma 
iesniegšanas iespējas pavērtos arī triviālos gadījumos, kuros nepastāv 
nopietnas bažas par kaitējumu videi (Senāta 2013.gada 30.septembra 
lēmuma lietā Nr. SKA-972/2013 (A420488213) 5.punkts, 2016.gada 
25.oktobra sprieduma lietā Nr. SKA-824/2016 (A420241114)  11.punkts, 
2016.gada 12.decembra sprieduma lietā Nr. SKA-1172/2016 (A420241014) 
10.punkts, 2018.gada 10.maija lēmuma lietā Nr. SKA-175/2018 
(A420214314,  ECLI:LV:AT:2018:0510.A420214314.3.S) 8.punkts). 

Tādējādi kritērijs šāda pieteikuma pieļaujamībai ir tas, vai vides 
tiesību aizskārums vai apdraudējums ir īsts, nozīmīgs un nopietns.

[15] Izskatāmajā gadījumā ir strīds par Aizsargjoslu likuma 36.panta 
trešās daļas 1.punkta piemērošanu, kurā noteikts aizliegums atsavināt 
valstij un pašvaldībai piederošu zemi krasta kāpu aizsargjoslā. 

Atbilstoši šā likuma 5.panta otrās daļas 1.punktam Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla ir vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjosla. Atbilstoši šā panta pirmajai daļai vides un 
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un 
teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un 
racionālas izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir samazināt 
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vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, 
kuriem noteiktas aizsargjoslas. Atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajai 
daļai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla izveidota, 
lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža 
aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes 
ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam 
nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu 
un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu.

Tādējādi secināms, ka krasta kāpu aizsardzības mērķis ir visplašākajā 
nozīmē aizsargāt un saglabāt attiecīgajā teritorijā esošās dabas un ar 
to saistītās vērtības un vienlaikus nodrošināt, ka visa sabiedrība tās 
ilgtermiņā var baudīt. Kā Senāts norādījis jau iepriekš, aizsargjosla ir 
domāta tam, lai tajā esošās vides vērtības būtu pieejamas pēc iespējas 
plašākam sabiedrības lokam un kalpotu visas sabiedrības interesēm. 
Atsavināšanas aizlieguma aizsargjoslas teritorijā mērķis ir arī nodrošināt 
tās izmantošanu sabiedrības interesēs, lai tā saimnieciskā darbība, kas, 
ievērojot likumā paredzētos ierobežojumus, tiks veikta aizsargjoslas 
teritorijā, kalpotu publiskajām, nevis privātajām interesēm. Tādējādi 
Aizsargjoslu likuma mērķis ir arī nodrošināt, ka zeme Rīgas jūras līča 
piekrastes aizsargjoslā tiek saglabāta valsts īpašumā (Senāta 2011.gada 
17.marta sprieduma lietā Nr. SKA-119/2011 (A42663409) 11.punkts).

Tā kā pieteicēja iebilst aizsargjoslas teritorijā esoša pašvaldībai 
piederoša nekustamā īpašuma nodošanai privātpersonas īpašumā, ir 
atzīstams, ka pieteikums ir iesniegts nozīmīgu sabiedrības interešu 
aizsardzībai. Nav saskatāms, ka pieteikums būtu iesniegts kādu citu slēptu 
mērķu aizsardzības nolūkā.  

[16] Ievērojot minēto, nav pamatoti trešās personas argumenti, 
ka pieteicējai nav publisko subjektīvo tiesību iesniegt pieteikumu tiesā. 
Līdz ar to nav pamata piemērot Administratīvā procesa likuma 282.panta 
2.punktu.

III 

[17] Iestāde un trešā persona norāda, ka lietā ir izbeidzama 
tiesvedība, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 
3.punktu, jo ir stājies spēkā spriedums civillietā Nr. C04294912, ar kuru ir 
izspriests prasījums par pārsūdzētā lēmuma atcelšanu.

[18] Izskatāmajā lietā pieteikuma priekšmets ir domes lēmuma, 
ar kuru nolemts atsavināt strīdus nekustamo īpašumu trešajai personai, 
atzīšana par prettiesisku. Pieteikums pamatots arī ar Aizsargjoslu 
likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu. Prasības pieteikumā civillietā 
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Nr. C04294912 ietverts un ar Civillietu tiesu palātas 2015.gada 10.februāra 
spriedumu izlemts arī prasījums par tā paša domes lēmuma atcelšanu, 
pamatojot to ar minēto normu. Civillietā turklāt lemts arī par pirkuma 
līguma, kas noslēgts uz pārsūdzētā lēmuma pamata, atzīšanu par spēkā 
neesošu un ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā. 

[19] Izskatāmajā lietā pieteikumu sabiedrības interesēs iesniegusi 
Jūrmalas aizsardzības biedrība. 

Civillietā prasības pieteikumu iesniegusi Rīgas tiesas apgabala 
prokuratūra. Prasības pieteikums iesniegts atbilstoši Prokuratūras likuma 
16. un 17.pantam. Prokuratūras likuma 16.panta otrā daļa noteic, ka likumā 
paredzētos gadījumos prokuroram ir pienākums veikt nepieciešamos 
pasākumus personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai. 
Savukārt atbilstoši šā likuma 17.panta otrās daļas 3.punktam prokuroram, 
konstatējot likuma pārkāpumu, ir pienākums iesniegt prasības pieteikumu 
tiesā. Civilprocesa likuma 90.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka 
prokuroram ir tiesības celt prasību vai iesniegt pieteikumu tiesā, ja tas ir 
nepieciešams likumā noteikto valsts vai pašvaldības tiesību un interešu 
aizsardzībai. Civillietu tiesu palātas 2015.gada 10.februāra spriedumā 
lietā Nr. C04294912 norādīts, ka prokuratūra prasību cēlusi Jūrmalas 
pašvaldības interesēs. Tas nozīmē, ka arī šajā gadījumā prasība ir celta 
sabiedrības interesēs.

[20] Šādos apstākļos var teikt, ka šī administratīvā lieta un norādītā 
civillieta ir izspriesta par to pašu tiesību jautājumu. Arī persona, kura 
iesniegusi pieteikumu, lai arī formāli nav viena un tā pati, tomēr abos 
gadījumos tiesā vērsusies sabiedrības interesēs.

Vienlaikus tas, vai minētie apstākļi ir pietiekami tiesvedības 
izbeigšanai, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 
3.punktu, ir izvērtējams no tiesas kompetences, lietu pakļautības un to 
pārkāpuma viedokļa.

[21] Atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 5., 6. un 7.pantam ir 
nodalīta tiesas spriešana civillietās, krimināllietās un administratīvajās 
lietās (kā arī administratīvo pārkāpumu lietās), bet atbilstoši šā likuma 
2.panta otrajai daļai tiesu lietu izskatīšanas principus un kārtību nosaka 
civilprocesuālie, kriminālprocesuālie un administratīvi procesuālie likumi. 
Administratīvā procesa likuma 2.panta 2.punkts paredz administratīvās 
tiesas kontrolei pakļaut izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām 
publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un privātpersonu, ko šā likuma  
184.panta pirmās daļas 1.punkts konkretizē kā tiesības administratīvajā 
tiesā iesniegt pieteikumu par administratīvā akta izdošanu, atcelšanu un 
spēkā esību. Savukārt vispārējās jurisdikcijas tiesā, t.i., civilprocesuālā 
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kārtībā atbilstoši Civilprocesa likuma 1.panta pirmajai daļai, personai 
ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu 
aizsargāto interešu aizsardzību.

[22] Kā jau atzīts, šajā lietā pārsūdzētais lēmums ir pieņemts 
publisko tiesību jomā un kontrole pār to veicama administratīvajā tiesā.

Ievērojot minēto, ir atzīstams, ka Civillietu tiesu palāta, taisot 
spriedumu par domes lēmumu atcelšanu un tādējādi izspriežot lietu (tās 
daļu), kas nav tai pakļauta, ir pārkāpusi savu kompetenci. 

[23] Civillietu tiesu palātas spriedums civillietā Nr. C04294912 
netika pārsūdzēts kasācijas kārtībā, līdz ar to tā tiesiskumu no tiesas 
kompetences aspekta nav izvērtējusi kasācijas instances tiesa (Senāta 
Civillietu departaments), un tas ir stājies spēkā.  

[24] Likuma “Par tiesu varu” 16.pantā teikts: “Tiesas spriedums 
stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies tā pārsūdzēšanas vai 
noprotestēšanas termiņš un tas nav pārsūdzēts vai noprotestēts vai arī 
augstāka tiesa, izskatot sūdzību vai protestu, to atstājusi negrozītu vai 
arī to grozījusi, spriedumu neatceļot. Spriedums, kas stājies likumīgā 
spēkā, ir izpildāms. Likumā noteiktajā kārtībā spriedums ir saistošs 
tiesai, izskatot citas lietas, kas saistītas ar šo lietu. Šādam spriedumam ir 
likuma spēks, visiem tas ir obligāts un pret to ir jāizturas ar tādu pašu 
cieņu kā pret likumu.” Līdzīgs regulējums ietverts Civilprocesa likuma  
203.panta piektajā daļā: “Spriedumam, kas stājies likumīgā spēkā, ir  
likuma spēks, tas ir obligāts un izpildāms visā valsts teritorijā, un to var atcelt 
tikai likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.” Savukārt Administratīvā 
procesa likuma 263.panta trešā un ceturtā daļa nosaka: “Administratīvā 
procesa dalībniekiem, kā arī viņu tiesību pārņēmējiem pēc sprieduma 
stāšanās spēkā nav tiesību no jauna iesniegt tiesā pieteikumu par to pašu 
priekšmetu uz tā paša pamata (..). Spēkā stājies spriedums ir obligāti 
izpildāms, un to var atcelt tikai likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.” 

Tādējādi minētās tiesību normas nosaka tiesas sprieduma likumīgo 
spēku un nostiprina res judicata principu. Proti, ka nevienam nav tiesību 
lūgt pārskatīt galīgu un spēkā stājušos spriedumu ar mērķi panākt 
atkārtotu lietas izspriešanu. 

Res judicata princips ir fundamentāls un nozīmīgs, tā kā, ierobežojot 
sprieduma pārskatīšanas iespējas neierobežotā laikā, tiek iedibināta 
tiesiskā drošība, noteiktība un stabilitāte. Tas nozīmē, ka ar sprieduma 
stāšanos spēkā konkrētās tiesiskās attiecības ir galīgi noregulētas un 
personas var tiesiski paļauties, ka šis noregulējums paliks nemainīgs. 
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka tiesiskā noteiktība ir tiesiskas valsts 
principa būtiska sastāvdaļa. Savukārt viena no tiesiskās noteiktības 
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principa izpausmēm ir res judicata princips (Satversmes tiesas  
2016.gada 29.aprīļa sprieduma lietā Nr. 2015-19-01 12.3.punkts). Kā 
norādījusi arī Eiropas Savienības Tiesa, uzsverot res judicata principa 
nozīmīgumu tiesiskajā kārtībā, lai nodrošinātu tiesību un tiesisko 
attiecību stabilitāti, kā arī pareizu tiesvedību, ir svarīgi, lai tiesas 
nolēmumi, kas kļuvuši galīgi pēc tam, kad ir izmantotas visas pārsūdzības 
iespējas, vai pēc tam, kad beidzies šādai pārsūdzībai paredzētais termiņš, 
vairs nevarētu tikt apstrīdēti (Eiropas Savienības Tiesas 2003.gada  
30.septembra sprieduma lietā “Köbler”, C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513, 
38.punkts, 2006.gada 16.marta sprieduma lietā “Kapferer”, C-234/04, 
ECLI:EU:C:2016:178, 20.punkts, 2015.gada 11.novembra sprieduma lietā 
“Klausner Holz Niedersachsen”, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, 38.punkts). 
Res judicata princips veido arī tiesību uz taisnīgu tiesu saturu (Satversmes 
tiesas 2014.gada 9.janvāra sprieduma lietā Nr. 2013-08-01 7.punkts).

[25] Vienlaikus res judicata princips nav pilnīgi absolūts un īpašos 
izņēmuma gadījumos citu nozīmīgu tiesību aizsardzībai ir iespējama 
atkāpšanās no tā. 

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka atkāpšanās no res judicata principa 
ir pieļaujama vienīgi tiesas kļūdu labošanai, ja attiecīgajā lietā ir šāda 
nepieciešamība, kas pamatota ar pārliecinošiem un būtiskiem apstākļiem. 
Vienīgais sprieduma atcelšanas pamats ir būtiska tiesas kļūda, kas 
novedusi pie lietas nepareizas izspriešanas pēc būtības, ja tās rezultātā 
būtiski pārkāptas cilvēka pamattiesības, vairāku personu tiesības un 
likumīgās intereses vai citas ar likumu aizsargājamas publiskās intereses. 
Par sprieduma atcelšanas pamatu nevar būt tikai dažādu tiesu atšķirīgie 
viedokļi par lietas izskatīšanas iznākumu. Atsevišķos gadījumos ir 
pieļaujama lietas atkārtota izskatīšana, piemēram, ja iepriekšējā procesā 
ir pieļautas būtiskas kļūdas, kas varēja ietekmēt lietas iznākumu 
(Satversmes tiesas 2014.gada 9.janvāra sprieduma lietā Nr. 2013-08-01 
11.punkts, 17.3.punkts, 2016.gada 29.aprīļa sprieduma lietā Nr. 2015-19-01 
12.3.punkts).     

[26] Līdzīgi apsvērumi izteikti arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūrā. Piemēram, lietā, kurā nacionālās civiltiesas sākotnēji lietu 
nebija izskatījušas prasījumam atbilstošā kārtībā un spēkā stājies 
spriedums tika atcelts, lai civiltiesa lietu pārskatītu prasījumam atbilstošā 
procedūrā, Eiropas Cilvēktiesību tiesa norādījusi, ka šāda civiltiesas 
sākotnēji pieļautā kļūda nav uzskatāma par tādu fundamentālu defektu 
tiesiskuma īstenošanā, kas pamatotu lietas jaunu izskatīšanu. Tiesa 
norādīja, ka ir maz ticams, ka šāda kļūda varētu veidot nelabvēlīgas 
sistēmiskas sekas valsts tiesību sistēmā un ka ieinteresētie lietas 
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dalībnieki jau sākotnējās lietas izskatīšanas laikā varēja vērst civiltiesas 
uzmanību uz to, ka lieta tiek izskatīta nepareizā procedūrā, ko viņi nebija 
darījuši (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019.gada 15.oktobra sprieduma lietā 
“Lispuchova and Lispuch v. Slovakia”, pieteikums Nr. 21998/14, 39.–43. un 
47.punkts). Tāpat tiesa norādījusi, ka pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās 
tā paša jautājuma pārskatīšana tiesās nedrīkst tikt pamatota tikai ar 
atšķirīgu viedokli par lietas pareizo risinājumu (sal. Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas 2019.gada 23.aprīļa sprieduma lietā “Elisei-Uzun and Andonie v. 
Romania”, pieteikums Nr. 42447/10, 43.punkts, 2007.gada 13.novembra 
sprieduma lietā “Driza v. Albania”, pieteikums Nr. 33771/02, 64.punkts). 
Lietā, kurā paralēli bija notikuši divi civilprocesi, tiesa norādīja, ka 
valstīm ir jāorganizē sava tiesiskā sistēma tā, lai tiesas identificētu līdzīgu, 
paralēlu tiesību strīdu esību un lietas apvienotu vai izbeigtu tiesvedību 
vēlāk radušajos tiesību strīdos, lai izvairītos no spēkā stājušos nolēmumu 
pārskatīšanas, kas tiek maskēta ar apelācijas sūdzību iesniegšanu vēlākajos 
procesos (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 13.novembra sprieduma 
lietā “Driza v. Albania”, pieteikums Nr. 33771/02, 69.punkts). Vienlaikus 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka jurisdikcijas pārkāpumi, 
nopietni procedūras pārkāpumi un varas ļaunprātīga izmantošana 
nacionālās tiesas darbā var tikt aplūkoti kā fundamentāli defekti 
tiesiskuma īstenošanā (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008.gada 10.aprīļa 
sprieduma lietā “Luchkina v. Russia”, pieteikums Nr. 3548/04, 21.punkts). 
No tiesiskās noteiktības principa var atkāpties, tikai lai nodrošinātu 
fundamentālas kļūdas izlabošanu (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2018.gada 
26.jūnija sprieduma lietā “Industrial Financial Consortium Investment 
Metallurgical Union v. Ukraine”, pieteikums Nr. 10640/05, 147.punkts). 
Tāpat kā fundamentāla defekta novēršanu tiesa atzina par pamatotu 
lietas jaunu izskatīšanu gadījumā, kad nacionālā tiesa sākotnēji bija 
vērtējusi lietu atbilstoši nepareizam tiesību institūtam, tādējādi sākotnēji 
faktiski nevērtējot pušu izteiktos argumentus (Eiropas Cilvēktiesību tiesas  
2019.gada 23.aprīļa sprieduma lietā “Elisei-Uzun and Andonie v. Romania”, 
pieteikums Nr. 42447/10, 43. un 44.punkts).

[27] Ievērojot minēto, ir vērtējams, vai šajā lietā ir pamats atkāpties 
no res judicata principa. 

[28] Vispirms norādāms uz Administratīvā procesa likuma  
121.pantu, kas regulē administratīvo lietu pakļautību. Panta pirmā 
daļa paredz, ka pārsūdzēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību kā 
administratīvo lietu izskata tiesā. Tādējādi tiek noregulēta attiecīgo strīdu 
pakļautība tiesai (nevis iestādei). Savukārt kopumā panta regulējums ir 
plašāks nekā vienīgi administratīvo lietu pakļautības starp iestādi un tiesu 
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jautājuma noregulējums. Proti, panta ceturtā daļa nosaka: ja jautājums 
par pieteikuma vai lietas pakļautību atzīstams par sevišķi sarežģītu, tiesa 
vai tiesnesis vēršas ar iesniegumu pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
pakļautības jautājuma izšķiršanai. Tādējādi Administratīvā procesa 
likuma 121.panta ceturtās daļas kārtībā izlemjams arī jautājums, kurai – 
administratīvajai vai vispārējās jurisdikcijas – tiesai ir pakļauta konkrētās 
lietas izskatīšana. 

Kā jau norādīts, atbilstoši Senāta departamentu priekšsēdētāju  
2009.gada 10.marta sēdes lēmumam, kas pieņemts minētās normas 
kārtībā lietā Nr. SKA-87/2009 (A42554908), katrs no prasījumiem – 
publiski tiesiskais un civiltiesiskais – ir pakļauts attiecīgi administratīvajai 
tiesai un vispārējās jurisdikcijas tiesai. 

Lai arī Administratīvā procesa likuma 121.panta ceturtās daļas 
kārtībā lēmums par lietas pakļautību tiek pieņemts konkrētā lietā, turklāt 
sakarā ar pieteikumu administratīvajā lietā, ņemot vērā, ka tādējādi var 
tikt izšķirts jautājums par lietas pakļautību tostarp vispārējās jurisdikcijas 
tiesai, kā arī lai nodrošinātu noteiktību lietu pakļautības jautājumā un 
vienveidīgu praksi, ja nav pietiekama pamatojuma pretējam, šādā lēmumā 
noteiktie principi ņemami vērā arī citos līdzīgos gadījumos, tostarp 
civillietās.

[29] Arī Senāta Administratīvo lietu departaments, kā jau norādīts, 
izskatot pieteicējas blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu apturēt 
tiesvedību, līdz stāsies spēkā spriedums civillietā Nr. C04294912, taisīja 
lēmumu, kurā norādīja, ka pārsūdzētais domes lēmums ir pieņemts 
publisko tiesību jomā un tā tiesiskuma kontrole ir administratīvās tiesas 
kompetencē. Turklāt norādīja, ka, ņemot vērā, ka atsavināšanas līgums 
ir noslēgts, pamatojoties arī uz domes lēmumu, līguma spēkā esība ir 
atkarīga no domes lēmuma tiesiskuma, proti, vispirms ir pārbaudāms 
domes lēmums. Tādējādi administratīvajā lietā nav nozīmīgs vispārējās 
jurisdikcijas tiesas spriedums un tajā konstatētie apstākļi nevar 
būtiski ietekmēt administratīvās lietas izskatīšanu (Senāta 2014.gada  
19.decembra lēmuma lietā Nr. SKA-1314/2014 (A420684911) 6.punkts).

[30] Atbilstoši šā sprieduma 28. un 29.punktā norādītajiem 
lēmumiem, kuros pakļautības jautājums risināts saskanīgi, vairāku 
prasījumu, kuru tiesiskā daba – piederība publisko vai privāto tiesību 
jomai – ir atšķirīga, iesniegšanas tiesā gadījumā to pakļautība tiek noteikta 
atbilstoši vispārīgai administratīvās tiesas un vispārējās jurisdikcijas 
tiesas kompetencei. Citiem vārdiem sakot, katrs no prasījumiem ir 
izlemjams tiesā, kuras kompetencei, ievērojot publisko un privāto tiesību 
jomu nošķirtību, tas atbilst. 
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[31] Tiesu praksē var pastāvēt un nereti pastāv strīdīgi gadījumi, 
kuros, ņemot vērā izšķiramā tiesību jautājuma komplicēto raksturu un 
grūtības skaidri nošķirt šā jautājuma vai tā daļas piederību publisko 
un privāto tiesību jomai, strīdīgs var būt arī lietas (prasījumu) vai tās 
daļas pakļautības administratīvajai tiesai vai vispārējās jurisdikcijas 
tiesai jautājums. Tomēr šajā gadījumā šādas grūtības nav konstatējamas. 
Civillietā attiecīgais spriedums ir taisīts 2015.gadā, tātad vairāk nekā  
10 gadus, kopš vispārīgi ir nodalīta administratīvo lietu izskatīšana speciāli 
tām izveidotā – administratīvajā tiesā. Laikā, kad tika taisīts spriedums 
civillietā, jau bija taisīts arī Senāta departamentu priekšsēdētāju  
2009.gada 10.marta sēdes lēmums lietā Nr. SKA-87/2009 (A42554908), 
atzīstot administratīvās tiesas un vispārējās jurisdikcijas tiesas 
kompetences nošķiršanu vairāku atšķirīgas pakļautības prasījumu 
gadījumos. Tāpat bija jau taisīts Senāta Administratīvo lietu 
departamenta (kasācijas instances) 2014.gada 19.decembra lēmums 
par šīs lietas izskatīšanu neatkarīgi no civillietas. Tādējādi jautājums 
par attiecīgo prasījumu atšķirīgu pakļautību jau bija pietiekami skaidrs. 
Civillietu tiesu palātai turklāt bija zināms, ka tiesvedībā atrodas arī šī 
administratīvā lieta. 

[32] Tiesu lietu pakļautības noteikšana un tiesu kompetences 
nošķiršana nav pašmērķis. Šajā ziņā jāņem vērā, ka administratīvo un 
civillietu izskatīšana ir noregulēta zināmā mērā atšķirīgos principos 
balstītā procesā. Administratīvajā procesā lietas izskatīšanā tiesa ievēro 
objektīvās izmeklēšanas principu (Administratīvā procesa likuma  
103.panta otrā daļa), atbilstoši kuram tiesa pati objektīvi noskaidro lietas 
apstākļus, savukārt civilprocesā ievēro pušu sacīkstes principu, kur tiesa 
neveic objektīvo izmeklēšanu un tikai ierobežoti var dot norādījumus 
pusēm (Civilprocesa likuma 10., 93.pants). Tādējādi pār publiski 
tiesiskajām attiecībām, kur saduras valsts pārvaldes un privātpersonas 
(vairāku privātpersonu vai sabiedrības kopumā) jeb nevienlīdzīgās 
tiesiskajās pozīcijās esošu lietas dalībnieku tiesības un pienākumi, veicamā 
kontrole tiesā ir pakļauta citādam pārbaudes mehānismam. Līdz ar to 
lietas izskatīšanas procesuālajai kārtībai, tiesas kompetencei un lietas 
dalībnieku tiesībām un pienākumiem konkrētajā procesā var būt izšķiroša 
ietekme uz to, cik pilnīgi publiski tiesiskajā strīdā ir ņemti vērā objektīvi 
pastāvošie faktiskie un tādējādi arī tiesiskie apstākļi, kuri nepieciešami 
lietas izskatīšanai un gala nolēmuma taisīšanai. Minētā ietvaros kopumā 
var būt atšķirīgs tiesas veiktais faktisko un tiesisko apstākļu vērtējums 
civillietā un administratīvajā lietā. 

Turklāt, pat ja konkrētā lietā tiesas aktīva iesaistīšanās apstākļu 
noskaidrošanā objektīvi nebūtu nepieciešama, ir būtiski, vai prasījums 
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arī saturiski izvērtēts, ievērojot strīda juridisko dabu (publiski tiesisks vai 
privāttiesisks) un tai atbilstošo tiesisko regulējumu. 

[33] Civillietas izskatīšanas laikā tiesā prokuratūra ir norādījusi uz 
tiesvedību administratīvajā lietā, tomēr Civillietu tiesu palāta šo argumentu 
nav ņēmusi vērā. Sprieduma motīvu daļā tā ir vērtējusi pārsūdzētos 
lēmumus pēc būtības un sprieduma rezolutīvajā daļā spriedusi par to 
spēkā esību, bet no sprieduma neizriet nekādi tiesas apsvērumi, atbilstoši 
kuriem tiesa saskatījusi savu kompetenci šajā lietas daļā. Tiesa spriedumā 
vienīgi norādījusi, ka Administratīvās rajona tiesas spriedumam, kurš 
bija taisīts 2013.gada 7.jūnijā (bet sakarā ar pārsūdzību vēl nebija stājies 
spēkā), civillietā nav prejudiciālas nozīmes, tomēr šo apgalvojumu nav 
argumentējusi. Turklāt arī šis tiesas secinājums neatbild uz jautājumu par 
lietu pakļautību. 

Tā kā Civillietu tiesu palātas spriedumā nav vērtēts un skaidri 
izlemts jautājums par vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetenci lemt 
par pārsūdzētajiem domes lēmumiem, pieņemams, ka tādējādi tiesa 
automātiski saskatījusi vienīgi lietas privāttiesisko raksturu. Arī no minētā 
sprieduma motīvu daļas redzams, ka prasījuma par domes lēmumu 
atcelšanu sakarā ar to neatbilstību Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās 
daļas 1.punktam pamatotību tiesa būtībā vērtējusi vienīgi no privāttiesisko 
attiecību aspekta, proti, ņemot vērā vienīgi patstāvīgu zemes un ēkas 
īpašumu apvienošanas vienotā īpašumā nepieciešamību un lietderību un 
kopīpašnieka tiesības prasīt kopīpašuma izbeigšanu. Civillietu tiesu palāta 
pārsūdzētos lēmumus nav vērtējusi no publiski tiesiskā, vides tiesību un 
sabiedrības interešu aizsardzības aspekta, proti, nav ņēmusi vērā tās 
tiesiskās intereses, kuras primāri aizsargā Aizsargjoslu likuma 36.panta 
trešās daļas 1.punkts. 

Tādējādi, vispārējās jurisdikcijas tiesai izlemjot administratīvajai 
tiesai pakļautu prasījumu, šajā gadījumā ir pieļauts ne vien formāls 
kompetences pārkāpums, bet tas novedis arī pie strīda izšķiršanas pēc 
saturiski citiem apsvērumiem. Turklāt jāņem vērā, ka persona, kura 
iesniegusi pieteikumu administratīvajā lietā (pieteicēja), tā kā nebija 
civillietas dalībnieks un atbilstoši Civilprocesa likuma normām nevarēja 
par tādu kļūt, civillietā nevarēja ietekmēt ne tiesai izteiktos (izsakāmos) 
apsvērumus, iebildumus un lūgumus par lietas procesuālo izskatīšanas 
kārtību un lietas būtību, ne pārsūdzēt kasācijas kārtībā Civillietu tiesu 
palātas spriedumu. 

[34] Šādos apstākļos, vispārējās jurisdikcijas tiesai izskatot lietu, 
kas nav tās kompetencē, ir pieļauts būtisks jurisdikcijas pārkāpums, kas 
ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas pēc būtības, kā rezultātā ir 
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būtiski pārkāptas ar likumu aizsargājamas publiskās intereses. Ievērojot, 
ka šajā gadījumā tiesas kontrolei pakļautās tiesiskās attiecības un 
aizsargājamās intereses – saglabāt augstvērtīgu un ilgtspējīgu vidi Baltijas 
jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā – ir īpaši būtiskas un nozīmīgas visai 
sabiedrībai, un ņemot vērā tiesas pieļauto jurisdikcijas pārkāpumu, ir 
pamats atkāpties no res judicata principa.  

Ievērojot minēto, lietā nav piemērojams Administratīvā procesa 
likuma 282.panta 3.punkts. 

Līdz ar to ir noraidāmi arī domes kasācijas sūdzības argumenti par 
Administratīvā procesa likuma 153.panta otrās un trešās daļas pārkāpumu.

IV

[35] Tālāk izvērtējams apgabaltiesas spriedums pēc būtības.

[36] Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkts noteic, ka 
krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā un otrajā 
daļā minētajam aizliegts atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo 
zemi, izņemot likumos noteiktos gadījumus, kad personai ir tiesības iegūt 
īpašumā zemi zem ēkas (būves), ievērojot nosacījumu, ka īpašuma tiesības 
uz ēku (būvi) attiecīgajai personai ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 

Tiesa, apmierinot pieteikumu, atsaukusies uz krasta kāpu 
aizsargjoslas mērķi – nodrošināt piekrastes dabas resursu, atpūtai un 
tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju 
saglabāšanu un aizsardzību, līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu – un 
sabiedrības tiesībām prasīt to nodrošināt. Turklāt tiesa atzinusi, ka strīdus 
zeme ir nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai, ko 
apstiprina apstāklis, ka pēc īpašuma atsavināšanas dome ar trešo personu 
noslēgusi tā patapinājuma līgumu. 

Kā iebildumi lietā ir izteikti apsvērumi, ka norma aizliedz vienīgi 
zemes, nevis ēku (būvju) atsavināšanu, ka norma ir vērsta uz zemes un ēkas 
kā patstāvīgu īpašumu apvienošanu vienā īpašumā, kā arī kopīpašnieka 
tiesībām prasīt kopīpašuma izbeigšanu.  

[37] Ievērojot šā sprieduma 15.punktā norādīto, Senāts vēlreiz 
atkārto, ka Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkta plašākais 
mērķis ir aizsargāt un saglabāt piekrastes aizsargjoslā esošās dabas un 
ar to saistītās vērtības un vienlaikus nodrošināt, ka visa sabiedrība tās 
ilgtermiņā var baudīt. Tādēļ vienlaikus normas mērķis ir arī nodrošināt, 
ka zeme piekrastes aizsargjoslā tiek saglabāta valsts vai pašvaldības 
īpašumā. Tādējādi, nosakot ierobežojumu šajā teritorijā atsavināt valsts 
vai pašvaldības zemi, tiek nodrošināts, ka šī teritorija tiek saglabāta valsts 
un pašvaldības īpašumā un līdz ar to – pilnīgā pārziņā. Likumdevējs ir 
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atzinis, ka tādā veidā visefektīvāk ir nodrošināma aizsargājamo vērtību 
saglabāšana un pieejamība sabiedrībai ilgtermiņā. 

[38] Vienlaikus strīdus norma noteiktos apstākļos pieļauj izņēmumu 
jeb atkāpi no atsavināšanas aizlieguma – iespēju privātpersonai iegūt 
īpašumā zemi šajā teritorijā, ja personai jau pieder (īpašuma tiesības 
nostiprinātas zemesgrāmatā) ēkas (būves), kas atrodas uz šīs zemes. Lietā 
būtībā ir strīds par noteiktā aizlieguma un izņēmuma tvērumu.

[39] Vispirms norādāms, ka normā ietvertais formulējums “aizliegts 
atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi” ir aplūkojams 
nekustamā īpašuma būtības un nekustamo īpašumu tiesisko attiecību 
pārkārtošanas jeb attīstības Latvijā kontekstā. 

Atbilstoši Civillikuma 968.pantam uz zemes uzcelta un cieši ar to 
savienota ēka atzīstama par tās daļu. Tādējādi vispārīgi zeme un ēka (būve) 
uz tās ir vienots īpašums, un kā tāds var būt civiltiesiskās apgrozības 
objekts. Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma 
ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku 
un piemērošanas kārtību” 14.pants paredz izņēmumus, kad Civillikuma  
968.panta noteikumi nav piemērojami un ēkas (būves) līdz to apvienošanai 
vienā īpašumā ar zemi ir uzskatāmas par patstāvīgu īpašuma objektu. 

Vēsturiski – līdz Civillikuma spēka atjaunošanai (padomju laikā) – 
Latvijā nepastāvēja vienots zemes un ēkas īpašuma modelis, zeme 
nevarēja atrasties privātpersonu īpašumā, bet tika piešķirta vienīgi 
lietošanā dzīvojamo māju apbūvei. Arī sākoties īpašuma reformai pēc 
neatkarīgas valsts atjaunošanas, īpašuma tiesisko attiecību pārkārtošana 
un nekustamo īpašumu nodošana privātpersonām notika dalīti, proti, 
īpašuma tiesību atjaunošana, privatizācija vai nodošana citādā veidā 
privātpersonām lielā mērā tika veikta, nošķirot zemes un ēkas īpašumus 
pat gadījumos, kad tie vienoti piederēja valstij vai pašvaldībām. Sākotnēji 
straujāk tika veikta tieši ēku privatizācija, kam sekoja zemes zem tām 
privatizācija. Savukārt kopumā reforma bija vērsta uz to, lai rezultātā ēku 
un zemes īpašumus apvienotu. Gadījumi, kuros tiktu vispirms privatizēta 
apbūvēta zeme un tikai pēc tam uz tās esošas ēkas, būtībā nevarēja 
pastāvēt, bet, ja pastāvēja, tad tādi gadījumi būtu reti. Tādi apstākļi 
vairāk varēja izveidoties īpašuma tiesību atjaunošanas gadījumos, kad 
bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunoja vēsturiski 
piederējušo zemi, lai arī uz tās jau bija citu personu iegūtas ēkas (būves). 
Tādēļ, ņemot vērā, ka privātpersonām varēja piederēt ēkas, kuras tās 
ieguvušas (uzbūvējušas vai citādi ieguvušas) jau pirms īpašuma reformas, 
kā arī tieši reformas laikā privatizācijas vai citā kārtībā, aktuāls palika 
jautājums tieši par zemes zem ēkām privatizāciju vai atsavināšanu. Tādēļ 
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Aizsargjoslu likumā ietvertais regulējums, kas aizliedz atsavināt (vai 
reformas laikā – privatizēt) zemi piekrastes aizsargjoslā, saskanīgi ar 
minēto nozīmē, ka pamatā arī atbilstoši faktiskajai situācijai ir iespējama 
(vajadzīga) vienīgi zemes nodošana privātpersonai. Tas nenozīmē, ka 
gadījumā, ja privātpersonai aizsargjoslas teritorijā jau pieder zeme, šī 
norma pēc jēgas aizliegtu tai atsavināt valstij vai pašvaldībai piederošu 
ēku uz tās. Šis jautājums būtu atsevišķi izvērtējams. Tomēr ir apšaubāms, 
ka šādu gadījumu varētu būt daudz, un tie drīzāk būtu netipiski. Savukārt, 
ja zemes un ēkas īpašums jau ir vienots, tad, ievērojot Civillikuma  
968.pantu, dalīta ēkas vai zemes atsavināšana vairs nav iespējama. Tas arī 
būtu tiesiskais nihilisms atsavināt daļu no šāda īpašuma – ēku, atsaucoties 
uz to, ka Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkts to neaizliedz, 
kas savukārt tālāk radītu Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 
1.punktā noteikto izņēmumu, proti, tiesības iegūt arī zemi zem šīs ēkas. 
Tādēļ Senāta ieskatā likumdevējs normā ir izmantojis situācijai atbilstošu 
formulējumu.

[40] Tātad Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā 
ietvertais izņēmums – tiesības atsavināt zemi – ir vērsts uz to, lai apvienotu 
patstāvīgus zemes un ēkas īpašumus vienotā īpašumā. Uzdevums 
īpašumu tiesiskās attiecības sakārtot atbilstoši Civillikumā iedibinātam 
principam, ka zemes un ēkas īpašums ir vienots, ir bijis gan īpašuma 
reformas laikā, gan ārpus tās. Savukārt izņēmuma būtību noteic tas, ka 
šajos gadījumos, saglabājot valstij vai pašvaldībai zemes īpašuma tiesības, 
īpašums kopumā nenonāktu valsts vai pašvaldības pilnīgā pārziņā un 
privātpersonai piederošās ēkas izmantošanu pati par sevi neietekmētu 
zem tās esošās zemes piederība valstij vai pašvaldībai. Tādēļ arī tās 
turpmāka atstāšana valsts vai pašvaldības īpašumā sevi neattaisnotu un 
nebūtu adekvāta. Likumdevējs šajos gadījumos ir izšķīries par labu ēku 
īpašnieku tiesības mazāk ierobežojošam un vienota īpašuma principam 
atbilstošam risinājumam. 

Vienlaikus, lai arī ar Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 
1.punktā paredzēto izņēmumu tiek pildīts arī mērķis apvienot vienotā 
īpašumā zemes un ēku (būvju) patstāvīgus īpašumus, tas ir īstenojams 
ierobežotā veidā, proti, tiktāl, cik tas nenonāk pretrunā ar normas galveno 
mērķi – aizsargāt piekrastes teritoriju – un atbilst normā tieši noteiktajam. 
Citiem vārdiem, izņēmums no atsavināšanas aizlieguma ir tulkojams šauri, 
pakārtojot to normas galvenajam mērķim. 

Senāts savā praksē jau ir izdarījis pēc būtības tādus pašus 
apsvērumus. Proti, Senāta 2011.gada 17.marta spriedumā lietā  
Nr. SKA-119/2011 (A42663409) norādīts, ka Aizsargjoslu likuma 
36.panta trešās daļas 1.punktu no tiesību normas jēgas un mērķa viedokļa 
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ir atbilstoši interpretēt privātpersonu ierobežojošā veidā, ņemot vērā 
Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas mērķi. Tādējādi tiesības privatizēt 
zemi šajā aizsargjoslā skaidrojamas ar iespēju nodrošināt zemes un 
ēkas īpašumu vienotību, ne vairāk. Aizsargjoslu likuma mērķis ir arī 
nodrošināt, ka zeme Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā tiek saglabāta 
valsts īpašumā (6., 11.punkts).

[41] Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkts neregulē 
kopīpašnieku tiesiskās attiecības, tostarp kopīpašuma izbeigšanu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 
daļas 7.punkts noteic, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas 
izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu.

Civillikuma 1074.pants noteic, ka nevienu kopīpašnieku nevar 
piespiest palikt kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā 
tam pretim; turpretim katrs kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu. 
Civillikuma 1075.pants nosaka: ja 1074.pantā norādītā dalīšanas gadījumā 
kopīpašnieki nevar vienoties par tās veidu, tad tiesa, raugoties pēc dalāmā 
priekšmeta īpašībām un lietas apstākļiem, vai nu piespriež katram no 
kopīpašniekiem reālas daļas, uzliekot, kad vajadzīgs, viena daļai zināmus 
servitūtus par labu otra daļai, vai atdod visu lietu vienam kopīpašniekam 
ar pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas naudā, vai noteic lietu pārdot, 
izdalot ieņemto naudu kopīpašnieku starpā, vai arī izšķir jautājumu ar 
lozi, it īpaši tad, kad jāizšķir, kam no kopīpašniekiem paturēt sev pašu lietu 
un kas no viņiem apmierināms ar naudu.  

Tātad Civillikums konceptuāli paredz kopīpašnieka tiesības prasīt 
izbeigt kopīpašumu. Privātpersonas un publiskas personas kopīpašuma 
gadījumā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma norma 
arī īpaši paredz privātpersonas tiesības ierosināt kopīpašuma daļas 
atsavināšanu. Normās paredzētā tiesība prasīt kopīpašuma izbeigšanu 
balstās apstāklī, ka kopīpašums nav “normālais” jeb vēlamais īpašuma 
tiesisko attiecību modelis, tas ir apgrūtinājums un pastāv kā izņēmums. 
Tomēr kopīpašuma izbeigšanas gadījumā ir jāņem vērā konkrētie apstākļi, 
tostarp ierobežojumi, kas noteikti speciālajās tiesību normās, šajā 
gadījumā Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā, kas vērsts 
uz nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī 
vispārīgi Civillikuma 1075.pantā noteiktais, ka ņemami vērā kopīpašuma 
nodibināšanas noteikumi, dalāmā priekšmeta īpašības un lietas apstākļi. 

[42] Dome ar pārsūdzēto lēmumu lēma gan par zemes domājamo 
daļu, gan par savas ēkas atsavināšanu trešajai personai.   

Šeit nav saskatāma konkrētā gadījuma atbilstība Aizsargjoslu likuma 
36.panta trešās daļas 1.punktā paredzētajam valsts vai pašvaldības 
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īpašuma atsavināšanas aizlieguma izņēmumam. Tā kā trešajai personai 
jau piederēja zemes, kas atrodas zem tai piederošas ēkas, domājamās 
daļas un uz šīs zemes atradās arī pašvaldībai kā šīs zemes kopīpašniekam 
piederoša ēka, nav saskatāms tiesiskais pamats un attaisnojums nodot 
trešajai personai atlikušās zemes domājamās daļas. Šajos apstākļos, 
iegūstot pašvaldībai piederošās zemes domājamās daļas, netiek risināts 
jautājums par zemes un ēkas kā patstāvīgu īpašuma objektu apvienošanu 
vienā īpašumā. Gan pašvaldībai, gan trešajai personai kā ēku īpašniecēm 
samērīgi ar ēku īpašumiem jau piederēja zeme zem tām (domājamās 
daļas). To pašu apsvērumu dēļ nav saskatāms tiesiskais pamats un 
attaisnojums trešajai personai nodot īpašumā pašvaldībai piederošo 
ēku. Tādā gadījumā trešajai personai piederētu divas ēkas, kas atrodas 
uz kopīpašumā ar pašvaldību esošas zemes. Tā kā trešajai personai jau 
piederēja zeme samērīgi ar ēkas īpašumu, otras ēkas īpašuma iegūšanai 
nav pamata.  

Savukārt lemjot par kopīpašuma izbeigšanu, kā jau norādīts, jāņem 
vērā Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkta mērķi, kā arī 
Civillikuma 1074. un 1075.pantu. Atbilstoši 1074.pantam kopīpašums 
nav izbeidzams, ja tā nodibināšanas noteikumi runā pretim izbeigšanai, 
savukārt atbilstoši 1075.pantam ņem vērā dalāmā priekšmeta īpašības 
un lietas apstākļus. Tādēļ, ievērojot, ka kopīpašums tādā veidā, kā tas 
pastāvēja pirms strīdus lēmuma pieņemšanas, ir izveidots privatizācijas 
laikā, tas izveidots, katram kopīpašniekam nosakot samērīgi īpašumā 
esošajām ēkām daļu zemes īpašumā un ievērojot, ka kopīpašniekiem 
objektīvi bijuši zināmi (noteikti likumā) zemes atsavināšanas ierobežojumi 
attiecīgajā teritorijā, kopīpašuma izbeigšanas jautājums nav risināms par 
labu trešajai personai, proti, tas nevar novest pie visa īpašuma nodošanas 
privātpersonai.    

Šeit nav nozīmes apstāklim, vai īpašums ir nepieciešams likuma “Par 
pašvaldībām” 15.pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai. 
Tas, vai īpašums kādai no minētajā normā noteiktajām funkcijām ir vai 
nav vajadzīgs, neietekmē nepieciešamību un pienākumu pildīt attiecīgās 
teritorijas (piekrastes aizsargjoslas) aizsardzības funkciju, tai skaitā 
saglabājot nekustamo īpašumu valsts vai pašvaldības īpašumā, kā to 
paredz likuma norma. 

Tādēļ tiesai nebija jāvērtē jautājums par strīdus īpašuma 
nepieciešamību likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā paredzēto pašvaldības 
funkciju veikšanai. Taču apstāklis, ka tiesa to ir vērtējusi, šajā gadījumā 
nekādā veidā neietekmē pārējā tiesas izdarītā vērtējuma un sprieduma 
kopumā pareizību. Tādēļ nav pamatota arī lietas dalībnieku atsaukšanās 
uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu  (likuma 15.pantā paredzēto 
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autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības) un 77.panta 
ceturto daļu (to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem 
nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus 
iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtībā to 
privatizētu vai atsavinātu). Šīs tiesību normas šajā lietā nav piemērojamas, 
jo lietas apstākļi tām neatbilst. 

[43] Trešā persona norādījusi, ka “atsavināšanas aizliegumi kā 
izņēmumi no vispārējās brīvas civiltiesiskās apgrozības kārtības saskaņā 
ar (romiešu tiesību) principu singularia non sunt extenda [singularia 
non sunt extendenda] nav tulkojami paplašināti (..) un nav attiecināmi 
uz kopīpašuma izbeigšanas gadījumiem. Tiesisko attiecību par zemes 
domājamo daļu apriti apspriešanai piemērojams Civillikuma regulējums 
par kopīpašumu un tā izbeigšanu. Aizsargjoslu likumā noteiktais 
ierobežojums šo regulējumu neatceļ”. Trešā persona arī norāda, ka, tā kā 
Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkts neregulē kopīpašuma 
izbeigšanas jautājumu, tas apspriežams vienīgi no civiltiesisko attiecību 
viedokļa, kas savukārt noved pie risinājuma, ka strīdus īpašumu var iegūt 
vienīgi trešā persona.

Saskaņā ar principu singularia non sunt extendenda likumā 
noteiktie izņēmumi nav interpretējami paplašināti un nav piemērojami 
pēc analoģijas. Šāds uzskats ir pamatots ar apsvērumu, ka izņēmuma 
noteikumu paplašinātas iztulkošanas gadījumā vai gadījumā, kad tie tiek 
piemēroti pēc analoģijas, pastāv risks izjaukt likumā ietverto kopsakaru 
starp “noteikumu” un “izņēmumu no noteikuma”. Citiem vārdiem, ja kāds 
likuma noteikums domāts konkrētam izņēmuma gadījumam vai šādu 
gadījumu grupai, tad minētajā noteikumā paredzētās tiesiskās sekas nav 
attiecināmas uz dzīves gadījumiem, kuros nav radusies šāda izņēmuma 
situācija. Tāpat nepieciešams izvairīties no tā, ka izņēmuma noteikuma 
pārāk plašas iztulkošanas vai analoģiskas piemērošanas rezultātā tiktu 
pilnībā grozīts likumdevēja nolūks jeb likuma mērķis (Satversmes tiesas 
2011.gada 13.decembra lēmuma lietā Nr. 2011-15-01 9.5.punkts un tajā 
norādītā atsauce).  

Trešā persona skaidrāk nenorāda, kā tā nonāk pie secinājuma, 
ka noteiktais atsavināšanas aizliegums kā izņēmums pēc būtības nav 
ņemams vērā kopīpašuma izbeigšanas gadījumos, proti, kāpēc šajos 
gadījumos nav jāievēro Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā 
ietvertais mērķis īpašumus aizsargjoslā saglabāt valsts vai pašvaldības 
īpašumā. Noteiktais atsavināšanas aizliegums pats par sevi neaizliedz 
kopīpašuma izbeigšanu. Kā jau norādīts, arī Civillikuma normas paredz 
gan vērā ņemamos aspektus – kopīpašuma nodibināšanas noteikumus, 
dalāmā priekšmeta īpašības, lietas apstākļus –, gan iespējamos 
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kopīpašuma izbeigšanas ceļus. Tādēļ, vērtējot kopīpašuma izbeigšanas 
iespējamību un risinājumus, nevar norobežoties no konkrētā gadījuma 
apstākļiem. Arī izskatāmajā gadījumā, lai izbeigtu kopīpašumu, kādam 
no kopīpašniekiem ir nododamas zemes domājamās daļas, ko savukārt 
tieši aizliedz Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkts. Katrā 
ziņā lietā nav norāžu uz jebkādiem apstākļiem, kas, piemēram, piemērojot 
Civillikuma 1074. un 1075.pantu, liktu atkāpties no Aizsargjoslu likuma 
36.panta trešās daļas 1.punktā ietvertā aizlieguma valsts vai pašvaldības 
zemi nodot privātpersonas īpašumā un līdz ar to kopīpašuma izbeigšanā 
lemt par labu tieši trešajai personai. Apstāklis, ka kopīpašnieki var prasīt 
kopīpašuma izbeigšanu, pats par sevi nenosaka to, ka īpašums nododams 
tam kopīpašniekam, kurš ierosinājis dalīšanu. Tāpat, ievērojot jau 
iepriekš norādīto, nav pareizi apsvērumi, ka iegūt vai paturēt šo īpašumu 
pašvaldībai liedz apstāklis, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības 
autonomo funkciju pildīšanai un tas būtu uzskatāms par pašvaldības 
finanšu līdzekļu nepamatotu izlietošanu.

[44] Ievērojot minēto, Senāts apgabaltiesas spriedumā nekonstatē 
arī tiesību normu saprātīgas piemērošanas principa (Administratīvā 
procesa likuma 8.pants) pārkāpumu. Tiesa ir pareizi interpretējusi un 
piemērojusi Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu.

Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās un septītās daļas 
pārkāpums nav bijis patstāvīgs pamats pārsūdzētā lēmuma atzīšanai par 
prettiesisku, tādēļ Senāts nevērtēs kasācijas sūdzību argumentus šajā 
sakarā, kā arī argumentus par šā likuma 247.panta pārkāpumu.

[45] Šādos apstākļos apgabaltiesas spriedums ir atstājams negrozīts. 

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 26.jūnija 
spriedumu, bet Jūrmalas pilsētas domes un SIA “Shwartz” kasācijas 
sūdzības noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
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Tiesību priekšlaicīgi pieprasīt vecuma pensiju rašanās brīdis 

Atbilstoši likuma “Par valsts pensijām” 11.panta sestajai daļai personām ir 
tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi divus gadus pirms šā panta 
pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas (kopsakarā ar likuma pārejas 
noteikumu 8.1punktu). Tātad saskaņā ar šo normu par atskaites punktu 
izmantojams nevis vispārējais pensionēšanās vecums laikā, kad pensija 
tiek pieprasīta priekšlaicīgi, bet gan brīdis, kad konkrētā persona sasniegs 
pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Tikai pēc tam, kad atbilstoši 
tiesību normām noteikts konkrētās personas pensionēšanās vecums, no tā 
atskaitāmi divi gadi priekšlaicīgai vecuma pensijas piešķiršanai (likuma 
“Par valsts pensijām” 11.panta sestā daļa). 

Rīgā 2019.gada 26.jūnijā  SKA-235/2019
ECLI:LV:AT:2019:0626.A420148316.2.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Anita Kovaļevska, 
senators Andris Guļāns, 
senatore Veronika Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz [pers. A] pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta 
izdošanu par vecuma pensijas izmaksu pilnā apmērā no 2015.gada 
20.maija, sakarā ar [pers. A] kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas 2017.gada 9.maija spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jēkabpils reģionālās 
nodaļas 2013.gada 3.jūnija lēmumu Nr. 13/1310157 pieteicējai [pers. 
A] nolemts piešķirt valsts vecuma pensiju no 2013.gada 20.maija līdz 
turpmākam.

Lēmumā citstarp norādīts, ka saskaņā ar likuma “Par valsts 
pensijām” pārejas noteikumu 30.punktu līdz vecuma pensijas piešķiršanai 
nepieciešamā vecuma sasniegšanai priekšlaicīgi piešķirtās pensijas 
apmērs ir 50 procenti no piešķirtās vecuma pensijas.

2015.gada 9.jūnijā pieteicēja vērsās aģentūrā ar iesniegumu, kurā 
lūdza paskaidrot, uz kāda pamata no 2015.gada 20.maija viņai netiek 
izmaksāta pensija pilnā apmērā. Uz to aģentūras Jēkabpils reģionālā nodaļa 
2015.gada 29.jūnijā sniedza atbildi, ka pieteicējas īstais pensionēšanās 
vecums tiks sasniegts 2015.gada 20.novembrī.

Pieteicēja 2015.gada 21.jūlijā iesniedza sūdzību aģentūras direktorei, 
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bet aģentūra 2015.gada 21.augusta atbildē arī norādīja, ka pieteicējas 
vispārējais pensionēšanās vecums tiks sasniegts 2015.gada 20.novembrī.

[2] Pieteicēja vērsās tiesā, lūdzot izdot labvēlīgu administratīvo aktu 
par pilnas vecuma pensijas izmaksu no 62 gadu vecuma.

[3] Ar Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 9.maija spriedumu 
pieteikums tika noraidīts. Spriedumā norādīti turpmāk minētie apsvērumi.

[3.1] Aģentūras 2013.gada 3.jūnija lēmumā nepareizi noteikts 
pieteicējas pensionēšanās vecums. Aģentūrai nebija pamata šajā datumā 
piešķirt pieteicējai vecuma pensiju priekšlaicīgi, balstoties uz pieņēmumu, 
ka pieteicēja varēs iegūt tiesības uz vecuma pensiju 62 gadu vecumā. No 
tiesību normām izriet, ka pieteicēja varēja pensionēties 62 gadu un sešu 
mēnešu vecumā.

[3.2] Administratīvā akta izdošana nemaina tiesību normu saturu, 
tomēr pieteicējai varēja radīt tiesisko paļāvību, ka pilna pensija tiks 
izmaksāta no 2015.gada 20.maija. Vienlaikus pensiju izmaksu process 
prasa, lai aģentūra arī turpmāk sekotu līdzi izmaksu tiesiskumam. Pensijas 
saņemšana priekšlaicīgi vērtējama kā atkāpe no vispārējās kārtības 
un nevar radīt aizsargājamu tiesisko paļāvību, ka arī pilna pensija tiks 
izmaksāta pretēji tiesību normu saturam. Ja tiesību normās paredzētais 
vecums nav sasniegts, tad pensija pilnā apmērā nav izmaksājama.

[3.3] Tiesiskā paļāvība ir aizsargājama par jau izmaksātajām 
summām, tomēr pieteicēja nevar prasīt, lai iestādes pieļautā kļūda 
dotu viņai priekšrocības. Pēc kļūdas pamanīšanas iestādei ir tiesības to 
novērst. Tas, ka tiesiskās paļāvības princips ir ierobežots, ir konstatējams 
arī no Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punkta, kas 
paredz, ka personai labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, 
ja adresāts vēl nav izmantojis savas tiesības, kuras šis administratīvais 
akts apstiprina vai paredz. Minētā norma norāda, ka iestāde var pārskatīt 
prettiesiskus lēmumus par nākotnē veicamiem maksājumiem.

[4] Pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību, no kuras izriet, ka 
pieteicēja nepiekrīt aģentūras un apgabaltiesas sniegtajai tiesību normu 
interpretācijai. Pieteicējas ieskatā aģentūra nepareizi norādījusi, ka 
2013.gada 3.jūnijā bija zināms, ka, sākot no 2014.gada 1.janvāra, tiek 
paaugstināts pensionēšanās vecums. Nepareizi esot interpretēts likuma 
“Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 30.punkts. Atbilstoši šim 
punktam vecuma pensiju 50 % apmērā izmaksā līdz 62 gadu vecumam. 
Savukārt atbilstoši likuma pārejas noteikumu 29.punktam pieteicējai 
tiesības pieprasīt pensiju priekšlaicīgi bijušas no 56,5 gadu vecuma.

[5] Aģentūra paskaidrojumā uzskata kasācijas sūdzību par 
nepamatotu un noraidāmu. Tā lūdz ņemt vērā iepriekš sniegtos 
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paskaidrojumus un norāda, ka pieteicējai valsts vecuma pensija 
priekšlaicīgi piešķirta no 2013.gada 20.maija, piemērojot tiesību normas, 
kas bija spēkā lēmuma pieņemšanas laikā. Tā kā no 2014.gada pensijas 
vecums katru gadu paaugstinās par trim mēnešiem, priekšlaicīgā pensija 
tiek izmaksāta ilgāku periodu.

Motīvu daļa

[6] Pieņemot 2013.gada 3.jūnija lēmumu par priekšlaicīgu pensijas 
piešķiršanu, aģentūra atsaukusies uz likuma “Par valsts pensijām” pārejas 
noteikumu 29. un 30.punktu.

29.punktā (likuma redakcijā, kas ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra) 
noteikts, ka līdz 2013.gada 31.decembrim personām, kuru apdrošināšanas 
stāžs nav mazāks par 30 gadiem, divus gadus pirms šā likuma 11.panta 
pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas (ievērojot šo pārejas 
noteikumu 8.punktu) ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi.

Savukārt 30.punkts (likuma redakcijā, kas ir spēkā no 2009.gada 
1.jūlija) paredz, ka personām, kurām vecuma pensija saskaņā ar šo pārejas 
noteikumu 29.punktu piešķirta priekšlaicīgi no 2009.gada 1.jūlija, līdz 
šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai pensijas 
izmaksas apmērs ir 50 % no piešķirtās vecuma pensijas. Personām, kurām 
vecuma pensija saskaņā ar šo pārejas noteikumu 29.punktu piešķirta 
priekšlaicīgi līdz 2009.gada 30.jūnijam, līdz šā likuma 11.panta pirmajā 
daļā noteiktā vecuma sasniegšanai pensiju turpina izmaksāt 80% apmērā.

Kaut arī minētais regulējums formāli turpināja darboties līdz  
2013.gada 31.decembrim, Senāts vērš uzmanību, ka 2012.gada 18.jūlijā 
stājās spēkā pārejas noteikumiem identisks tiesiskais regulējums likuma 
pamattekstā.

Proti, ar 2012.gada 14.jūnija likuma grozījumiem, kuri stājās spēkā 
2012.gada 18.jūlijā, likuma “Par valsts pensijām” 11.pants tika papildināts 
ar sesto daļu, kurā noteikts, ka personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 30 gadiem, divus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā 
vecuma sasniegšanas ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi.

Savukārt likuma 32.pants tika papildināts ar divpadsmito daļu, kurā 
noteikts, ka vecuma pensiju, kas saskaņā ar šā likuma 11.panta sesto 
daļu piešķirta priekšlaicīgi, līdz šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā 
vecuma sasniegšanai izmaksā 50 procentu apmērā.

Tā kā likuma pārejas noteikumu 29. un 30.punkts nav nekādā veidā 
labvēlīgāks pieteicējai salīdzinājumā ar likuma 11.panta sesto daļu un 
32.panta divpadsmito daļu (atšķirība ir tikai tāda, ka pārejas noteikumu 
darbība ir terminēta, bet šis termiņš iesniedzas periodā, kurā jau ir stājies 
spēkā identisks likuma pamatteksta regulējums), aģentūrai attiecībā uz 
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pieteicēju bija jāpiemēro nevis likuma pārejas noteikumi, bet gan likuma 
pamattekstā iekļautās normas.

Tomēr Senāts konstatē, ka šī aģentūras kļūda nav pasliktinājusi 
pieteicējas situāciju.

[7] No iepriekš minētajām normām kopumā izriet, ka personai ir 
tiesības pieprasīt vecuma pensiju un saņemt to samazinātā apmērā divus 
gadus pirms pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas.

Aģentūra ir uzskatījusi, ka, tā kā līdz 2013.gada 31.decembrim 
pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums bija 62 gadi, pieteicējai 
šajā laikā bija tiesības pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi no 60 gadu 
vecuma (2013.gada 20.maija).

Taču Senāts uzskata, ka, kaut arī pieteicējai labvēlīga, šī aģentūras 
interpretācija nav pamatota. Lai pareizi noteiktu brīdi, kad konkrēta 
persona iegūst tiesības saņemt pensiju priekšlaicīgi, vispirms ir 
jānosaka brīdis, kad šī konkrētā persona sasniegs pensijas piešķiršanai 
nepieciešamo vecumu.

[8] Ar 2012.gada 14.jūnija likuma grozījumiem, kuri stājās spēkā 
2012.gada 18.jūlijā, likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā 
tika noteikts, ka tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri 
sasnieguši 65 gadu vecumu.

Vienlaikus likuma pārejas noteikumos tika ietverts 8.1punkts, kurā 
noteikts, ka šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas 
piešķiršanai nepieciešamais vecums – no 62 līdz 65 gadiem – pieaug 
pakāpeniski, un no 2014.gada 1.janvāra tas ir 62 gadi un trīs mēneši, no 
2015.gada 1.janvāra – 62 gadi un seši mēneši.

Šīs likuma normas bija spēkā aģentūras 2013.gada 3.jūnija lēmuma 
pieņemšanas laikā, tātad tās bija aģentūrai zināmas. Attiecīgi noraidāms 
ir pieteicējas arguments, ka aģentūra 2013.gada 3.jūnijā neesot varējusi 
zināt, ka, sākot no 2014.gada 1.janvāra, tiks paaugstināts pensionēšanās 
vecums.

Pieteicēja dzimusi 1953.gada 20.maijā, tātad atbilstoši likuma pārejas 
noteikumu 8.1punktam vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo 
vecumu viņa sasniedza 2015.gada 20.novembrī – 62 gadu un sešu mēnešu 
vecumā.

Ņemot vērā teikto, divi gadi pirms vecuma pensijas piešķiršanai 
nepieciešamā vecuma sasniegšanas pieteicējai pienāca 2013.gada 
20.novembrī. Tātad aģentūra pieļāvusi kļūdu, pensiju priekšlaicīgi 
piešķirot jau no 2013.gada 20.maija. Aģentūra balstījusies uz apsvērumu, 
ka 2013.gadā vispārējais pensionēšanās vecums bija 62 gadi, it kā arī 
pieteicējai būtu tiesības pensionēties jau 2013.gadā, bet tā nav ņēmusi vērā 
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spēkā esošo tiesību normu prasības, kuras noteic pensijas piešķiršanai 
nepieciešamā vecuma pakāpenisku paaugstināšanu un attiecīgi ietekmē 
arī tiesības pieprasīt pensiju priekšlaicīgi.

Senāts atkārtoti uzsver, ka atbilstoši likuma “Par valsts pensijām” 
11.panta sestajai daļai personām ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt 
priekšlaicīgi divus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma 
sasniegšanas (kopsakarā ar likuma pārejas noteikumu 8.1punktu). Tātad 
saskaņā ar šo normu par atskaites punktu izmantojams nevis vispārējais 
pensionēšanās vecums laikā, kad pensija tiek pieprasīta priekšlaicīgi, 
bet gan brīdis, kad konkrētā persona sasniegs pensijas piešķiršanai 
nepieciešamo vecumu. Tikai pēc tam, kad atbilstoši tiesību normām 
noteikts konkrētās personas pensionēšanās vecums, no tā atskaitāmi divi 
gadi priekšlaicīgai vecuma pensijas piešķiršanai.

[9] Neraugoties uz iepriekš minēto, aģentūra pareizi atzinusi, ka 
tiesības saņemt pensiju pilnā apmērā pieteicējai radās, tikai iestājoties 
vispārējam pensionēšanās vecumam, kas pienāca 2015.gada 20.novembrī 
62 gadu un sešu mēnešu vecumā.

Tādēļ Senāts noraida pieteicējas argumentu, ka atbilstoši likuma 
“Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 30.punktam vecuma pensiju 
50 % apmērā izmaksā līdz 62 gadu vecumam. Šāds pieteicējas viedoklis 
neatbilst tiesību normu tekstam. Tāpat Senātam nav saprotams, uz ko 
balstās pieteicējas arguments, ka atbilstoši likuma pārejas noteikumu 
29.punktam viņai bijušas tiesības pieprasīt pensiju priekšlaicīgi no 
56,5 gadu vecuma. Iespējams, pieteicēja atsaucas uz spēku zaudējušu 
likuma redakciju. Laikā, kad pieteicēja pieprasīja pensiju, vecums, no kura 
pensiju varēja pieprasīt priekšlaicīgi, jau bija ievērojami pieaudzis.

[10] Senāts pievienojas apgabaltiesas apsvērumiem arī jautājumā 
par pieteicējas tiesisko paļāvību. Proti, prioritāte ir piešķirama tiesību 
normu precīzai piemērošanai, un pensija pilnā apmērā izmaksājama tikai 
no pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas. Turklāt 
pieteicējai netiek atprasīta kļūdaini izmaksātā pensijas daļa.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 351.pantu, Senāts

n o s p r i e d a

atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 9.maija 
spriedumu, bet [pers. A] kasācijas sūdzību noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
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Izloze iepirkuma līguma slēdzēja noteikšanai un  
šādai izlozei izvirzāmās prasības 

1. Izloze ir pieļaujams instruments, lai noteiktu, ar kuru pretendentu 
noslēdzams iepirkuma līgums, ja ir iesniegts vairāk nekā viens vienādi 
novērtējams atbilstošs piedāvājums. Publisko iepirkumu likuma 51.panta 
septītā daļa piešķir pasūtītājam rīcības brīvību. Lai arī minētajā normā 
īpaši ir norādītas tiesības noteikt divu veidu izvēles kritērijus, tas neizslēdz 
citu kritēriju piemērošanu. Izloze ir tradicionāls godīgs izvēles veids, ļaujot 
nejaušībai izšķirt, piemēram, kuram no diviem vai vairākiem vienādiem 
piedāvājumiem dot priekšroku (Publisko iepirkumu likuma (pieņemts 
15.12.2016.) 51.panta septītā daļa). 

2. Izlozes objektivitāti un pilnīgu nejaušības principa ievērošanu, kā arī 
šaubu novēršanu no pretendentu puses būtībā var nodrošināt tikai izlozē 
ieinteresēto pretendentu klātbūtne pašā izlozē, kad tiem pašiem ir iespēja 
par to pārliecināties. Izlozes ticamību lielā mērā var nodrošināt arī procesā 
neieinteresētu personu klātbūtne, kuras tad var apliecināt nejaušības 
principa ievērošanu (Publisko iepirkumu likuma (pieņemts 15.12.2016.) 
51.panta septītā daļa). 

Rīgā 2019.gada 15.maijā  SKA-742/2019
ECLI:LV:AT:2019:0515.A420341617.6.S

S P R I E D U M S 

Tiesa šādā sastāvā: 
senatore Rudīte Vīduša, 
senatore Dzintra Amerika, 
senators Valters Poķis
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SIA “Consumo” pieteikumu par Iepirkumu uzraudzības 
biroja 2017.gada 24.novembra lēmuma Nr. 4-1.2/17-284 atzīšanu 
par prettiesisku, sakarā ar SIA “Consumo” kasācijas sūdzību par 
Administratīvās rajona tiesas 2018.gada 24.maija spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] SIA “Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – 
pasūtītāja) izsludināja atklātu konkursu “Medicīnisko ierīču apstrādei 
nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde” (ID Nr. RAKUS 
2017/36K).

Piedāvājumus konkursa iepirkuma priekšmeta 36.daļā “Ķirurģisko 
instrumentu konteineru vienu reizi lietojamas slēgplombas” iesniedza 
seši pretendenti ar atbilstošiem piedāvājumiem, tostarp pieteicēja  
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SIA “Consumo” un SIA “Remedine”, kuru piedāvātās līgumcenas bija 
vienādas un viszemākās salīdzinājumā ar citu pretendentu piedāvājumiem. 
Pasūtītājas iepirkumu komisija uzvarētāju noteica lozējot un ar 2017.gada 
10.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 8) iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesības piešķīra SIA “Remedine”.

Iepirkumu uzraudzības birojs, izskatījis pieteicējas apstrīdēšanas 
iesniegumu, ar 2017.gada 24.novembra lēmumu Nr. 4-1.2/17-284 atļāva 
pasūtītājai slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītājas noteikto uzvarētāju  
SIA “Remedine”.

Pieteicēja vērsās administratīvajā tiesā, lūdzot minēto Iepirkumu 
uzraudzības biroja lēmumu atzīt par prettiesisku.

[2] Ar Administratīvās rajona tiesas 2018.gada 24.maija spriedumu 
pieteikums noraidīts, pamatojoties uz turpmāk minētajiem apsvērumiem.

[2.1] Lietā nav strīda par pasūtītājas izvēlēto izšķirošo piedāvājuma 
izvēles kritēriju – izlozi, bet ir strīds par to, vai bija pieļaujama izloze, 
ko neveic atklāti ar pretendentu piedalīšanos. Pieteicēja uzskata, ka 
pasūtītājas iepirkuma komisija ir pieļāvusi iepirkuma procedūras 
pārkāpumus un nav ievērojusi iepirkuma atklātuma un vienlīdzīgas 
attieksmes pret pretendentiem principus.

[2.2] Iepirkuma nolikuma prasību noteikšana ir pasūtītāja rīcības 
brīvība. Tā ir vērsta uz to, lai piedāvājums atbilstu pasūtītāja iecerēm un 
tas saņemtu iepirkuma priekšmetam atbilstošu kvalitatīvu izpildījumu. Šo 
prasību izvērtēšanā ir svarīgi, vai tās nodrošina vienādas iespējas visiem 
pretendentiem un nepamatoti neierobežo konkurenci. 

[2.3] Publisko iepirkumu likuma 51.panta septītā daļa noteic, 
ka pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda izšķirošo 
piedāvājuma izvēles kritēriju, atbilstoši kuram izvēlēsies piedāvājumu, 
ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums 
ir vienāds. Pasūtītājam ir tiesības par izšķirošo piedāvājuma izvēles 
kritēriju noteikt tādu kritēriju, kas raksturo piegādātāja atbilstību 
sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu 
iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas 
biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa 
arodbiedrības biedre.

Konkursa nolikuma 5.1.5. un 5.2.2.punktā ir noteikts, ka gadījumā, 
ja vairāki pretendenti vienā iepirkuma daļā ir piedāvājuši vienādas cenas, 
iepirkuma komisijai ir tiesības rīkot izlozi. 

[2.4] Uz izlozi netika aicināts neviens pretendents, līdz ar to nav 
pamata uzskatīt, ka pasūtītājas iepirkuma komisijas attieksme pret 
pieteicēju nebija vienlīdzīga.
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[2.5] Visi pretendenti (arī pieteicēja) bija informēti, ka Konkursa 
nolikuma 5.1.5. un 5.2.2.punktā bija noteikts, ka gadījumā, ja vairāki 
pretendenti vienā iepirkuma daļā ir piedāvājuši vienādas cenas, iepirkuma 
komisijai ir tiesības rīkot izlozi. Konkursa nolikumā nebija noteikts, kādā 
veidā tiks veikta izloze, un jebkuram no pretendentiem bija tiesības iebilst 
pret šiem nolikuma punktiem vai lūgt skaidrojumu, kā tiks veikta izloze. 
Pieteicēja nav iebildusi pret minētajiem punktiem un tikai pēc tam, kad 
izlozes gaitā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Remedine”, 
apšaubīja izlozes tiesiskumu.

Izlozes gaita tika atspoguļota pasūtītājas iepirkuma komisijas sēdes 
protokolā. Protokolā norādīts, ka iepirkuma komisijas sekretāre sagatavoja 
piecas izlozes lapiņas, kurās tika norādīts pretendents SIA “Consumo”, un 
piecas izlozes lapiņas, kurās norādīts pretendents SIA “Remedine”, lapiņas 
aizvērtā veidā tika ievietotas vienā traukā. Viena izlozes lapiņa ir viens 
punkts par labu konkrētam pretendentam.

Katrs komisijas loceklis izvilka vienu sagatavotu izlozes lapiņu ar 
pretendenta nosaukumu aizvērtā veidā. Attaisot izvilktās izlozes lapiņas, 
komisijas locekļi konstatēja, ka vienai iepirkuma komisijas loceklei uz izvilktās 
lapiņas ir norādīts pretendents SIA “Consumo”, uz pārējo komisijas locekļu 
izlozes lapiņām ir norādīts pretendents SIA “Remedine”. Ņemot vērā izlozes 
rezultātu, iepirkuma komisijas locekļi pieņēma lēmumu, ka līgumtiesības 
būtu piešķiramas pretendentam SIA “Remedine”, jo izlozes rezultātā tā 
saņēma lielāko punktu skaitu (viens punkts pret četriem punktiem).

Tiesai nav pamata apšaubīt, ka izloze tika veikta atbilstoši protokolā 
norādītajam, kā arī tiesai nav pamata uzskatīt, ka iepirkuma komisijas locekļi 
(vai kāds no viņiem) ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta 
izvēlē. No lietas materiāliem konstatējams, ka atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma 25.panta trešajā daļā noteiktajam iepirkuma komisijas locekļi un 
eksperti ir parakstījuši apliecinājumus, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 
uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē. 
Fakti, kas varētu liecināt par pretējo, izskatāmajā lietā netika konstatēti, 
šādus faktus nav norādījusi arī pieteicēja savā pieteikumā.

Tāpat konstatējams, ka pretendenta SIA “Remedine” piedāvājums 
atsevišķās konkursa iepirkuma priekšmeta daļās ir atzīts par neatbilstošu 
un noraidīts, kas tādējādi arī neliecina par iepirkuma komisijas iespējamu 
ieinteresētību tieši minētā pretendenta piedāvājuma izvēlē.

[2.6] Līdz ar to secināms, ka, neveicot atklātu izlozi, pasūtītājas 
iepirkuma komisija nerīkojās pretēji Publisko iepirkumu likuma mērķim – 
iepirkuma atklātumam. Iepirkumu uzraudzības birojs pamatoti atzina, 
ka pasūtītājas iepirkuma komisija, neveicot atklātu izlozi un nosakot 
uzvarētāju konkursa iepirkuma priekšmeta 36.daļā, nav pieļāvusi 
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iepirkuma procedūras pārkāpumus un ir ievērojusi iepirkuma atklātuma 
un vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem principus. 

[3] Pieteicēja par Administratīvās rajona tiesas spriedumu iesniedza 
kasācijas sūdzību, kas pamatota ar turpmāk minētajiem argumentiem.

[3.1] Publisko iepirkumu likuma 51.panta septītā daļa pieļauj, 
ka pasūtītājs vienādu piedāvājumu gadījumā rīko izlozi, taču šai izlozei 
ir jānodrošina Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu 
sasniegšana un ievērošana. Neveicot atklātu izlozi, kurā piedalās 
pretendenti, nav iespējams pārliecināties par izlozes godīgumu, tādējādi 
netiek sasniegts Publisko iepirkumu likuma 2.panta 1.punktā minētais 
mērķis – iepirkuma atklātums – un 2.punktā minētais mērķis – vienlīdzīga 
attieksme pret piegādātājiem. Līdzīgu iemeslu dēļ tieši atklātos konkursos 
tiek rīkotas publiskas piedāvājumu atvēršanas – visi pretendenti ne tikai 
zina citu pretendentu cenas, bet arī ir pārliecināti, ka šīs cenas nebūs 
iespējams patvaļīgi samainīt piedāvājumu vērtēšanas laikā.

Tas, ka iepirkumu komisijas protokolā ir aprakstīta izlozes norise, 
nedod iespēju pārliecināties, ka izloze bijusi godīga. Iepirkumu praksē, 
ar ko saskārusies pieteicēja, izlozes vienmēr ir publiskas. Nav izprotams, 
kādēļ šajā gadījumā tā nenotika.

[3.2] Ja tiek veikta izloze, attiecībā uz to ir jāievēro arī Publisko 
iepirkumu likuma 51.panta piektā daļa, proti, pasūtītājam ir jānosaka 
konkurenci neierobežojoši un objektīvi salīdzināmi vai izvērtējami 
piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji. Tātad arī izlozes, ja tāda notiek, 
norisei ir jābūt konkurenci neierobežojošai, objektīvai un izvērtējamai, 
izvērtējumam jābūt pārbaudāmam.

[3.3] Tiesas norādījums, ka pieteicējai bija iespēja iebilst pret nolikuma 
noteikumiem, nav pareizs. Slēgtas un nepubliskas izlozes ir pretējas Publisko 
iepirkumu likuma 2.pantam un neļauj pārbaudīt izlozes norisi.

[3.4] Spriedumā norādītais fakts, ka iepirkumu komisijas locekļi 
un eksperti ir parakstījuši apliecinājumus par neieinteresētību, nedod 
pamatu uzskatīt, ka ir pieļaujama slēgta izloze, kuras norisi nevar 
pārbaudīt. Faktus, kas varētu liecināt par pretējo, nav iespējams pārbaudīt 
tieši tā iemesla dēļ, ka izloze nebija atklāta.

[3.5] Fakts, ka SIA “Remedine” piedāvājums atsevišķās iepirkuma 
priekšmeta daļās ir atzīts par neatbilstošu un noraidīts, pretēji tiesas 
spriedumā minētajam neliecina par iepirkumu komisijas neieinteresētību 
tieši minētā pretendenta piedāvājuma izvēlē.

[4] Iepirkumu uzraudzības birojs paskaidrojumos kasācijas sūdzību 
neatzīst, norādot, ka pieteicēja nav norādījusi jaunus argumentus, kas 
nebūtu pārbaudīti rajona tiesas spriedumā.
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[5] Pasūtītāja paskaidrojumos kasācijas sūdzību neatzīst un norāda, 
ka izlozes ir Latvijas tiesībās pieļaujams risinājums un ka pieteicējai bija 
iespēja iepazīties ar nolikuma prasībām. Tiesību normas neregulē izlozes 
norisi. Izlozes kārtība ir atspoguļota iepirkuma procedūras dokumentācijā, 
kur var pārliecināties, ka uzvarētājs noteikts leģitīmā ceļā. 

Motīvu daļa

[6] Publisko iepirkumu likuma mērķis, kā tas noteikts likuma 
2.pantā, ir nodrošināt iepirkumu atklātumu (1.punkts), piegādātāju brīvu 
konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem (2.punkts) 
un nodrošināt pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli 
samazinot tā risku (3.punkts).

Iepirkumu atklātums ir instruments, kas palīdz sasniegt gan vispārēju 
iepirkuma procedūras tiesiskumu, gan 2.panta 2. un 3.punktā minētos 
mērķus: atklātums dod iespēju gan kandidātiem un pretendentiem, gan 
apstrīdēšanas iestādei un tiesai redzēt un pārbaudīt, vai iepirkumā ir 
patiešām nodrošināta brīva konkurence, vienlīdzīga un taisnīga attieksme 
pret piegādātājiem un vienlaikus pasūtītāja līdzekļu efektīva izmantošana.

[7] Senāts piekrīt procesa dalībniekiem, ka izloze ir pieļaujams 
instruments, lai noteiktu, ar kuru pretendentu noslēdzams iepirkuma 
līgums, ja ir iesniegts vairāk nekā viens vienādi novērtējams atbilstošs 
piedāvājums. Publisko iepirkumu likuma 51.panta septītā daļa piešķir 
pasūtītājam rīcības brīvību. Lai arī minētajā normā īpaši ir norādītas 
tiesības noteikt divu veidu izvēles kritērijus, tas neizslēdz citu kritēriju 
piemērošanu. Izloze ir tradicionāls godīgs izvēles veids, kas ļauj 
nejaušībai izšķirt, piemēram, kuram no diviem vai vairākiem vienādiem 
piedāvājumiem dot priekšroku.

[8] Vienlaikus ir jāapzinās riski, ko šāds izvēles veids var radīt. 
Atšķirībā no gadījuma, kad iepirkuma uzvarētāju nosaka pēc tādiem 
kritērijiem, kas saistīti ar piedāvājuma objektīvu atbilstību pasūtītāja 
vajadzībām un nolikuma prasībām un ko atbilstoši dokumentiem pēc tam 
var objektīvi pārbaudīt jebkura cita persona, izlozes gadījumā piedāvājuma 
saturiska atbilstība kādiem kritērijiem vispār neietekmē izvēli, to nosaka 
tikai nejaušība vienā konkrētā, neatkārtojamā mirklī. 

Tas īpaši lielu nozīmi piešķir izlozes norisei un tās dokumentēšanai.
Izlozes objektivitāti un pilnīgu nejaušības principa ievērošanu, 

kā arī šaubu novēršanu no pretendentu puses būtībā var nodrošināt 
tikai izlozē ieinteresēto pretendentu klātbūtne pašā izlozē, kad tiem 
pašiem ir iespēja par to pārliecināties. Izlozes ticamību lielā mērā var 
nodrošināt arī procesā neieinteresētu personu klātbūtne, kuras tad var 
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apliecināt nejaušības principa ievērošanu. Salīdzināms gadījums, kurā 
būtiska nozīme ir procesa iznākumā ieinteresētu personu vai neatkarīgu 
novērotāju klātbūtne, ir vēlēšanu norise, kurā var piedalīties arī partiju 
izvirzīti novērotāji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji (piemēram, Saeimas 
vēlēšanu likuma 18.pants). Arī viena no taisnīga tiesas procesa garantijām 
ir tiesas procesa atklātums, proti, iespēja procesā neiesaistītām personām 
pārliecināties par tiesas procesa un nolēmuma pareizību un objektivitāti.

Administratīvā rajona tiesa, vispārīgi atzīstot par pieļaujamu 
tādu izlozes norisi, kura nav atklāta un pretendentiem pārredzama vai 
vismaz neatkarīgu novērotāju uzraudzīta, ir kļūdaini izpratusi iepirkumu 
procedūras atklātuma principu, kā rezultātā nav veikusi pienācīgu 
pārbaudi, vai konkrētajā iepirkuma konkursā bija nodrošināta piegādātāju 
brīva konkurence, vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret piegādātājiem.

[9] Lai arī rajona tiesa ir norādījusi apsvērumus, kādēļ konkrētajā 
gadījumā pieteicējas iebildumi par izlozes godīgumu ir nepamatoti, šie 
apsvērumi ir acīmredzami nepietiekami, lai nonāktu pie secinājuma, ka 
uzvarētājs noteikts tiesiski. 

[10] Rajona tiesa ir norādījusi, ka pieteicēja nevar iebilst pret izlozes 
norisi, ja tā nebija prasījusi skaidrojumus vai izteikusi iebildumus pret 
attiecīgajiem konkursa nolikuma punktiem.

Iepirkuma nolikuma 5.1.5.punktā ir noteikts, ka vienādas cenas 
gadījumā komisija rīko izlozi. Nolikuma 5.2.2.punktā noteikts: ja vairāki 
pretendenti vienā iepirkuma daļā ir piedāvājuši vienādas cenas, iepirkuma 
komisijai ir tiesības rīkot izlozi.

Kā redzams, nolikums vispār neregulē izlozes norisi. Tas nozīmē, 
ka tas neparedz, ka izloze notiks bez pretendentu klātbūtnes. Tādos 
apstākļos, ievērojot izlozes būtības dēļ tai izvirzāmās prasības (sk. šā 
sprieduma 8.punktu), pieteicēja varēja paļauties, ka izloze notiks veidā, 
kas pretendentiem ļauj pārliecināties par izlozes godīgu norisi, un tam 
nebija vajadzīgi īpaši papildu paskaidrojumi. Līdz ar to paskaidrojumu 
neprasīšana vai nolikuma prasību neapstrīdēšana neliedz pieteicējai 
prasīt uzvarētāja noteikšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.pantā 
norādītajiem mērķiem.

[11] Tas, ka uz izlozi netika aicināti abi vienādos piedāvājumus 
iesniegušie pretendenti, nenorāda, ka tika ievērota vienlīdzīga attieksme 
pret pretendentiem. Šis arguments ir pretējs tiesiskuma principam 
vispār, jo leģitimē “vienlīdzīgu” pretendenta tiesību liegšanu uz atklātu 
procedūru. Būtiski ir tas, ka atklātības trūkums padara neiespējamu 
pārbaudi par to, vai vienlīdzība tika nodrošināta pašā tiesību uz līguma 
noslēgšanu piešķiršanā.
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[12] Tiesa atreferējusi iepirkumu komisijas sēdes protokolu, kurā 
aprakstīta izlozes norise, kā arī norādījusi uz to, ka iepirkumu komisijas 
locekļi snieguši apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 
uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē 
(Publisko iepirkumu likuma 25.panta trešā daļa).

Lai arī apliecinājumu parakstīšana un protokola sastādīšana ir 
instrumenti, kas paaugstina ticamību, tie tomēr nevar pilnībā izslēgt bažas 
par izlozes norisi. Kā rāda administratīvās tiesas prakse, neskatoties uz 
apliecinājumu esību un protokolu sastādīšanu, ir gadījumi, kad iepirkumu 
procedūrās tiek konstatētas gan pasūtītāja kļūdas, gan nekorekta 
attieksme iepirkuma nolikuma sastādīšanā un iepirkuma norisē, tostarp 
radot šaubas par pasūtītāja vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem. 
Iespēja vērsties tiesā gan saistībā ar nolikuma prasībām, gan saistībā 
ar iepirkuma procedūras norisi un rezultātiem tieši ir vērsta uz to, lai 
pakļautu iepirkuma procedūru neatkarīgai pārbaudei, tostarp pārbaudot 
bažas par nevienlīdzīgu attieksmi. 

Līdz ar to Senāta ieskatā vispārīgi apsvērumi par iepirkuma komisijas 
locekļu neieinteresētību vai protokola esību bez papildu apstākļu 
noskaidrošanas nevar būt pamats izlozes atzīšanai par tiesisku.

[13] Apstāklis, ka izlozē par uzvarētāju atzītā pretendenta 
piedāvājums ir atzīts par neatbilstošu vai noraidīts citās iepirkuma 
priekšmeta daļās, nekādi nevar apliecināt pasūtītāja neieinteresētību. 
Atšķirībā no tās iepirkuma priekšmeta daļas, kurā notika izloze, citās 
daļās piedāvājuma atbilstība ir vēlāk objektīvi pārbaudāma, līdz ar to ir 
ierobežota vai pilnībā izslēgta iespēja uzvarētāju noteikt neobjektīvi.

[14] Ievērojot to, ka rajona tiesa nepamatoti uzskatījusi par 
pieļaujamu izlozi bez pretendentu vai neatkarīgu novērotāju piedalīšanās, 
kā arī savus apsvērumus par izlozes godīgumu balstījusi galvenokārt 
vispārīgos apsvērumos un pieņēmumos par pasūtītāja iepirkuma 
komisijas locekļu objektivitāti, spriedums ir atceļams un lieta nosūtāma 
jaunai izskatīšanai.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts 

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās rajona tiesas 2018.gada 24.maija spriedumu 
un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai rajona tiesai;

atmaksāt SIA “Consumo” drošības naudu 70 euro.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Darbinieka attaisnotās prombūtnes ietekme uz virsstundu 
aprēķināšanu summēta darba laika gadījumā

Ar Darba likuma 140.panta piektajā daļā norādīto “pārskata periodu” 
darbnespējas gadījumā saprotams nevis sākotnēji paredzētais pārskata 
periods (panta trešajā daļā paredzētais viens mēnesis vai darba līgumā 
līdz četriem mēnešiem nosakāmais periods), bet gan sākotnējā perioda un 
darbnespējas laika starpība (faktiski nostrādātais laika periods pārskata 
perioda ietvaros). 

Vidējā aprēķinā izmantojamā pārskata perioda samazināšana par 
darbnespējas vai atvaļinājuma laiku neskar darba devēja vispārēju 
pienākumu ievērot likumā noteikto normālā darba laika atpūtas laiku 
atlikušajā pārskata perioda laikā (vidēji), kad darbinieks faktiski veic darbu. 
Iespēja summētā darba laika organizācijas ietvaros atkāpties no normālā 
nedēļas darba laika ir izmantojama vienīgi kopā ar pienākumu sabalansēt 
šo pārsniegumu ar atpūtu citā laikā ierobežotā laika periodā (pārskata 
periodā). 

Atkarībā no grafika un paredzētās slodzes brīdī, kad iestājusies darbnespēja, 
var veidoties neparedzētas virsstundas, kuras pārskata periodā var nebūt 
iespējams novērst ar atpūtu (ievērojot Darba likuma 140.panta septītajā 
daļā paredzētos ierobežojumus grafika grozīšanai). Tomēr darbinieka tiesību 
aizsardzībai dodama priekšroka. Ja pēc vai pirms darbnespējas darbinieks 
ir strādājis vairāk stundu nekā tam būtu jābūt atbilstoši normālajam darba 
laikam (vidēji faktiski nostrādātajā periodā) un pārskata periodā vairs nav 
iespējams to sabalansēt ar atpūtas laiku, šāda darba intensitāte, lai arī bez 
darba devēja vainas, atbilstoši Darba likuma 140.panta piektajai daļai noved 
pie virsstundām, kas jākompensē (Darba likuma 140.panta piektā daļa). 

Darbinieka attaisnotā prombūtne kā pamats atšķirīgam 
virsstundu skaitam

Apstāklis, ka vairākām personām, kurām noteikts līdzīgs summētā darba 
laika organizācijas darba grafiks, atkarībā no atrašanās attaisnotā 
prombūtnē vai darbā, virsstundu darbs var veidoties, sākot no dažādu 
kopumā nostrādāto stundu skaita, nepārkāpj vienlīdzības principu. Šādas 
personas, ja tām ir atšķirīgs faktiski nostrādātais darba laiks un intensitāte, 
neatrodas salīdzināmos apstākļos. 

Pat ja divas personas strādājušas vienādu stundu skaitu kādā sākotnēji 
plānotā pārskata perioda daļā, tas, vai pārējā šī perioda daļā personai 
bijis atpūtas vai darbnespējas laiks, ievērojami atšķir darbinieka iespējas 
izmantot atpūtu. Tie ir būtiski atšķirīgi apstākļi, līdz ar to ir sagaidāmas 
atšķirīgas tiesiskās sekas (Darba likuma 7.pants un 140.panta piektā daļa).
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Rīgā 2019.gada 5.jūlijā  SKA-794/2019
ECLI:LV:AT:2019:0705.A420213917.18.S

S P R I E D U M S

Tiesa šādā sastāvā: 
senators Normunds Salenieks, 
senatore Dace Mita, 
senatore Līvija Slica 
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta 

pēc Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” pieteikuma par Valsts darba 
inspekcijas 2017.gada 12.aprīļa lēmuma Nr. 2017-05-04/47-2017-05-
05-152 atcelšanu, sakarā ar Valsts darba inspekcijas un trešās personas 
[pers. A] kasācijas sūdzībām par Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 
12.jūnija spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Valsts darba inspekcija veica pieteicējas Rīgas pašvaldības SIA 
“Rīgas satiksme” darbinieku [pers. A], [pers. B] un [pers. C] darba laika 
uzskaites un darba samaksas dokumentu pārbaudi par laika periodu no 
2015.gada septembra līdz 2016.gada decembrim. Pārbaudes rezultātā 
ar 2017.gada 12.aprīļa lēmumu inspekcija uzlika pieteicējai pienākumu 
izmaksāt [pers. A] darba samaksu par nostrādātajām 14 virsstundām, [pers. 
B] par nostrādātajām 85 virsstundām un [pers. C] par 60,40 virsstundām. 
Lēmums pamatots ar to, ka pieteicēja nav veikusi pareizu darba laika 
uzskaiti apstākļos, kad darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba 
laiks ar pārskata periodu trīs mēneši, bijusi darbnespēja. 

[2] Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par lēmuma atcelšanu. 

[3] Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, 
ar 2018.gada 12.jūnija spriedumu pieteikumu apmierināja un atcēla 
inspekcijas lēmumu. Tiesas spriedums pamatots ar turpmāk norādītajiem 
argumentiem.

[3.1] Atbilstoši Darba likuma 136.panta pirmajai daļai, 140.panta 
trešajai un piektajai daļai summētā darba laika gadījumā virsstundu darbs 
ir tāds darbs, kas tiek veikts virs pārskata periodā noteiktā normālā darba 
laika. Minimālais iespējamais pārskata periods ir viens mēnesis, taču tas 
var būt garāks, ja darba līgumā tā noteikts. Izskatāmajā gadījumā pārskata 
periods ir trīs mēneši, kas jāņem vērā, pārbaudot, vai darbinieks ir veicis 
darbu virs pārskata periodā noteiktā normālā darba laika. 

[3.2] Inspekcija apelācijas sūdzībā norādītajos piemēros nekorekti 
izvēlējusies pārskata periodus. Pirmais no inspekcijas piemēriem par 
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2017.gada decembri izdarīts, neņemot vērā, ka pārskata periods lietā nav 
viens mēnesis, bet gan trīs. Turklāt atbilstoši inspekcijas piemēram mēnesī, 
kurā normālais darba laiks ir 152 stundas, jau nostrādājot 28 stundas, var 
veidoties virsstundas, turpretī, nostrādājot 152 stundas, virsstundas var 
neveidoties. Šāds viedoklis nav loģisks, un tam nevar piekrist. Arī otrs 
piemērs nav korekts, jo tajā pārskata periods izvēlēts divas nedēļas, lai 
gan nav tiesiska pamata izvēlēties par mēnesi īsāku pārskata periodu. 

[3.3] Minimālajā – viena mēneša – pārskata periodā normālais 
darba laiks ir 160 stundas, un virsstundu darbs būs tas, kas nostrādāts 
virs 160 stundām. Darbiniekam vienu nedēļu esot darbnespējai, faktiski 
nostrādātais darba laiks būs mazāks un virsstundas nevar veidoties. 
Summētā darba laika ietvaros var izveidoties situācija, ka atlikušajā 
periodā (piemēram, 120 darba stundās) darbinieks ar summēto darba 
laiku nostrādās vairāk par darbinieku ar normālo darba laiku, tomēr, 
ja netiks pārsniegtas minētās 160 stundas, virsstundas neveidosies. 
Atsevišķā laika posmā (piemēram, dienā vai nedēļā) darbinieks, kuram 
ir summētais darba laiks, var nostrādāt vairāk stundas nekā darbinieks 
ar normālo darba laiku, tomēr, ja netiek pārsniegts pārskata periodam 
noteiktais normālais darba laiks, virsstundas neveidosies. 

[3.4] Trešā persona [pers. A] norādījusi, ka no 2016.gada 6.septembra 
līdz 30.septembrim viņai bija jānostrādā 152 stundas, bet faktiski ar 
rīkojumu nostrādātas 157,49 stundas, un veidojas virsstundas. Ņemams 
vērā, ka 2016.gada septembrī normālais darba laiks bija 176 stundas un 
darbinieki normālā  laika ietvaros ir nostrādājuši vairāk nekā trešā persona. 
Trešā persona kļūdaini uzskata, ka virsstundu darbs veidojas ikvienā 
gadījumā, kad darbs tiek veikts virs darba grafikā ieplānotajām darba 
stundām. No Darba likuma normām nepārprotami izriet, ka virsstundu 
darbs ir tas darbs, kas tiek veikts virs pārskata periodā noteiktā normālā 
darba laika, nevis virs ieplānotā grafika.   

[3.5] Viedoklis, ka atvaļinājums (attaisnots prombūtnes laiks) 
ietekmē normālo darba laiku pārskata periodā, ir pamatots ar tiesību 
normām. Atbilstoši Darba likuma 149.panta pirmajai daļai darbiniekam ir 
tiesības uz četru kalendāro nedēļu atvaļinājumu, un tas samazina ikviena 
darbinieka normālo darba laiku, tāpēc attaisnota prombūtne ņemama 
vērā. No tiesību normām neizriet secinājums, ka arī darbnespēja būtu 
jāņem vērā, nosakot pārskata perioda normālo darba laiku. 

[3.6] Izskatāmajā lietā pieteicēja ar darbiniekiem ir vienojusies par 
pārskata periodu trīs mēneši, tāpēc tikai tas darbs, kas tiek nostrādāts virs 
normālā darba laika trīs mēnešu periodā, var tikt uzskatīts par virsstundu 
darbu. Savukārt, ja darbiniekam ir bijusi darbnespēja, darbinieks faktiski 
strādājis mazāk par darba laiku un virsstundas neveidojas. No lietas 
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materiāliem konstatējams, ka trešās personas attiecīgajos pārskata 
periodos faktiski nostrādājušas mazāk stundu nekā kopējās normālā 
darba laika stundas trīs mēnešos, tādēļ inspekcija kļūdaini atzinusi, ka 
trešās personas būtu veikušas virsstundu darbu. 

[4] Valsts darba inspekcija par spriedumu iesniedza kasācijas 
sūdzību, kurā norādīti turpmāk minētie argumenti. 

[4.1] Tiesa nepareizi interpretējusi Darba likuma 140.panta piekto 
daļu, jo tā būtu jātulko kopsakarā ar Darba likuma 140.panta pirmo un 
ceturto daļu, 149.panta pirmo daļu, 130.pantu, 131.panta pirmo daļu,  
136.panta pirmo daļu un 141.pantu. 

[4.2] Darba likuma 131.panta pirmā daļa noteic normālo dienas un 
nedēļas darba laiku, bet summētā darba laika organizācija tiek noteikta, ja 
darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot dienas vai nedēļas darba laiku. 
Tātad, nosakot summētā darba laiku organizāciju, jānosaka darbiniekam 
nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks. Tas attiecīgajā pārskata periodā 
sabalansējams ar normālo darba laiku. Ja darbiniekam noteiktajā 
pārskata periodā ir attaisnota prombūtne (atvaļinājums, darbnespēja 
vai cita attaisnota prombūtne), tad no pārskata perioda normālā darba 
laika stundu skaita ir jāatskaita attaisnotās prombūtnes laiks, aprēķinot 
normālā darba laika stundu skaitu, kuru darbiniekam pārskata periodā bija 
jānostrādā. Tādā veidā tiek nodrošināta vienlīdzīga virsstundu noteikšana 
un apmaksa darbiniekiem, neatkarīgi no darba laika organizācijas. Šāda 
atziņa izriet no 2003.gada 4.novembra Eiropas Parlamenta  un Padomes 
Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas 
aspektiem (turpmāk – Direktīva).  

[4.3] Tiesa, izmantojot tikai gramatisko tiesību normu tulkošanas 
metodi, nonākusi pie nepareiziem secinājumiem. Tie pieļauj situāciju, ka 
pēc darbnespējas darba devējs atlikušajā pārskata periodā var nodarbināt 
darbinieku vairāk nekā citus, kas strādājuši visu pārskata periodu, kā arī 
vairāk nekā atlikušajā pārskata periodā normālā darba laika stundas. 
Šāda tiesību normu izpratne ir pretrunā ar Darba likuma 7.panta pirmajā 
daļā pausto vienlīdzīgu tiesību principu uz taisnīgu darba samaksu un 
taisnīgiem darba apstākļiem.

[4.4] Lietai ir nozīme judikatūras un attiecīgi inspekcijas turpmākās 
prakses veidošanā.   

[5] Trešā persona [pers. A] par spriedumu iesniedza kasācijas 
sūdzību, kurā norādīti turpmāk minētie argumenti. 

[5.1] Tiesa nav pareizi interpretējusi Darba likuma 136.panta pirmo 
daļu, 130.pantu un 131.pantu kopsakarā ar regulējumu par attaisnoto 
prombūtni, Darba likuma 140.panta pirmās daļas otro teikumu un Darba 
likuma 140.panta septīto daļu. 
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[5.2] Tiesas secinājums, ka darbnespējas dēļ neveidojas virsstundas, 
ir pareizs vienīgi tad, ja darbnespējas laikā saskaņā ar grafiku nebija 
ieplānots darba laiks. No pārskata periodā (2015.gada jūlijs–septembris) 
ietilpstošajām kopējām 528 darba laika stundām atskaitot to laiku, 
kurā trešā persona atradās attaisnotā prombūtnē (darbnespēja jūlijā  – 
168 stundas, augustā – 184 stundas un septembra pirmajā nedēļā  – 
24 stundas), atlikušais laiks ir 152 stundas. Ievērojot darba specifiku, trešā 
persona atlikušajā laikā nostrādāja 157,49 stundas, kas veido 5,49 stundu 
virsstundu darbu. Apgabaltiesa nav pamatojusi, kādēļ darbnespējas laikā 
ieplānotais darba laiks tiek pielīdzināts nullei stundu un netiek ievērots 
pirmās instances tiesas spriedumā vērā ņemtais darba grafikā ieplānotais 
darba laiks, ko trešā persona nevarēja izpildīt attaisnotas prombūtnes 
(darbnespējas) dēļ. 

[5.3] Nevar piekrist tiesai, ka no tiesību normām neizrietētu, 
ka darbnespēja būtu jāņem vērā, nosakot pārskata perioda normālo 
darba laiku. No Darba likuma secināms, ka attaisnota prombūtne (arī 
darbnespēja) ir attaisnots darba laika kavējums, kas darbiniekam nav 
jāatstrādā. Pretējā gadījumā darbiniekam, kurš no uzskaites perioda  
160 stundām 80 stundas atradies atvaļinājumā, virsstundas veidosies no 
81.faktiski nostrādātās stundas, bet darbiniekam, kurš 80 stundas būs 
atradies pārejošā darbnespējā, – tikai no 161.faktiski nostrādātās stundas. 
Šāda pieeja pieļautu darbnespējā bijuša darbinieka nodarbināšanu, 
uzdodot pēc tās veikt visas pārskata periodā noteiktās darba laika stundas. 

[5.4] Likumdevējs darbnespējas laiku nav paredzējis kā atpūtas 
laiku, tātad tas ir darba laiks. Darba devējam nav tiesību attaisnojošas 
prombūtnes laiku neieskaitīt darba laikā. Ja Senāts uzskata, ka 
darbnespējas laiks ir jāatstrādā pēc darbnespējas, tad jāvēršas Eiropas 
Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu. 

[5.5] Kasācijas sūdzības izskatīšanai ir nozīme judikatūras veidošanā, 
jo judikatūrā nav atrodams skaidrojums, vai normālais darba laiks ietver 
sevī arī darba laiku, kas kavēts attaisnojošas prombūtnes dēļ, un pirmo 
instanču tiesas taisījušas savstarpēji pretrunīgus spriedumus.  

[6] Pieteicēja paskaidrojumos kasācijas sūdzību neatzīst un uzskata 
to par nepamatotu.

Motīvu daļa

[7] Summētā darba laika ieviešanas un piemērošanas gadījumi 
paredzēti Darba likuma 140.pantā. Atbilstoši minētā panta pirmajai 
un sestajai daļai summētais darba laiks ir tāda darba organizācija, kas 
pieļauj atkāpes no normālā dienas vai nedēļas darba laika ilguma, ja 
noteiktā pārskata periodā šis ilgums tiek izlīdzināts un vidēji atbilst 
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normālam nedēļas darba laikam. Vidējā nedēļas darba laika aprēķināšana 
par pārskata periodu saskaņā ar Direktīvas 15.apsvērumu ir vērsta uz 
to, lai piešķirtu noteiktu elastību maksimālajam normālajam nedēļas 
darba laikam tādējādi, lai jebkāda maksimālā nedēļas darba laika 
pārsniegšana noteiktos pārskata perioda posmos varētu tikt kompensēta 
ar atbilstošiem samazinājumiem citos posmos (Eiropas Savienības Tiesas 
2019.gada 11.aprīļa sprieduma lietā “Syndicat des cadres de la sécurité 
intérieure”, C-254/18, ECLI:EU:EU:2019:318, 23.punkts). Ievērojot principu, 
ka darbinieks darba tiesiskajās attiecībās tiek uzskatīts par vairāk 
aizsargājamu pusi, ņemams vērā, ka summētā darba laika organizēšana – 
lai gan šķietami primāri uzlūkojama kā darba devēja interese – veicama 
vienīgi, ievērojot noteiktus darbinieka tiesību aizsardzības elementus 
(piemēram, maksimālo nedēļas darba laiku vai izlīdzināšanas pārskata 
perioda maksimālo ilgumu). Tādējādi summētā darba laika sistēmas 
labākai izpratnei uzsverams, ka ar to izdarīto atkāpju ierobežojošie 
elementi pēc būtības paredzēti tam, lai ilgtermiņā nodrošinātu darbiniekam 
pienācīgu atpūtas laiku. Šādā aspektā, īpaši ņemot vērā Darba likuma  
142.panta pirmo daļu un 143.panta pirmo daļu, uz sistēmu var raudzīties 
kā uz elastīgāku atpūtas laika organizēšanu, pieļaujot nodrošināt atpūtu 
citā laikā ierobežota pārskata perioda ietvaros. Šāds rakurss sniedz 
precīzāku priekšstatu par aizsargājamajām interesēm un ar sistēmu 
sasniedzamo mērķi. 

[8] Darba likuma 140.panta trešajā daļā paredzēts, ka šāds pārskata 
periods, kurā darba devējam ir pienākums sabalansēt atkāpes no dienā 
vai nedēļā noteiktās normālās darba un atpūtas laika proporcijas, ir viens 
mēnesis, ja darba līgumā vai koplīgumā nav paredzēts ilgāks periods. Nav 
strīda, ka izskatāmajā gadījumā šāds pārskata periods ir trīs mēneši, un 
tas atbilst tiesību normu prasībām. Līdz ar to, veidojot grafiku, pieteicējai 
jāizlīdzina vidējais darba un atpūtas laiks atbilstoši normālajam darba 
laikam trīs mēnešu periodā. Papildus tam darba devējam jāievēro arī 
Darba likuma 140.panta ceturtajā daļā noteiktie maksimāli pieļaujamie 
nodarbinātības griesti un panta sestajā daļā noteiktais minimālais atpūtas 
laiks diennaktī un nedēļā. 

[9] Darba likuma 140.panta piektā daļa noteic, ka par virsstundu 
darbu uzskatāms darbs, kuru darbinieks veic virs pārskata periodā 
noteiktā normālā darba laika. Likums nesatur tiešu detalizētu regulējumu 
par virsstundu aprēķinu vai pārskata perioda veidošanās formulu, ja 
darbiniekam noteikts summētais darba laiks un ir bijusi attaisnota 
prombūtne (darbnespēja vai atvaļinājuma dienas). Līdz ar to atbilde uz 
jautājumu, vai pārskata periodā būtu vai nebūtu ietverama prombūtne 
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darbnespējas dēļ vai atvaļinājuma dienas, meklējama tiesību sistēmā 
kopumā, interpretējot valsts tiesību normu kopumu, cik vien iespējams 
Direktīvas teksta un mērķa kontekstā, lai nonāktu pie risinājuma, kas 
atbilst Direktīvai (sal. Eiropas Savienības Tiesas 2004.gada 5.oktobra 
sprieduma apvienotajās lietās “Pfeiffer u.c.”, C-397/01 līdz C-403/01, 
ECLI:EU:C:2004:584, 110.–113.punkts). 

[10] Uz izskatāmajā lietā būtisko tiesību jautājumu attiecināms 
Direktīvas 16.panta “b” apakšpunkts. Tas paredz, ka atbilstoši 7.pantam 
piešķirto apmaksāto ikgadējo atvaļinājuma laiku un slimības atvaļinājuma 
laiku neietver vidējā (darba laika) rādītāja aprēķinā jeb šis laiks ir 
neitrāls (precizējot normas tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normas 
formulējumam angļu un vācu valodā). Atbilstoši minētajai normai 
darbnespējas laiks ir izslēdzams no pārskata perioda (latviskajā tulkojumā 
“bāzes laikposma”), kas faktiski nozīmē pārskata perioda saīsināšanu 
par šo laiku. Līdz ar to ar Darba likuma 140.panta piektajā daļā norādīto 
“pārskata periodu” darbnespējas gadījumā saprotams nevis sākotnēji 
paredzētais pārskata periods (panta trešajā daļā paredzētais viens mēnesis 
vai darba līgumā līdz četriem mēnešiem nosakāmais periods), bet gan 
sākotnējā perioda un darbnespējas laika starpība (faktiski nostrādātais 
laika periods pārskata perioda ietvaros). 

[11] Darbnespēja nav pielīdzināma atpūtai. Līdz ar to nav 
akceptējama tāda Darba likuma 140.panta piektās daļas un summētā 
darba laika organizācijas izpratne, ka darbnespējas gadījumā atlikušajā 
iepriekš noteiktajā pārskata periodā darbinieku var nodarbināt 
nesamērīgi intensīvi, nenodrošinot faktiski nostrādātajam darba laikam 
proporcionāli nepieciešamo atpūtas laiku (sal. Eiropas Savienības Tiesas 
2019.gada 11.aprīļa sprieduma lietā “Syndicat des cadres de la sécurité 
intérieure”, C-254/18, ECLI:EU:EU:2019:318, 35.punkts). Arī Eiropas 
Komisijas skaidrojošajā paziņojumā par Direktīvu norādīts, ka 16.panta “b” 
apakšpunkts nenozīmē, ka darba neesības (atvaļinājuma vai darbnespējas) 
laikposmus nevar izmantot, lai kompensētu citus periodus, kuru laikā tika 
pārsniegts maksimālais nedēļas darba laiks (Eiropas Komisijas Skaidrojošais 
paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/88/EK 
par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (2017/C 165/01) 
VI sadaļas B.2. apakšsadaļa; pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0524(01)&from=FR).

Secināms, ka Direktīvā skaidri norādītā vidējā aprēķinā izmantojamā 
pārskata perioda samazināšana par darbnespējas vai atvaļinājuma laiku 
neskar darba devēja vispārēju pienākumu ievērot likumā noteikto normālā 
darba laika atpūtas laiku atlikušajā pārskata perioda laikā (vidēji), kad 



VIII. Citi

A-361

darbinieks faktiski veic darbu. Iespēja summētā darba laika organizācijas 
ietvaros atkāpties no normālā nedēļas darba laika ir izmantojama vienīgi 
kopā ar pienākumu sabalansēt šo pārsniegumu ar atpūtu citā laikā 
ierobežotā laika periodā (pārskata periodā). Piemēram, ja trīs mēnešu 
pārskata periodā darbiniekam ir bijusi darbnespēja un faktiski darbinieks 
veicis darbu vienīgi pēdējās trīs nedēļas no šī perioda, arī šajās trīs 
nedēļās (kas pielīdzināmas patstāvīgam pārskata periodam) ievērojams 
sabalansēts darba un atpūtas laiks. Tātad atbilstoši vispārējam principam, 
ja darbinieks piemērā minētajās trīs nedēļās, kas ir vienīgā aprēķinā vērā 
ņemamā pārskata perioda daļa, vidēji nostrādājis vairāk stundu, nekā to 
pieļauj normālais darba laiks, ir aprēķināmas virsstundas.

[12] Senāts piekrīt, ka atkarībā no grafika un paredzētās slodzes 
brīdī, kad iestājusies darbnespēja, var veidoties neparedzētas virsstundas, 
kuras pārskata periodā var nebūt iespējams novērst ar atpūtu (ievērojot 
Darba likuma 140.panta septītajā daļā paredzētos ierobežojumus 
grafika grozīšanai). Tomēr darbinieka tiesību aizsardzībai dodama 
priekšroka. Ja pēc vai pirms darbnespējas darbinieks ir strādājis vairāk 
stundu, nekā tam būtu jābūt atbilstoši normālajam darba laikam (vidēji 
faktiski nostrādātajā periodā), un pārskata periodā vairs nav iespējams 
to sabalansēt ar atpūtas laiku, šāda darba intensitāte, lai arī bez darba 
devēja vainas, atbilstoši Darba likuma 140.panta piektajai daļai noved pie 
virsstundām, kas jākompensē. Atzīmējams, ka šī aprēķina metodoloģiju 
neskar jautājums par iespējamu nepatiesu darbnespējas deklarēšanu, jo 
šāda negodprātība nav prezumējama, turklāt darba devējam ir iespēja 
pārbaudīt darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību, vēršoties Veselības 
inspekcijā (Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumu Nr. 152 
“Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” 25.punkts).

[13] Apstāklis, ka vairākām personām, kurām noteikts līdzīgs 
summētā darba laika organizācijas darba grafiks, atkarībā no atrašanās 
attaisnotā prombūtnē vai darbā virsstundu darbs var veidoties, sākot 
no dažādu kopumā nostrādāto stundu skaita, nepārkāpj vienlīdzības 
principu. Šādas personas, ja tām ir atšķirīgs faktiski nostrādātais darba 
laiks un intensitāte, neatrodas salīdzināmos apstākļos. Pat ja divas 
personas strādājušas vienādu stundu skaitu kādā sākotnēji plānotā 
pārskata perioda daļā, tas, vai pārējā šī perioda daļā personai bijis atpūtas 
vai darbnespējas laiks, ievērojami atšķir darbinieka iespējas izmantot 
atpūtu. Tie ir būtiski atšķirīgi apstākļi, līdz ar to ir sagaidāmas atšķirīgas 
tiesiskās sekas. 

[14] Ievērojot minētos apsvērumus, secināms, ka tiesas veiktā Darba 
likuma 140.panta piektās daļas interpretācija, neņemot vērā darbnespējas 
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ietekmi uz vidējā darba laika aprēķinam izmantojamo pārskata periodu, 
novedusi pie darbinieka tiesībām neatbilstoša rezultāta un nav atzīstama 
par pareizu. Šādos apstākļos spriedums ir atceļams, nododot lietu jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesai. Izskatot lietu no jauna, pārbaudāms, 
vai iestādes lēmumā izmantotā metode atbilst šajā spriedumā veiktajam 
tiesību normu skaidrojumam, kā arī vai veiktie aprēķini ir konsekventi un 
pareizi. 

[15] Trešās personas kasācijas sūdzībā norādītais lūgums uzdot 
prejudiciālo jautājumu Eiropas Savienības Tiesai bija sasaistīts ar 
nosacījumu par noteiktu tiesību normu interpretācijas rezultātu. Ievērojot, 
ka Senāts pie tāda nav nonācis, nosacījums nav izpildījies, un nav pamata 
izvērtēt šo lūgumu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās 
daļas 1.punktu, 348.panta pirmās daļas 2.punktu un 351.pantu, Senāts 

n o s p r i e d a

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 12.jūnija spriedumu 
un nodot lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai;

atmaksāt Valsts darba inspekcijai par kasācijas sūdzību samaksāto 
drošības naudu 70 euro;

atmaksāt [pers. A] par kasācijas sūdzību samaksāto drošības naudu 
70 euro.

Spriedums nav pārsūdzams.
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lpp. (A-…)*1

A, Ā

Administratīvais akts
– labvēlīgs, prettiesisks 
 tā atcelšana  ......................................................................................................................124
– procesuālā lēmuma vai darbības atzīšana par administratīvo  

aktu vai faktisko rīcību  ...........................................................................................................199
– spēkā neesošs  .............................................................................................................................111 
– tā pamatojums [pamatošana] ..................................................................................................89
 citā administratīvā lietā konstatētu faktu izmantošana ............................78–79
 lietderības apsvērumu izdarīšana ............................................................................289
– tā tiesiskuma izvērtēšana ........................................................................................77–78, 198

Administratīvā atbildība
– administratīvā soda piemērošanas mērķis  ....................................................................173

Administratīvais process 
– kasācijas instancē
 tās kompetence ....................................................................................................................55
 kasācijas sūdzības satura prasības: tiesību normas pārkāpums  ....................94
 mutvārdu procesa noteikšana  ...................................................................................181
– personas subjektīvās tiesības
 iesniegt pieteikumu būvniecības jomā  ...................................................................163
 iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā  ............................................326
– principi
 likuma atrunas princips  ...............................................................................................172
 objektīvās izmeklēšanas princips  ..................................................................... 59, 333
 privātpersonas tiesību ievērošanas princips  ...................................................46–47
 procesuālās līdztiesības princips  ..............................................................................100
 sacīkstes princips  ............................................................................................................333
 tiesiskuma princips  ............................................................................................. 171–172
 tiesību normu saprātīgas piemērošanas princips  ..............................................341
– tiesā
 pakļautība  .............................................................................................................. 331–332
 pakļautības nošķiršana  .......................................................324–325, 328–329, 333
 “pārsteiguma spriedums”  ...............................................................................................58 
 tā būtība  ................................................................................................................................93 

*1  Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “A” burta.



A-364

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

 ekspertīze  .............................................................................................................................89
 fakta atzīšana par vispārzināmu  ................................................................................78
 kriminālprocesa ietvaros iegūtu pierādījumu pārbaude  ................................103
 pierādīšanas pienākuma sadalījums nodokļu strīdos  ......................................300
 pievienošanās zemākas instances tiesas sprieduma argumentācijai ..........316
 tiesības uz motivētu spriedumu – sk. Spriedums
 tiesas izdarīts procesuālais pārkāpums .....................................................................94
 tiesas kompetence, tās robežas ........................................................................233, 315
 tiesas pienākums procesa dalībnieku tiesību nodrošināšanā  ........................102 
 tiesību iepazīties ar pierādījumiem, lietas materiāliem  
 ierobežošana ............................................................................................................. 99–103

Ārstniecības riska fonds
– atlīdzinājums no tā ...............................................................................................................87–88 
 lēmuma par kaitējuma atlīdzināšanu tiesiskā daba.............................................94
– tā darbība ..........................................................................................................................................92
– tā izveidošanas mērķis ........................................................................................................89–90

Atlīdzinājums
– atlīdzinājuma prasījums [iesniegums]
 par atceltu labvēlīgu administratīvo aktu .................................................. 125–126
 par kaitējumu, kas nodarīts ultra vires pieņemta lēmuma  
 gadījumā .................................................................................................................. 112–114
 termiņš tā iesniegšanai .................................................................................................126
– ierobežota zaudējumu atlīdzināšana  ...................................................................................55
– pacienta tiesības uz atlīdzinājumu  .......................................................................................93
– par juridisko palīdzību  .......................................................................................................55–57
– par prettiesisku valsts pārvaldes iestādes darbību  ....................................................129
– pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai  .................................................92
– tā aprēķināšanas kārtība  ...........................................................................................................88
– tā noteikšana par tiesību aizskārumu  .................................................................................55
– tā piešķiršana “īpaša upura” dēļ  .....................................................................131, 132, 133

B
Būvniecība [būve, ēka]
– patvaļīga 
 atbildīgā persona ................................................................................................. 155–156
 atbildīgā persona kopīpašumā ...................................................................................156
 atbildīgā persona, ja mainījies īpašnieks.......................................................171–173
 konstatēšana .....................................................................................................................144
 lēmums par patvaļīgu būvniecību.............................................................................157
 novēršana ........................................................................154–155, 163, 175, 176, 177
 pašvaldības loma/kompetence ........................................................................155, 173
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 personas tiesības vērsties pret patvaļīgu būvniecību ........................................163
 radīto seku novēršanu mērķis .....................................................................................173
 termiņš, kurā personai jāvēršas pret patvaļīgu būvniecību ................. 163–164
– būvniecības process  .................................................................................................................147
 būvvaldes uzdevums .......................................................................................................165
 kopīpašnieka piekrišana/saskaņojums būvdarbu veikšanai ............... 145–148
 tiesiska būvniecības procesa ievērošana ................................................................154

C

Cilvēktiesības [pamattiesības un pamatbrīvības]
– to līdzsvarošana ................................................................................................................185, 189
– to ierobežošana ...........................................................................................................................130 
– uz privāto dzīvi .............................................................. 182–183, 185, 186–187, 189, 266
– uz taisnīgu tiesu ........................................................................................................ 66, 240, 241
– uz vārda brīvību ............................................................ 185, 188–189, 230, 239–240, 252

Civilstāvokļa aktu reģistrs
– tā ieraksts......................................................................................................................................... 45

D

Darba tiesības
– darba laiks
 tā aprēķināšana .................................................................................................... 358–359
 summētais darba laiks........................................................................................ 358–359
 summētā darba laika organizēšana .........................................................................359
 virsstundu darbs un tā aprēķināšana  ...........................................................359, 361
– darbinieka prombūtne 
 atšķirīgs virsstundu darba aprēķins ........................................................................361
 ietekme uz summēto darba laiku ................................................................... 360–361

Datu valsts inspekcija
– lēmums par tiesiskā pienākuma uzlikšanu .....................................................................194
– tās kompetence .................................................................................................................194, 195
– tās lēmuma pārsūdzēšana ......................................................................................................195

F

Fizisko personu datu aizsardzība
– datu apstrāde ...............................................................................................................................212 
 apstrāde žurnālistikas, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām ...........183
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 izsniegšana trešo personu leģitīmo interešu ievērošana  ................................224
 apstrāde ar automatizētiem līdzekļiem..................................................................182

sk. Datu valsts inspekcija
– jēdzieni
 personas dati ................................................................................................ 181, 211–212
 personas datu apstrāde............................................................................ 181–182, 224
 žurnālistiskas darbības ...................................................................................... 184–185
– personas tiesības ........................................................................................................................224
 kontrolēt savu attēlu un tā izmantošanu ...............................................................187
 sk. arī Policija: tās darbinieku personas datu apstrāde;  
 tās darbinieku tiesības uz attēlu un tā izmantošanas kontrolēšanu
– pieteikuma par pārkāpumiem iesniegšana .....................................................................196
– tiesību aizsardzības līdzekļi ........................................................................................ 195–196

I
Iesniegums [iestādei]
– iesniedzēja identitātes aizsardzība ......................................................225, 230, 231–232
 informācijas par iesnieguma iesniedzēju izsniegšanas pieļaujamība.........225 
– tā tvērums ........................................................................................................................... 224–225

Informācija
– atteikums izsniegt informāciju
 jo šāda informācija nav iestādes rīcībā ...................................................................273
 pieteikuma par atteikuma izsniegt pieprasīto informāciju priekšmets .....248 
– faktori, kas var liecināt par informācijas pieprasījuma  

apgrūtinošo raksturu .................................................................................................... 253–254 
– personas/sabiedrības tiesības uz informāciju ............................... 186, 223, 240, 265
 informācijas par personas privāto dzīvi izsniegšanas pieļaujamība ..........267 
 informācijas pieprasītāja pienākums pamatot savu  
 pieprasījumu .................................................................................................223, 253, 268
 par valsts un pašvaldības budžeta izlietojumu .....................264–265, 368–269
 par personām un tām izmaksātajām atlīdzībām .................267, 269–271, 272
– piekritīgā tiesa lietā par informācijas pieprasījumu ........................................ 199–200
– tās iedalījums .....................................................................................................................223, 265
 ierobežotas pieejamības informācija .............................................................223, 265
– tās izsniegšanas veids ................................................................................252–253, 274–275
 ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšana .............215, 223, 265–266
– tiesas lietas materiālu pieejamība.......................................................................................240
 atklātā tiesas sēdē izskatītas lietas nolēmums................................ 240, 247–248
 tiesas nolēmumu pieejamība ........................................................................... 240–246
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K
Komerctiesības
– uzņēmuma pāreja .................................................................................................. 309, 311–312
 tās konstatēšana ................................................................................................... 312–314

Konkurences padome
– piekritīgā tiesa tās lēmumu vai darbību tiesiskuma pārbaudei .............................198
– tiesības iesniegt sūdzību tās priekšsēdētājam par Konkurences  

padomes amatpersonu rīcību ..............................................................................................197

Kopīpašums
– kopīpašnieku tiesisko attiecību regulējums ...................................................................146 
– tā izbeigšana .................................................................................................. 338–339, 340, 341

Kriminālprocess
– iepazīšanās ar krimināllietas materiāliem ........................................................... 245–246
– izmeklēšanas noslēpums ..............................................................................................101, 247
– kriminālprocesa lietvedība ....................................................................................................244
– pienākums tiesai ievērot izmeklēšanas noslēpumu ....................................................101
– tiesas sprieduma publiska pasludināšana .......................................................................246

N
Nekustamais īpašums
– tā īpašnieka atbildība par īpašuma apbūvi .......................................................... 174–175
– zemes un ēkas vienotības princips .......................................................................... 336–337

Nodokļu tiesības
– nodokļu maksātāja līdzdarbošanās pienākums ............................................................300
– nodokļu sistēmas ļaunprātīga izmantošana ...................................................................280
– riska persona ......................................................................................................................289, 290
 lēmums par personas iekļaušanu riska personu sarakstā  ..............................289 
 objektīvās nepieciešamības personas iekļaušanai riska personu  
 sarakstā novērtējums .....................................................................................................291
 personas iekļaušana riska personu sarakstā .........................288–289, 292–293
 tiesiskā statusa regulējuma atbilstība Satversmei un  
 kriminālsodam ...................................................................................................... 292–293

– saimnieciskās darbības apturēšana  ....................................................................... 290–291
sk. Pievienotās vērtības nodoklis
sk. Uzņēmuma ienākuma nodoklis
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 apturēt  ................................................................................................................................109
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– taisnīguma princips ...................................................................................................................156
– tiesiskuma princips ...................................................................................................................215
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– Satversmes tiesas kompetence .................................................................................. 110–111
 nošķiršana no administratīvo tiesu kompetences  .................................... 110, 112

Trauksmes celšana
– iekšējie trauksmes celšanas mehānismi ................................................................ 228–229
– trauksmes cēlējs............................................................................................................... 225–226
 tā aizsardzība ...................................................................................................................228
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– ziedojums sabiedriskā labuma organizācijai ...................................................... 299–301

Uzņēmumu reģistrs
– kompetento iestāžu vai amatpersonu lēmumu un rīkojumu par  
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– tā darbības mērķis .......................................................................................................... 212–213
– tā pamatfunkcija .........................................................................................................................213
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 un pludmalē .............................................................................................................324, 336
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– kā vērtība .......................................................................................................................................227
– personas saukšana pie atbildības saistībā ar pārkāpumiem valsts  

valodas lietošanas jautājumā ................................................................................................232
sk. arī Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs
– tā kompetence  ............................................................................................................................229 

Veselības inspekcija
– tās pienākums sniegt pamatojumu saistībā ar atlīdzinājuma izmaksāšanu  

no Ārstniecības riska fonda ......................................................................................................90

Vides tiesības
– aizsargjoslu noteikšanas mērķis ..................................................................... 326–327, 335
– jēdziens “vide” .............................................................................................................................326
– personas subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības  

jautājumā ............................................................................................................................ 325–326
– piekrastes teritoriju aizsardzība ..........................................................................................337
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Z, Ž
Zaudējumi
– jēdziens ..............................................................................................................................................56
 saistību apmēra palielināšanās kā zaudējumi ........................................................56

Ziedojums
– ziedojums sabiedriskā labuma organizācijai .................................................................299

Žurnālistika/prese
– preses brīvība ...............................................................................................................................269 
– žurnālistam uzliktie pienākumi un atbildība ...................................................... 187–188
– žurnālistu “sargsuņa” funkcija ....................................................................................268, 271
– žurnālistu tiesības pieprasīt informāciju .............................................................. 267–268

Zvērināti advokāti
– advokāta orderis ............................................................................................................................58
– rēķinu par juridiskās palīdzības sniegšanu noformēšana ...........................................58
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Iestāžu rādītājs

lpp. (A-…)*1

Iestādes, kuru izdotie administratīvie akti  
(faktiskā rīcība) tiek apstrīdēti

1. Ministru kabinets un iestādes, kuras atrodas tā  
 pakļautībā vai pārraudzībā

Ministru kabinets
Datu valsts inspekcija  ..............................................................................178–189, 202–217

2.  Ministrijas un iestādes, kuras atrodas ministriju  
 pakļautībā vai pārraudzībā

Aizsardzības ministrija ...................................................................................... 128–134

Ekonomikas ministrija
Konkurences padome  .................................................................................................. 190–200

Finanšu ministrija
Iepirkumu uzraudzības birojs ................................................................................... 347–353

Valsts ieņēmumu dienests ......................................... 60–74, 75–79, 96–103, 122–127,  
276–284, 285–294, 295–303,  

304–317

Iekšlietu ministrija
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ......................................................................39–47

Valsts darba inspekcija ................................................................................................. 354–362

Labklājības ministrija
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.............................................................. 342–346

Tieslietu ministrija ......................................................................................................... 235–248

Ieslodzījuma vietu pārvalde .............................................................................................50–59

Uzņēmumu reģistrs  ...................................................................................................... 202–217

Valsts valodas centrs ..................................................................................................... 218–234

Veselības ministrija  ........................................................................................ 80–95, 249–254

Nacionālās veselības dienests  ........................................................................................80–95

*1 Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “A” burta.
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Iestāžu rādītājs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija .............................. 106–121

3. Pašvaldības un to iestādes

Jūrmalas pilsētas dome  .................................................................................... 318–341

Rīgas dome .........................................136–149, 150–160, 161–165, 166–177, 255–275

4. Tiesas

Latgales apgabaltiesa  .................................................................................................... 235–248
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Tiesību aktu rādītājs

lpp. (A-…)*1

1. Latvijas Republikas tiesību akti

1.1.  Konstitucionālas nozīmes tiesību akti

Latvijas Republikas Satversme
(pieņemta 15.02.1922.)
 4.pants  ...................................................................................................................................227 
 91.pants  ................................................................................................................................130 
 92.pants  ............................................................................................................114, 131, 241 
 96.pants .................................................................................................................................266
 100.pants ................................................................................................ 239, 241, 252, 264 
 104.pants ....................................................................................................................224, 264 
 105.pants ..............................................................................................................................130 
 116.pants ..............................................................................................................................130 

1.2. Latvijas Republikas likumi

Administratīvā procesa likums
(pieņemts 25.10.2001.) 
 Vispārīgi .................................................................................................................................224 
 2.panta 1.punkts  ...............................................................................................................131 
 2.panta 2.punkts  ...............................................................................................................328 
 5.pants  ..............................................................................................................................46–47 
 8.pants ....................................................................................................................................341 
 14.1pants ................................................................................................................................233 
 31.panta otrā daļa  ..................................................................................................163, 325 
 54.panta otrā daļa  ..................................................................................................225, 227 
 65.panta trešā daļa  ..............................................................................................................94 
 66.pants  ................................................................................................................................289 
 67.panta otrā daļa  ............................................................................................................341 
 67.panta septītā daļa  .......................................................................................................341 
 74.pants  ................................................................................................................................111 
 85.pants  ................................................................................................................................131 

*1 Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “A” burta.
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 85.panta otrā daļa  ............................................................................................................125 
 85.panta otrās daļas 4.punkts ..................................................................125, 126, 131 
 86.panta otrā daļa  ............................................................................................................125 
 86.panta otrās daļas 3.punkts ..................................................................124, 125, 126 
 92.pants .................................................................................................. 110, 113, 114, 129 
 97.pants  ...................................................................................................................................56 
 103.panta otrā daļa ...........................................................................................................333 
 107.panta ceturtā daļa  ......................................................................................................59
 112.1panta otrā daļa  ........................................................................................................181 
 121.pants ..............................................................................................................................331 
 121.panta ceturtā daļa ..........................................................................................324, 332 
 145.panta ceturtā daļa  ...................................................................................................100 
 153.pants .................................................................................................................................78 
 153.panta otrā daļa  ..........................................................................................................335 
 153.panta trešā daļa  ........................................................................................................335 
 154.pants .................................................................................................................................73 
 154.panta pirmā daļa  .........................................................................................................66 
 154.panta otrā daļa  .............................................................................................................66 
 154.panta trešā daļa  ...........................................................................................................66 
 161.panta otrā daļa  .............................................................................................................93 
 181.panta pirmā daļa  .........................................................................................................89  
 184.panta pirmās daļas 1.punkts .....................................................................324, 328 
 184.panta otrā daļa  ................................................................................................198, 324 
 247.pants ..............................................................................................................................341 
 247.panta trešā daļa ............................................................................................ 58–59, 78 
 250.panta pirmā daļa  .........................................................................................................77 
 251.panta piektā daļa   ............................................................................................... 66, 73 
 263.panta trešā daļa  ........................................................................................................329 
 263.panta ceturtā daļa  ...................................................................................................329 
 282.panta 1.punkts  ..........................................................................................................325 
 282.panta 2.punkts  ..........................................................................................................327 
 282.panta 3.punkts  ......................................................................................327, 328, 335 
 307.panta ceturtā daļa  ...................................................................................................316 
 325.pants .................................................................................................................................55 
 327.panta otrā daļa  .............................................................................................................94 
 328.panta pirmās daļas 6.punkts  .................................................................................94 
 339.panta pirmā daļa  ......................................................................................................181 
 374.pants ..............................................................................................................................131 
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Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Aizsargjoslu likums
(pieņemts 05.02.1997.)
 5.panta pirmā daļa  ...........................................................................................................326 
 5.panta otrās daļas 1.punkts  ........................................................................................326 
 6.panta pirmā daļa  ...........................................................................................................327 
 36.panta pirmā daļa  ........................................................................................................335 
 36.panta otrā daļa  ............................................................................................................335 
 36.panta trešās daļas 1.punkts  ................................322, 324, 326, 327, 334, 335,  

337, 338-339, 340, 341

Būvniecības likums
(pieņemts 09.07.2013.)
 15.panta pirmā daļa  ........................................................................................................165 
 18.panta piektā daļa  ....................................................................................173, 175, 176 
 18.panta piektās daļas 1.punkts  .................................................................................176 
 19.pants  ......................................................................................................................155, 174 

Civillikums
(pieņemts 28.01.1937.)
 864.pants ....................................................................................................................155, 174 
 927.pants ....................................................................................................................155, 174 
 968.pants ......................................................................................................... 323, 336–337 
 1036.pants  .................................................................................................................155, 174 
 1067.panta pirmā daļa  ...................................................................................................146 
 1068.pants  .................................................................................................................146, 156 
 1074.pants  .......................................................................................................338, 339, 341 
 1075.pants  .......................................................................................................338, 339, 341 
 1770.pants  ..............................................................................................................................56 

Civilprocesa likums
(pieņemts 14.10.1998.) 
 1.panta pirmā daļa ............................................................................................................328 
 10.pants  ................................................................................................................................333 
 44.panta pirmās daļas 1.punkts  ....................................................................................57 
 44.panta 1.1daļa  ....................................................................................................................57 
 90.panta otrās daļas 1.punkts  .....................................................................................328 
 93.pants  ................................................................................................................................333 
 93.panta ceturtā daļa  .........................................................................................................59 
 203.panta piektā daļa  .....................................................................................................329 



Tiesību aktu rādītājs

A-377

Darba likums
(pieņemts 20.06.2001.)
 140.panta pirmā daļa  ........................................................................................... 358–359 
 140.panta trešā daļa  ........................................................................................................359 
 140.panta ceturtā daļa  ...................................................................................................359 
 140.panta piektā daļa  ......................................................................359, 360, 361–362
 140.panta sestā daļa  ............................................................................................. 358–359 
 140.panta septītā daļa  ....................................................................................................361 
 142.panta pirmā daļa  ......................................................................................................359 
 143.panta pirmā daļa  ......................................................................................................359 

Fizisko personu datu aizsardzības likums
(pieņemts 20.03.2000., zaudējis spēku 05.07.2018.)
 5.pants  ...................................................................................................................................183 
 7.pants  .........................................................................................................................183, 212 
 7.panta 3.punkts  ...........................................................................................212, 213, 214 
 7.panta 5.punkts  ...............................................................................................................267 
 7.panta 6.punkts  ...............................................................................................................267 
 8.pants  ...................................................................................................................................183 
 9.pants  ...................................................................................................................................183 
 10.panta pirmās daļas 2.punkts  .................................................................................212 
 11.pants  ................................................................................................................................183 
 21.pants  ................................................................................................................................183 
 29.panta pirmā daļa  ........................................................................................................194 
 31.panta pirmā daļa  ........................................................................................................195 

Fizisko personu datu apstrādes likums
(pieņemts 21.06.2018.)
 3.panta pirmā daļa   ..........................................................................................................194 
 5.panta pirmās daļas 1.punkts  ....................................................................................194 
 23.panta pirmā daļa  ........................................................................................................194 
 24.panta pirmā daļa  ........................................................................................................195 
 29.panta pirmā daļa  ........................................................................................................194 
 32.panta pirmā daļa  ........................................................................................................271 
 32.panta otrā daļa  ............................................................................................................271 

Iesniegumu likums
(pieņemts 27.09.2007.)
 Vispārīgi  ................................................................................................................................224 
 9.panta pirmā daļa  .................................................................................................225, 227 
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Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Informācijas atklātības likums
(pieņemts 29.10.1998.)
 Vispārīgi .................................................................................................................................224
 2.panta otrā daļa ......................................................................................................223, 265 
 2.panta trešā daļa ....................................................................................................223, 265 
 3.pants  .........................................................................................................................223, 265 
 5.pants  ...................................................................................................................................265 
 5.panta pirmā daļa  ...........................................................................................................223 
 5.panta otrā daļa  ...............................................................................................................223 
 11.panta trešā daļa  ...........................................................................................................253 
 11.panta ceturtā daļa  ....................................................................... 223, 253, 265, 271 
 11.panta piektā daļa  ........................................................................................................253 
 11.2panta otrā daļa  ................................................................................................ 252–253 
 11.2panta trešā daļa  ...............................................................................................253, 254 
 12.panta trešā daļa  ...........................................................................................................253 
 15.pants  ................................................................................................................................200 

Komerclikums
(pieņemts 13.04.2000.)
 20.pants  ................................................................................................................................312 
 20.panta pirmā daļa  ........................................................................................................311 

Konkurences likums
(pieņemts 04.10.2001.)
 8.panta pirmā daļa  .................................................................................................197, 198 
 9.panta piektās daļas 3.punkts ....................................................................................197 
 9.panta piektās daļas 4.punkts  ...................................................................................197 
 9.panta piektās daļas 5.punkts  ...................................................................................197 
 9.3panta otrās daļas 5.punkts  ......................................................................................197 
 11.panta pirmā daļa  ........................................................................................................198 

Kriminālprocesa likums
(pieņemts 21.04.2005.)
 374.pants ....................................................................................................................243, 244 
 375.pants ..........................................................................................................243, 245, 246 
 375.panta pirmā daļa  ............................................................................................101, 245 
 375.panta otrā daļa  ................................................................................................243, 245 
 450.pants ..............................................................................................................................246 
 530.pants ..............................................................................................................................246 
 531.pants ..............................................................................................................................246
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Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā 
kaitējuma atlīdzināšanas likums
(pieņemts 30.11.2017.)
 23.pants  ................................................................................................................................113 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
(pieņemts 07.12.1984.)
 11.nodaļa .....................................................................................................................155, 173 

Latvijas Republikas Advokatūras likums
(pieņemts 27.04.1993.)
 48.1pants  ..................................................................................................................................58 

Pacientu tiesību likums
(pieņemts 17.12.2009.)
 16.panta pirmā daļa  ...........................................................................................................87 
 17.panta otrā daļa  ...............................................................................................................87 

Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un 
piemērošanas kārtību
(pieņemts 07.07.1992.)
 14.pants  ................................................................................................................................336 

Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
(pieņemts 20.11.1990.)
 Preambula  ............................................................................................................................212 
 1.panta 1.punkts  ...............................................................................................................213 
 1.panta 2.punkts  .....................................................................................................213, 214 
 1.panta 2.1punkts  ..............................................................................................................213 
 4.panta 3.punkts  ...............................................................................................................213 

Par nodokļiem un nodevām
(pieņemts 02.02.1995.)
 1.panta 31.punkts ................................................................................................... 291–292 
 1.panta 31.punkta “c” apakšpunkts ...................................................... 288–289, 290 
 34.1panta pirmā daļa  .............................................................................................290, 291 
 34.1panta pirmās daļas 1.punkts ................................................................................291 
 34.1panta pirmās daļas 2.punkts ................................................................................292 
 34.1panta pirmās daļas 3.punkts ................................................................................291 
 34.3panta pirmā daļa  .......................................................................................................289 
 38.pants  ................................................................................................................................300 
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Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Par pašvaldībām
(pieņemts 19.05.1994.)
 7.panta otrā daļa  .................................................................................................... 339–340 
 15.pants  ................................................................................................................................339 
 49.panta pirmā daļa  ........................................................................................................109 
 77.panta ceturtā daļa  ......................................................................................................340 

Par pievienotās vērtības nodokli
(pieņemts 09.03.1995., zaudējis spēku 01.01.2013.)
 Vispārīgi  ...................................................................................................................................74

Par policiju
(pieņemts 04.06.1991.)
 1.pants ....................................................................................................................................187 

Par politiski represētās personas statusa noteikšanu  
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem 
(pieņemts 12.04.1995.)
 2.panta pirmās daļas 3.punkts ........................................................................................44 

Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem
(pieņemts 20.12.1990.)
 Vispārīgi  ................................................................................................................................183 

Par tiesu varu
(pieņemts 15.12.1992.)
 2.panta otrā daļa  ...............................................................................................................328 
 5.pants  ...................................................................................................................................328 
 6.pants  ...................................................................................................................................328 
 7.pants  ...................................................................................................................................328 
 16.pants  ................................................................................................................................329 
 19.pants  ................................................................................................................................241
 28.2pants  ...........................................................................................................240, 243, 247 
 28.3pants  ...............................................................................................................................240 

Par uzņēmumu ienākuma nodokli
(pieņemts 09.02.1995., zaudējis spēku 01.01.2018.)
 21.1panta pirmā daļa  .......................................................................................................299 
 21.1panta sestā daļa  .........................................................................................................299 
 21.1panta septītā daļa  .....................................................................................................299 
 21.1panta septītās daļas 2.punkts  ................................................................... 299–300
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Par valsts pensijām
(pieņemts 02.11.1995.)
 11.pants  ................................................................................................................................344 
 11.panta pirmā daļa  ....................................................................................344, 345, 346 
 11.panta sestā daļa  ..........................................................................................................344 
 32.panta divpadsmitā daļa  ...........................................................................................344 
Pārejas noteikumi 
 8.1punkts  ....................................................................................................................345, 346 
 29.punkts  .............................................................................................................................344 
 30.punkts  ...................................................................................................................344, 346 

Pievienotās vērtības nodokļa likums
(pieņemts 29.11.2012.)
 1.panta 20.punkts ..............................................................................................................316 
 5.panta pirmā daļa ............................................................................................................316 
 7.panta otrā daļa  .....................................................................................................309, 314 
 7.panta trešā daļa  .............................................................................................................309 
 92.panta pirmās daļas 1.punkts .....................................................................................64 

Prokuratūras likums
(pieņemts 19.05.1994.)
 16.panta otrā daļa  ............................................................................................................328 
 17.panta otrās daļas 3.punkts  .....................................................................................328 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
(pieņemts 31.10.2002.)
 4.panta ceturtā daļa  .............................................................................................. 322–323 
 4.panta ceturtās daļas 1.punkts ..................................................................................323 
 4.panta ceturtās daļas 2.punkts ..................................................................................323 
 4.panta ceturtās daļas 7.punkts ........................................................................323, 338 

Publisko iepirkumu likums
(pieņemts 15.12.2016.)
 2.pants ....................................................................................................................................352 
 2.panta 1.punkts  ...............................................................................................................351 
 2.panta 2.punkts  ...............................................................................................................351 
 2.panta 3.punkts  ...............................................................................................................351 
 25.panta trešā daļa  ...........................................................................................................353 
 51.panta septītā daļa  .......................................................................................................351 
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Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Reklāmas likums
(pieņemts 20.12.1999.)
 1.pants  ...................................................................................................................................301 

Sabiedriskā labuma organizāciju likums
(pieņemts 17.06.2004.)
 9.panta pirmā daļa  ...........................................................................................................299 
 9.panta otrā daļa  ...........................................................................................298, 299, 300 

Saeimas vēlēšanu likums
(pieņemts 25.05.1995.)
 18.pants .................................................................................................................................351 

Satversmes tiesas likums
(pieņemts 05.06.1996.)
 16.panta 5.punkts  ...................................................................................................110, 114 

Trauksmes celšanas likums
(pieņemts 11.10.2018.)
 1.panta pirmās daļas 4.punkts  ..........................................................................226, 227 

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums
(pieņemts 02.06.2005.)
 1.pants  .........................................................................................................................126, 129 
 4.pants ....................................................................................................................................129 
 4.panta pirmā daļa  ...........................................................................................................113 
 7.pants  ......................................................................................................................................56 
 14.pants  ...................................................................................................................................55 
 15.pants  ................................................................................................................................126 
 16.pants  ................................................................................................................................126 
 17.panta pirmā daļa  ........................................................................................................126

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un  
darbinieku atlīdzības likums
(pieņemts 01.12.2009.)
 3.panta 9.2daļa ....................................................................................................................272 

Valsts valodas likums
(pieņemts 09.12.1999.)
 Vispārīgi  ................................................................................................................................224 
 1.pants ......................................................................................................................... 231–232 
 25.pants  ................................................................................................................................232 
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 26.pants  ................................................................................................................................232 
 26.panta pirmā daļa  ........................................................................................................229 

Vides aizsardzības likums
(pieņemts 02.11.2016.)
 1.panta 17.punkts  .............................................................................................................325 
 9.panta trešā daļa  .................................................................................................. 325–326 

1.3. Ministru kabineta noteikumi

Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi
(05.11.2013. noteikumi Nr. 1268)
 5.punkts ....................................................................................................................................87 
 6.punkts  ...................................................................................................................................87 
 7.1.apakšpunkts  ...................................................................................................................89 
 7.2.apakšpunkts  ...................................................................................................................88 
 7.3.apakšpunkts  ........................................................................................................... 88, 89 
 7.4.apakšpunkts  ...................................................................................................................88 
 10.punkts  ........................................................................................................................ 88, 89 
 11.punkts .................................................................................................................................88 
 12.punkts  ........................................................................................................................ 88, 95 
 12.1.apakšpunkts  .................................................................................................................89 
 13. punkts  ....................................................................................................................... 88, 95 
 2.pielikums  .............................................................................................................................95 

Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība 
(03.04.2011. noteikumi Nr. 152; līdz 30.08.2017. noteikumu nosaukums – 
Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība)
 25.punkts  .............................................................................................................................361 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas  
izsniegšanas noteikumi
(03.06.2014. noteikumi Nr. 277; zaudējuši spēku 01.04.2018.)
 15.4.apakšpunkts  ....................................................................................................212, 214
 34.punkts  .................................................................................................................. 215–216 

Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības  
izmaksu maksimālo apmēru
(08.11.2011. noteikumi Nr. 859)
 Vispārīgi  ...........................................................................................................................55–56 
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Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības 
nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un 
veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus
(15.01.2002. noteikumi Nr. 27)
 2.3.apakšpunkts  ................................................................................................................112
 2.pielikums  ..........................................................................................................................112 

Valsts valodas centra nolikums
(22.03.2005. noteikumi Nr. 202)
 2.punkts  ................................................................................................................................229

Vispārīgie būvnoteikumi
(01.04.1997. noteikumi Nr. 112; zaudējuši spēku 01.10.2014.)
 26.punkts  .............................................................................................................................147 
 31.punkts  .............................................................................................................................147 
 32.punkts  .............................................................................................................................147 
 39.punkts  .............................................................................................................................147 
 41.4.apakšpunkts  ..............................................................................................................147 
 109.punkts  ...........................................................................................................................147 

Vispārīgie būvnoteikumi
(19.08.2004. noteikumi Nr. 500)
 3.punkts  ................................................................................................................................174 
 3.1.apakšpunkts  ................................................................................................................174 
 3.2.apakšpunkts  ................................................................................................................174 
 3.3.apakšpunkts  ................................................................................................................174 

2. Eiropas Savienības tiesību akti

2.1. Eiropas Savienības regulas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz 
vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar 
pārtikas nekaitīgumu
(pieņemta 28.01.2002.)
 Vispārīgi  ............................................................................................................281, 282, 283 
 28.apsvērums  .....................................................................................................................282 
 29.apsvērums  .....................................................................................................................282 
 18.pants   ...............................................................................................................................283 
 18.panta 1.punkts  .............................................................................................................282 
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 18.panta 2.punkts  .............................................................................................................282 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
(pieņemta 27.04.2016.)
 Preambulas 40.punkts  ....................................................................................................224 
 Preambulas 46.punkts  ....................................................................................................224 
 5.panta otrās daļas 1.punkts  ........................................................................................267 
 5.panta otrās daļas 4.punkts  ........................................................................................267 
 6.pants  ...................................................................................................................................224 
 6.panta 1.punkta “e” apakšpunkts  ............................................................................267 
 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts  .............................................................................267  
 12.panta 4.punkts  .............................................................................................................195 
 58.pants  ................................................................................................................................194 
 77.pants  ................................................................................................................................196 
 78.pants  ................................................................................................................................196 
 79.panta 1.punkts  .............................................................................................................196 
 85.pants  ................................................................................................................................271 

2.2. Eiropas Savienības direktīvas

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem 
darba laika organizēšanas aspektiem
(pieņemta 04.11.2003.)
 Preambulas 15.apsvērums  ...........................................................................................359 
 7.pants  ...................................................................................................................................360 
 16.panta “b” apakšpunkts ..............................................................................................360 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK par personas 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(pieņemta 24.10.1995.)
 Preambulas Trīsdesmit septītais apsvērums ........................................................183 
 9.pants ................................................................................................................181, 184, 185 
 2.panta “a” punkts  ............................................................................................................181 
 2.panta “b” punkts  ................................................................................................. 181–182 
 3.panta 1.punkts  ...............................................................................................................182 
 9.pants  ...................................................................................................................................183
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Padomes Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības  
nodokļa sistēmu
(pieņemta 28.11.2006.)
 Vispārīgi  ................................................................................................................................282 
 19.panta pirmā daļa  ........................................................................................................309 

Padomes Sestā direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami  
dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem –  
Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze,  
kas grozīta ar Padomes 1995.gada 10.aprīļa Direktīvu 95/7/EK
(pieņemta 17.05.1977.)
 5.panta 8.punkts  ...............................................................................................................310 

2.3. Eiropas Savienības iestāžu dokumenti

Proposal for a Directive of the European Parliament and of  
the Council on the protection of persons reporting on breaches  
of Union law (Ietekmes novērtējums Eiropas Parlamenta un  
Padomes Direktīvai, ar ko nosaka kopējus minimālos standartus  
to personu aizsardzībai, kuras ziņo par pārkāpumiem konkrētās  
ES tiesību aktu jomās) (Eiropas Savienības Komisijas dokuments)  
[23.04.2018.]. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/ 
have-your-say/initiatives/1721-EU-Whistleblower-protection ...............................226

Skaidrojošs paziņojums par Eiropas Parlamenta un  
Padomes Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika 
organizēšanas aspektiem (Eiropas Savienības Komisijas dokuments) 
[24.05.2017.]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52017XC0524(01)&from=FR ..............................................................360

3. Starptautiskie tiesību akti

3.1. Starptautiskie līgumi

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
(Eiropas Padome; pieņemta 04.11.1950.; Latvijā spēkā no 27.06.1997.)
 6.pants ....................................................................................................................................241 

3.2. Citi starptautisko organizāciju dokumenti

Protection of “whistle‑blowers” (Trauksmes cēlēju aizsardzība)  
(Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rezolūcija Nr. 1729) [29.04.2010.]. 
Pieejams: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=1785 ..............................................................................................................................225
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Protection of whistleblowers (Trauksmes cēlēju aizsardzība)  
(Eiropas Padomes Ministru komitejas rekomendācija Nr. CM/Rec(2014)7  
un tās paskaidrojošā memoranda) [30.04.2014.].  
Pieejams: https://rm.coe.int/16807096c7 ......................................... 226, 229, 230, 231

Recommendation No. R(84) 15 of the Committee of ministers  
to member states relating to public liability (Eiropas Padomes  
Ministru komitejas rekomendācija dalībvalstīm  
Nr. R(84) 15 Par valsts atbildību) (Eiropas Padomes Ministru komitejas 
rekomendācija Nr. R(84) 15).  
Pieejams: https://rm.coe.int/16804e3398 ..............................................................132, 133

4. Ārvalstu tiesību akti un skaidrojumi
Dealing with vexatious requests (Vadlīnijas traucējošu informācijas 
pieprasījumu izskatīšanai) (Apvienotās Karalistes Informācijas  
komisāra biroja dokuments). [2015]  
Pieejams: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1198/
dealing-with-vexatious-requests.pdf  ...................................................................................253

Igaunijas Valsts atbildības likums  
(Pieejams: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/507062016001/ 
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Tēžu rādītājs*

lpp. (A-…)**1

Saturs

1. Latvijas Republikas Satversme ......................................................................................388 

2. Eiropas Savienības tiesību akti ......................................................................................393 

3. Latvijas Republikas likumi ...............................................................................................394 

4. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi .............................................421

1. Latvijas Republikas Satversme

92.pants
Lai noteiktu, kura procesa (administratīvā procesa vai civilprocesuālā) 
kārtībā būtu izskatāms prasījums par tādu mantisko zaudējumu un 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu, kas nodarīts ar iestādes vai 
amatpersonas lēmumu, par izšķirošu būtu uzskatāms tas, kura tiesa 
ir bijusi kompetenta konstatēt un novērst šā lēmuma prettiesiskumu. 
Šāds princips izriet no mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājuma prasījuma subsidiārā rakstura (Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 
1.punkts, Civilprocesa likuma 1.pants). (Lieta Nr. SKA-890/2019) ..............................106

Latvijas Republikas Satversme prasa apsvērt nepieciešamību atlīdzināt 
zaudējumus arī tādos gadījumos, kad tie radušies tiesiska administratīvā 
akta vai faktiskās rīcības dēļ, proti, atsevišķos gadījumos, ņemot vērā 
taisnīguma apsvērumus, ir jālemj par iespējamā zaudējuma atlīdzināšanu 
personai arī tad, ja valsts pārvaldes rīcība atbilst tiesību normām un nav 
konstatējams prettiesiskums.
Katrs tiesību ierobežojums, kas radīts ar tiesisku iestādes darbību, nav 
jāatlīdzina. Tiesas uzdevums ir vērtēt, vai pastāv tāds personas tiesību 
ierobežojums, kas tai atšķirībā no citām personām uzliek sevišķu, ārkārtēju 
nastu vai liek paciest no citām personām atšķirīgu, sevišķu, ārkārtēju 
kaitējumu (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa 
likuma 92.pants). (Lieta Nr. SKA-1528/2019) .......................................................................128

* Tēzes sakārtotas pēc tā pamatojošā tiesību avota (tiesību avots, kurš norādīts tēzes 
beigās iekavās) un alfabēta secībā.

**1  Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “A” burta. 
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Minētās tiesības izņēmuma gadījumos var samērīgi ierobežot, ja tas 
nepieciešams, lai aizsargātu citas sabiedrībai būtiskas intereses. Tomēr, 
apsverot pieteicēja tiesību iepazīties ar lietas materiāliem ierobežošanu, 
tiesai vienmēr jāatceras, ka tas ir izņēmums no vispārīgā principa, kas 
paredz tiesas sprieduma pamatošanu vienīgi ar tādiem apstākļiem, par 
kuriem lietas dalībniekiem bijusi iespēja izteikties. Tāpēc pieteicēja tiesību 
iepazīties ar lietā esošajiem pierādījumiem ierobežošana ir pieļaujama 
vienīgi leģitīma mērķa labā un samērīgā apjomā (Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa likuma 145.panta pirmās daļas 
5.punkts un 145.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr. SKA-1271/2019) .................................96

No tiesībām uz taisnīgu tiesu izriet pienākums tiesai nolēmumā norādīt 
savus argumentus tā, lai gan procesa dalībnieki, gan augstākas instances 
tiesa, gan interesenti no sabiedrības varētu saprast, kā tiesa nonākusi 
tieši pie tāda un ne citāda lietas izskatīšanas rezultāta. Tas nozīmē, ka 
sprieduma motīvos nepieciešams atspoguļot arī tiesas veikto pierādījumu 
analīzi un ar to saistītos apsvērumus, kas noveduši tiesu pie secinājuma 
par pieteikuma apmierināšanas vai noraidīšanas pamatu.
Faktisko apstākļu atreferējums un par šiem apstākļiem izdarīts secinājums 
bez izvērstākas analīzes būtu pietiekams vienīgi tādos izņēmuma 
gadījumos, ja konkrētajos apstākļos jebkuram saprātīgam novērotājam 
no malas būtu acīmredzami un pašsaprotami, ka konstatētie fakti var 
novest tikai pie viena konkrēta secinājuma (Latvijas Republikas Satversmes 
92.pants, Administratīvā procesa likuma 154.pants un 251.panta piektā 
daļa). (Lieta Nr. SKA-274/2019) .................................................................................................... 60

Res judicata princips ir fundamentāls un nozīmīgs, tā kā, ierobežojot 
sprieduma pārskatīšanas iespējas neierobežotā laikā, tiek iedibināta tiesiskā 
drošība, noteiktība un stabilitāte. Tas nozīmē, ka ar sprieduma stāšanos 
spēkā konkrētās tiesiskās attiecības ir galīgi noregulētas un personas var 
tiesiski paļauties, ka šis noregulējums paliks nemainīgs. Vienlaikus res 
judicata princips nav pilnīgi absolūts un īpašos izņēmuma gadījumos citu 
nozīmīgu tiesību aizsardzībai ir iespējama atkāpšanās no tā.
Atkāpšanās no res judicata principa ir pieļaujama, ja tiesa, kuras spriedums 
ir stājies spēkā, ir pieļāvusi fundamentālu kļūdu, piemēram, jurisdikcijas 
pārkāpumu, kas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas pēc būtības, 
un tā rezultātā ir būtiski pārkāptas cilvēka pamattiesības, vairāku personu 
tiesības un likumīgās intereses vai citas ar likumu aizsargājamas publiskās 
intereses (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa 
likuma 191.panta pirmās daļas 3.punkts). (Lieta Nr. SKA-1/2019) .......................104, 319

Tiesību uz taisnīgu tiesu būtisks elements ir procesa dalībnieka tiesības. 
piekļūt lietas materiālos esošajiem pierādījumiem, piedalīties to pārbaudē 
un izteikties par tiem. Jo īpaši tas ir būtiski lietās, kurās personai piemērota 
krimināltiesiska rakstura sankcija, jo tiesības uz taisnīgu tiesu paredz 
personai tiesības iepazīties ar visiem lietā esošajiem pierādījumiem, 



A-390

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

kas var ietekmēt nelabvēlīga nolēmuma pieņemšanu, lai persona varētu 
pienācīgi īstenot tiesības uz aizstāvību (Latvijas Republikas Satversmes 
92.pants, Administratīvā procesa likuma 145.panta pirmās daļas 5.punkts 
un 145.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr. SKA-1271/2019) .................................................... 96

Tiesvedības gaitā tiesai ir pienākums un atbildība nodrošināt, lai lietas 
izskatīšanas ietvaros būtu pienācīgi ievērotas procesa dalībnieku tiesības 
uz taisnīgu tiesu gan tiesību iepazīties ar lietas materiāliem kontekstā, 
gan lietas apstākļu pilnvērtīgas pārbaudes kontekstā. Situācijā, kad 
pieteicējam ir noteikts aizliegums iepazīties ar lietas izšķiršanai būtiskiem 
pierādījumiem, tiesvedības apturēšana uz laiku, līdz šāds aizliegums tiek 
noņemts, ir samērīgs risinājums, kā nodrošināt pieteicēja tiesības uz 
taisnīgu tiesu, vienlaikus aizsargājot tās intereses, kuru dēļ uz konkrētu 
laiku liegums iepazīties ar lietas materiāliem ir noteikts (Latvijas 
Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa likuma 145.panta 
pirmās daļas 5.punkts un 145.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr. SKA-1271/2019) ......96

Vērtējot, vai konkrētajā gadījumā ir samērīgi pieteicējam liegt iespēju 
iepazīties ar lietā esošiem pierādījumiem, jāņem vērā arī, vai attiecīgie 
pierādījumi vērtējami kā izšķiroši, proti, tādi, kas varētu ietekmēt sprieduma 
rezultātu (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa 
likuma 145.panta pirmās daļas 5.punkts un 145.panta ceturtā daļa). (Lieta 
Nr. SKA-1271/2019) .........................................................................................................................96

96.pants
Informācijai piemītošs ierobežotas pieejamības informācijas statuss 
neizslēdz iespēju, ka arī šāda informācija var tikt izsniegta trešajām 
personām. Lemjot par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu, 
jāapsver, kurai no interesēm – tai, kuras aizsardzībai noteikts ierobežotas 
pieejamības informācijas statuss, vai tai, kura pamato leģitīmu šīs 
informācijas saņemšanas nepieciešamību, – konkrētajos apstākļos ir 
dodama priekšroka. Arī informācija par fiziskas personas datiem un 
privāto dzīvi var tikt izsniegta trešajām personām, ja konkrētā gadījumā ir 
konstatējami tādi apstākļi, kuros informācijas pieprasītāja leģitīmā interese 
bauda lielāku aizsardzību nekā konkrētās personas interese uz privātās 
dzīves neaizskaramību (Latvijas Republikas Satversmes 96. un 104.pants, 
Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, likuma “Par presi un 
citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ...................255

Ja policijas darbinieku dienesta telpās uzņemtus attēlus publisko 
persona, kura nav žurnālists, un nav konstatējama šo attēlu publiskošana 
sabiedrības interesēs (žurnālistikas nolūkos), šādā gadījumā policijas 
darbinieku tiesībām uz personas datu (attēlu) aizsardzību ir dodama 
priekšroka (Latvijas Republikas Satversmes 96.pants un 100.pants, Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 5.pants). (Lieta Nr. SKA-6/2019) ........................178
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Personām, kuras saņem atlīdzību no publiskā budžeta līdzekļiem, pat ja 
šīm personām nav valsts amatpersonas statusa, ir jāapzinās, ka sabiedrībai 
ir leģitīma interese par budžeta līdzekļu izlietojumu (Latvijas Republikas 
Satversmes 96.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem” 5.pants, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2daļa). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ...............255

Policijas darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības uz personas 
datu, tostarp attēla, aizsardzību (Latvijas Republikas Satversmes 96.pants). 
(Lieta Nr. SKA-6/2019) ....................................................................................................................178

100.pants
Demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanas neatņemama pazīme ir tās 
pārskatāmība. Tādējādi demokrātiskā valstī sabiedrībai ir jābūt iespējām 
sekot līdzi tam, kā tiek izlietoti publiskie līdzekļi, lai pārliecinātos, 
ka šo līdzekļu izlietojums kopumā ir vērsts uz sabiedrības interešu 
nodrošināšanu un publiskie līdzekļi netiek izmantoti negodprātīgi, 
piemēram, ar publisko varu apveltīto personu savtīgu interešu īstenošanai 
(Latvijas Republikas Satversmes 100. un 104.pants, Fizisko personu datu 
apstrādes likuma 32.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem” 5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019)....................................................................255

Iestādei ir jāapzinās, ka sabiedrībai ir tiesības zināt (un tātad žurnālistiem 
ir pamats pētīt), vai publiskie līdzekļi tiek izlietoti tiesiski un sabiedrības 
interesēs. Līdz ar to, ja žurnālisti iestādei prasa informāciju par budžeta 
līdzekļu izlietojumu un norāda, ka tas nepieciešams žurnālistikas 
vajadzībām, iestādei ir pamats konstatēt informācijas pieprasītāja leģitīmu 
interesi. Iestādei nav pamata šādos gadījumos pieprasīt žurnālistam sniegt 
papildu informāciju par topošo publikāciju saturu (Latvijas Republikas 
Satversmes 100. un 104.pants, Informācijas atklātības likuma 11.panta 
ceturtā daļa, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ............................................................................................256

Ja policijas darbinieku dienesta telpās uzņemtus attēlus publisko 
persona, kura nav žurnālists, un nav konstatējama šo attēlu publiskošana 
sabiedrības interesēs (žurnālistikas nolūkos), šādā gadījumā policijas 
darbinieku tiesībām uz personas datu (attēlu) aizsardzību ir dodama 
priekšroka (Latvijas Republikas Satversmes 96.pants un 100.pants, Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 5.pants). (Lieta Nr. SKA-6/2019) ........................178

Ja policijas darbinieku personas datu publicēšana nav nepieciešama 
sabiedrības interešu nodrošināšanai, persona, kas vēlas publiskot 
informāciju, kura skar policijas darbiniekus, varētu īstenot savas tiesības 
uz vārda brīvību, anonimizējot informāciju tā, lai nebūtu iespējams 
identificēt konkrētus policijas darbiniekus (Latvijas Republikas Satversmes 
100.pants). (Lieta Nr. SKA-6/2019) .........................................................................................178
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Lai radītu vai veicinātu diskusiju par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, 
publicēt informāciju žurnālistikas nolūkos var jebkura persona. Taču 
personai, kura nav uzskatāma par žurnālistu, publicējot informāciju, 
tieši tāpat ir jāievēro pienākums par precīzas un uzticamas informācijas 
sniegšanu, kā arī jārīkojas labā ticībā. Šādai personai jāspēj pamatot, kāpēc 
tā uzskata, ka konkrētas informācijas (piemēram, attēlu) publiskošana ir 
sabiedrības interesēs (Latvijas Republikas Satversmes 100.pants, Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 5.pants). (Lieta Nr. SKA-6/2019) .........................178

Policijas darbinieku dienesta telpās uzņemta attēla publiskošana ir 
pieļaujama, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interešu nodrošināšanai, 
piemēram, lai sekotu līdzi, vai policijas darbinieki nerīkojas prettiesiski 
(Latvijas Republikas Satversmes 100.pants). (Lieta Nr. SKA-6/2019) ........................178

Žurnālistu darbība, īstenojot vārda un preses brīvību, ir fundamentāla 
vērtība demokrātiskā valstī, jo tieši ar tās palīdzību lielā mērā tiek 
nodrošinātas sabiedrības tiesības iegūt informāciju par visai sabiedrībai 
būtiskiem jautājumiem un tostarp sekot līdzi tam, kā valsts pilda tai 
uzticētās publiskās funkcijas un kā rīkojas ar nodokļu maksātāju budžetā 
iemaksātajiem līdzekļiem. Iegūstot un analizējot informāciju par budžeta 
līdzekļu izlietojumu un publisko funkciju izpildi, žurnālisti pilda savu 
demokrātijas “sargsuņa” funkciju (Latvijas Republikas Satversmes 100. 
un 104.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ..................................................................................255-256

104.pants
Demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanas neatņemama pazīme ir tās 
pārskatāmība. Tādējādi demokrātiskā valstī sabiedrībai ir jābūt iespējām 
sekot līdzi tam, kā tiek izlietoti publiskie līdzekļi, lai pārliecinātos, 
ka šo līdzekļu izlietojums kopumā ir vērsts uz sabiedrības interešu 
nodrošināšanu un publiskie līdzekļi netiek izmantoti negodprātīgi, 
piemēram, ar publisko varu apveltīto personu savtīgu interešu īstenošanai 
(Latvijas Republikas Satversmes 100. un 104.pants, Fizisko personu datu 
apstrādes likuma 32.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem” 5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019)....................................................................255

Iestādei ir jāapzinās, ka sabiedrībai ir tiesības zināt (un tātad žurnālistiem 
ir pamats pētīt), vai publiskie līdzekļi tiek izlietoti tiesiski un sabiedrības 
interesēs. Līdz ar to, ja žurnālisti iestādei prasa informāciju par budžeta 
līdzekļu izlietojumu un norāda, ka tas nepieciešams žurnālistikas 
vajadzībām, iestādei ir pamats konstatēt informācijas pieprasītāja leģitīmu 
interesi. Iestādei nav pamata šādos gadījumos pieprasīt žurnālistam sniegt 
papildu informāciju par topošo publikāciju saturu (Latvijas Republikas 
Satversmes 100. un 104.pants, Informācijas atklātības likuma 11.panta 
ceturtā daļa, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ............................................................................................256
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Informācijai piemītošs ierobežotas pieejamības informācijas statuss 
neizslēdz iespēju, ka arī šāda informācija var tikt izsniegta trešajām 
personām. Lemjot par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu, 
jāapsver, kurai no interesēm – tai, kuras aizsardzībai noteikts ierobežotas 
pieejamības informācijas statuss, vai tai, kura pamato leģitīmu šīs 
informācijas saņemšanas nepieciešamību, konkrētajos apstākļos ir 
dodama priekšroka. Arī informācija par fiziskas personas datiem un 
privāto dzīvi var tikt izsniegta trešajām personām, ja konkrētā gadījumā 
ir konstatējami tādi apstākļi, kuros informācijas pieprasītāja leģitīmā 
interese bauda lielāku aizsardzību nekā konkrētās personas interese 
uz privātās dzīves neaizskaramību (Latvijas Republikas Satversmes 
96. un 104.pants, Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, 
likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants).  
(Lieta Nr. SKA-917/2019) ...............................................................................................................255

Tiesību uz informācijas pieejamību mērķis ir nodrošināt sabiedrības 
tiesības sekot līdzi tam, kā valsts (plašākā nozīmē) pilda tai uzticētās 
publiskās funkcijas. Turklāt tiesības piekļūt iestāžu rīcībā esošai 
informācijai, kas saistīta ar publiskās pārvaldes budžeta līdzekļu 
izlietojumu, ir attiecināmas arī uz informāciju par valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrību un nodibinājumu budžeta līdzekļu izlietojumu (Latvijas 
Republikas Satversmes 104.pants, likuma “Par presi un citiem masu 
informācijas līdzekļiem” 5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) .......................................255

Žurnālistu darbība, īstenojot vārda un preses brīvību, ir fundamentāla 
vērtība demokrātiskā valstī, jo tieši ar tās palīdzību lielā mērā tiek 
nodrošinātas sabiedrības tiesības iegūt informāciju par visai sabiedrībai 
būtiskiem jautājumiem un tostarp sekot līdzi tam, kā valsts pilda tai 
uzticētās publiskās funkcijas un kā rīkojas ar nodokļu maksātāju budžetā 
iemaksātajiem līdzekļiem. Iegūstot un analizējot informāciju par budžeta 
līdzekļu izlietojumu un publisko funkciju izpildi, žurnālisti pilda savu 
demokrātijas “sargsuņa” funkciju (Latvijas Republikas Satversmes 100. 
un 104.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ................................................................................. 255-256

2. Eiropas Savienības tiesību akti
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

79.pants
No Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula Nr. 2016/679) 79.panta 
1.punkta izriet, ka vēršanās tiesā un uzraudzības iestādē ir alternatīvi 
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tiesību aizsardzības līdzekļi, un datu subjektam ir tiesības izmantot 
kā vienu, tā otru (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa 
Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 79.panta 1.punkts).  
(Lieta Nr. SKA-921/2019) ............................................................................................................190

No Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula Nr. 2016/679) 79.panta 
teksta redzams: lai datu subjektam būtu tiesības vērsties tiesā, pietiek ar 
to, ka datu subjekts uzskata, ka ir notikusi regulai neatbilstoša viņa datu 
apstrāde. Tas, vai šāds datu subjekta viedoklis ir pamatots, tiks pārbaudīts 
tiesā, izskatot lietu. Personas datu apstrādes atbilstība regulas prasībām ir 
tiesā izskatāmās lietas priekšmets, nevis priekšnoteikums tiesību vērsties 
tiesā izmantošanai (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa 
Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 79.pants). (Lieta Nr. SKA-921/2019) ...........190

3. Latvijas Republikas likumi
Administratīvā procesa likums

5. pants
Publiskajā pārvaldē piemērojamais princips in dubio pro civis (šaubas par 
labu cilvēkam) nozīmē, ka iestādei, lemjot par privātpersonai nelabvēlīga 
administratīvā akta izdošanu, un tiesai, to kontrolējot, pamatotu šaubu 
gadījumā tās jātulko par labu indivīdam.
Ar pamatotām šaubām šā principa kontekstā nav saprotamas jebkuras 
šaubas, bet gan tādas, kas ir vērstas uz lietas izmeklēšanai izšķirošiem 
apstākļiem un kuras lietas izskatīšanas gaitā, noskaidrojot un izvērtējot 
visus būtiskos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, nav iespējams novērst. 
No tā izriet arī iestādes un tiesas pienākums lietu izskatīt tā, lai iespējamās 
šaubas tiktu pēc iespējas novērstas, kas savukārt nozīmē, ka iestādei 
un tiesai parasti jāuzņemas lielāka nasta lietas apstākļu noskaidrošanā 
(Administratīvā procesa likuma 5.pants). (Lieta Nr. SKA-79/2019) .............................39

7.pants
Atbilstoši tiesiskuma principam iestādes rīcībai ir jāatbilst tiesību 
normām. Tomēr šajā sakarā jāatceras, ka tiesību normas ir gan rakstītās 
tiesību normas, gan nerakstītās tiesību normas (tiesību principi). Tas, 
ka iestādes rīcības pamats nav tiešā tekstā noteikts rakstītajās tiesību 
normās, nenozīmē, ka tātad iestāde var atturēties no attiecīgajā situācijā 
nepieciešamas un adekvātas rīcības (Administratīvā procesa likuma 
7.pants). (Lieta Nr. SKA-262/2019) ............................................................................................166
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No tiesiskuma principa un likuma atrunas principa izrietošā prasība 
rīkoties saskaņā ar tiesību normām nenozīmē, ka līdz ar to pieļaujama 
tikai tāda iestādes rīcība, kas tiešā tekstā atrunāta konkrētā rakstītajā 
tiesību normā. Tāpēc nereti konkrētās situācijas noregulējums meklējams, 
aplūkojot konkrēto tiesību institūtu pēc jēgas un konkrēto jautājumu 
regulējošās tiesību normas savstarpējā kopsakarā (Administratīvā procesa 
likuma 7. un 11.pants). (Lieta Nr. SKA-262/2019) ............................................................. 166

Tiesiskuma princips, proti, tas, ka iestādes rīcībai ir jāatbilst iestādes 
darbību regulējošajām tiesību normām, nenozīmē, ka iestāde var formāli 
piemērot Ministru kabineta noteikumu normu, neskatoties, kāda ir 
attiecīgās normas jēga kontekstā ar citām piemērojamām tiesību normām 
(Administratīvā procesa likuma 7.pants, Oficiālo publikāciju un tiesiskās 
informācijas likuma 9.pants). (Lieta Nr. SKA-148/2019) ................................................ 203

Tiesību virsvadības princips un no tā atvasinātais tiesiskuma princips 
noteic, ka iestādes rīcībai pēc būtības ir jāatbilst tiesību normām, turklāt 
tas nozīmē ne tikai rakstītās tiesību normas, bet arī vispārējos tiesību 
principus. Līdz ar to tiesiskuma princips paredz tiesību piemērotāja 
pienākumu izprast tiesību sistēmu (tostarp tiesību normu hierarhiju) un 
tiesību sistēmas pamatā esošos tiesību principus un konstitucionāla ranga 
vērtības (tātad arī cilvēktiesības) un piemērot tiesību normas, noskaidrojot 
to jēgu un mērķi šīs tiesību sistēmas kontekstā (Administratīvā procesa 
likuma 7.pants, Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.pants). 
(Lieta Nr. SKA-148/2019) ............................................................................................................203

11.pants
Likuma atrunas principa būtība ir paredzēt, ka personai nelabvēlīga 
administratīvā akta izdošanas pamatam jāizriet no tiesību normām, 
kuras akceptējis demokrātiski leģitimēts likumdevējs (tauta vai 
tautas vēlētie pārstāvji) (Administratīvā procesa likuma 11.pants).  
(Lieta Nr. SKA-262/2019) ...............................................................................................................166

No tiesiskuma principa un likuma atrunas principa izrietošā prasība 
rīkoties saskaņā ar tiesību normām nenozīmē, ka līdz ar to pieļaujama 
tikai tāda iestādes rīcība, kas tiešā tekstā atrunāta konkrētā rakstītajā 
tiesību normā. Tāpēc nereti konkrētās situācijas noregulējums meklējams, 
aplūkojot konkrēto tiesību institūtu pēc jēgas un konkrēto jautājumu 
regulējošās tiesību normas savstarpējā kopsakarā (Administratīvā procesa 
likuma 7. un 11.pants). (Lieta Nr. SKA-262/2019) ..............................................................166

31.pants
Ja personai ar trešās personas būvniecību radies tiesību aizskārums, tad, 
ievērojot arī otras iesaistītās privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses, 
personai pret šā aizskāruma avotu jāvēršas pēc iespējas īsākā laika posmā 
pēc tam, kad tas ir konstatēts vai objektīvi varēja tikt konstatēts.
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Brīdis, kad apstiprinājušās personas bažas par patvaļīgu būvniecību, 
nemaina faktu, ka tā ir pastāvējusi jau ilgu laiku pirms tam. Tāpat to 
nemaina arī tas, ka persona pati ilgstoši nav interesējusies par sava 
īpašuma apbūvi un izvēlējusies nerisināt jautājumu saistībā ar īpašumā 
daļēji esošas būvniecības tiesiskumu.
Personas tiesības vērsties iestādē un attiecīgi arī tiesā, pieprasot 
administratīvā kārtībā risināt jautājumu par tiesību aizskāruma novēršanu, 
kas radies patvaļīgās būvniecības rezultātā, būtu jāpiesargās attiecināt 
uz tiem gadījumiem, kuros persona ilgstoši nav rīkojusies savu tiesību 
aizsardzībai.
Tomēr persona saglabā iespēju iebilst pret to, ka viņas īpašumā daļēji atrodas 
strīdus ēka, vēršoties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret personu, kurai šī būve 
pieder (Administratīvā procesa likuma 31.panta otrā daļa, Būvniecības likuma 
(pieņemts 09.07.2013.) 18.pants). (Lieta Nr. SKA-249/2019) ..............................................161

Vides aizsardzības likuma 9.panta trešā daļa paredz Administratīvā 
procesa likuma 31.panta otrajā daļā noteikto izņēmumu attiecībā uz 
personām, kas var iesniegt pieteikumu, bet Vides aizsardzības likuma 
1.panta 17.punkts iezīmē iespējamos vides jautājumus, sakarā ar kuriem 
var iesniegt pieteikumu. Kritērijs šāda pieteikuma pieļaujamībai ir tas, vai 
vides tiesību aizskārums vai apdraudējums ir īsts, nozīmīgs un nopietns.
Valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas krasta kāpu 
aizsargjoslā vai pludmalē, atsavināšanas jautājums ir būtisks sabiedrības 
interešu jautājums vides jomā (Administratīvā procesa likuma 31.panta otrā 
daļa, Vides aizsardzības likuma 1.panta 17.punkts). (Lieta Nr. SKA-1/2019) ................318

54.pants
Atkāpes no ziņotāja par pārkāpumu aizsargāšanas varētu tikt pieļautas, ja 
pārkāpums, par kuru persona ziņojusi, neskar sabiedrības intereses un ir 
pamats uzskatīt, ka ziņotājs rīkojies nelabticīgi – tikai personīgā labuma 
gūšanas nolūkā, personiska aizvainojuma vai naida vadīts, vai apzinoties, 
ka pārkāpums, par kuru tiek ziņots, patiesībā nav noticis. Vienlaikus 
norādāms, ka ziņotāja rīkošanās labā ticībā parasti ir prezumējama, 
proti, trauksmes cēlēja ziņojums jāuzskata par tādu, kas sniegts labā 
ticībā, ja vien nav kādi pierādījumi, kas liktu to apšaubīt (Administratīvā 
procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, 
Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, Trauksmes celšanas 
likuma 11.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) .......................................................................218

Iesniegumu likumā un Administratīvā procesa likumā likumdevējs papildus 
vispārīgajam regulējumam par fizisko personu datu aizsardzību ir īpaši 
atrunājis, ka informāciju, kas atklāj personas, kas ziņojusi par iespējamu 
tiesībpārkāpumu, identitāti, var izsniegt tikai divos gadījumos: 1) ar 
iesnieguma iesniedzēja piekrišanu; 2) ja iestādei ir pienākums izpaust šo 
informāciju saskaņā ar likumu. Šāda regulējuma mērķis ir nodrošināt, 
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lai privātpersonas, kuras saskaras ar pārkāpumiem, ziņotu par tiem, 
nebaidoties no atriebības vai citas nelabvēlīgas ietekmes. Tādējādi personas 
tiek iedrošinātas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (Administratīvā 
procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, 
Trauksmes celšanas likuma 11.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) ..................................218

Izsverot, vai ziņotājam par pārkāpumu nodrošināma aizsardzība, kopsakarā 
nepieciešams izvērtēt vairākus apstākļus: 1) vai personai bija pieejami citi 
ziņošanas par iespējamo pārkāpumu risinājumi (instrumenti), proti, tādi, 
kas iespējamo pārkāpumu aktualizē diskrētāk; 2) iesaistītās sabiedrībai 
svarīgās intereses (proti, vai pārkāpums skar sabiedrībai būtiskas 
intereses); 3) vai ziņotājs rīkojās labā ticībā; 4) atklātās informācijas 
patiesums; 5) ar informācijas atklāšanu radītais kaitējums personai, 
par kuru tiek ziņots; 6) trauksmes cēlējam radītās negatīvās sekas par 
trauksmes celšanu (ja tādas ir) (Administratīvā procesa likuma 54.panta 
otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, Trauksmes celšanas 
likuma 11.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) .......................................................................218

Personas, par kuras pieļautu pārkāpumu ziņots, vispārīga atsaukšanās uz 
vēlmi vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret ziņotāju nav pietiekama, lai 
atklātu ziņotāja par pārkāpumu identitāti. Pretējā gadījumā šādu ziņotāju 
aizsardzība būtu tikai iluzora un netiktu nodrošināta pēc būtības. Tas būtiski 
kaitētu ne tikai konkrētā ziņotāja tiesībām uz privāto dzīvi (tiesībām uz 
datu aizsardzību), bet arī sabiedrības interesei, lai tiktu veicināta ziņošana 
par tādiem pārkāpumiem, kas apdraud būtiskas sabiedrības intereses 
(Administratīvā procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 
9.panta pirmā daļa, Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, 
Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punkts un 11.pants). 
(Lieta Nr. SKA-232/2019) ............................................................................................................218

85.pants
Tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar labvēlīga administratīvā 
akta atcelšanu ne vienmēr ir atkarīgas no iestādes rīcības tiesiskuma. 
Atceļot administratīvo aktu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
85.panta otrās daļas 4.punktu, adresātam ir tiesības saņemt zaudējumu 
atlīdzinājumu arī gadījumā, kad tiklab atceltais, kā arī atceļošais 
administratīvais akts ir bijis tiesisks. Tiesības uz atlīdzinājumu šādā 
gadījumā ir no iestādes vainas neatkarīgas tiesības sui generis. Tāpēc Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma normas 
ir piemērojamas tikai pēc analoģijas, jo atbilstoši šī likuma 1.pantam 
likuma mērķis ir nodrošināt atlīdzinājumu, kas nodarīts ar prettiesisku 
administratīvo aktu.
Tādējādi atlīdzinājuma prasījuma pamats šādos gadījumos nav iestādes 
prettiesisks administratīvais akts vai prettiesiska faktiskā rīcība atbilstoši 
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumam, bet 
gan labvēlīgā administratīvā akta atcelšana saskaņā ar Administratīvā 
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procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu vai 86.panta otrās daļas 
3.punktu (Administratīvā procesa likuma 85.panta trešā daļa, Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1.pants). 
(Lieta Nr. SKA-1409/2019) ............................................................................................................122

92.pants
Latvijas Republikas Satversme prasa apsvērt nepieciešamību atlīdzināt 
zaudējumus arī tādos gadījumos, kad tie radušies tiesiska administratīvā 
akta vai faktiskās rīcības dēļ, proti, atsevišķos gadījumos, ņemot vērā 
taisnīguma apsvērumus, ir jālemj par iespējamā zaudējuma atlīdzināšanu 
personai arī tad, ja valsts pārvaldes rīcība atbilst tiesību normām un nav 
konstatējams prettiesiskums.
Katrs tiesību ierobežojums, kas radīts ar tiesisku iestādes darbību, nav 
jāatlīdzina. Tiesas uzdevums ir vērtēt, vai pastāv tāds personas tiesību 
ierobežojums, kas tai atšķirībā no citām personām uzliek sevišķu, ārkārtēju 
nastu vai liek paciest no citām personām atšķirīgu, sevišķu, ārkārtēju 
kaitējumu (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa 
likuma 92.pants). (Lieta Nr. SKA-1528/2019) .......................................................................128

122.pants
Konkurences padomes ierosinātas administratīvās lietas dalībnieka 
pieteikums par Konkurences likuma 8.panta pirmajā daļā minētā 
administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuāla pārkāpuma 
konstatēšanu ir piekritīgs Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās 
instances tiesai.
Arī tad, ja par šādu pārkāpumu kā par faktisko rīcību pieteikumu 
iesniedz persona, kas nav attiecīgā administratīvā procesa dalībnieks, 
šāds pieteikums ir piekritīgs Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās 
instances tiesai (Administratīvā procesa likuma 122.pants, Konkurences 
likuma 8.panta otrā daļa). (Lieta Nr. SKA-921/2019)     .................................................190

145.pants
Minētās tiesības izņēmuma gadījumos var samērīgi ierobežot, ja tas 
nepieciešams, lai aizsargātu citas sabiedrībai būtiskas intereses. Tomēr, 
apsverot pieteicēja tiesību iepazīties ar lietas materiāliem ierobežošanu, 
tiesai vienmēr jāatceras, ka tas ir izņēmums no vispārīgā principa, kas 
paredz tiesas sprieduma pamatošanu vienīgi ar tādiem apstākļiem, par 
kuriem lietas dalībniekiem bijusi iespēja izteikties. Tāpēc pieteicēja tiesību 
iepazīties ar lietā esošajiem pierādījumiem ierobežošana ir pieļaujama 
vienīgi leģitīma mērķa labā un samērīgā apjomā (Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa likuma 145.panta pirmās daļas 
5.punkts un 145.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr. SKA-1271/2019) .................................96

Tiesību uz taisnīgu tiesu būtisks elements ir procesa dalībnieka tiesības. 
piekļūt lietas materiālos esošajiem pierādījumiem, piedalīties to pārbaudē 
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un izteikties par tiem. Jo īpaši tas ir būtiski lietās, kurās personai piemērota 
krimināltiesiska rakstura sankcija, jo tiesības uz taisnīgu tiesu paredz 
personai tiesības iepazīties ar visiem lietā esošajiem pierādījumiem, 
kas var ietekmēt nelabvēlīga nolēmuma pieņemšanu, lai persona varētu 
pienācīgi īstenot tiesības uz aizstāvību (Latvijas Republikas Satversmes 
92.pants, Administratīvā procesa likuma 145.panta pirmās daļas 5.punkts 
un 145.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr. SKA-1271/2019) .................................................... 96

Tiesvedības gaitā tiesai ir pienākums un atbildība nodrošināt, lai lietas 
izskatīšanas ietvaros būtu pienācīgi ievērotas procesa dalībnieku tiesības 
uz taisnīgu tiesu gan tiesību iepazīties ar lietas materiāliem kontekstā, 
gan lietas apstākļu pilnvērtīgas pārbaudes kontekstā. Situācijā, kad 
pieteicējam ir noteikts aizliegums iepazīties ar lietas izšķiršanai būtiskiem 
pierādījumiem, tiesvedības apturēšana uz laiku, līdz šāds aizliegums tiek 
noņemts, ir samērīgs risinājums, kā nodrošināt pieteicēja tiesības uz 
taisnīgu tiesu, vienlaikus aizsargājot tās intereses, kuru dēļ uz konkrētu 
laiku liegums iepazīties ar lietas materiāliem ir noteikts (Latvijas 
Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa likuma 145.panta 
pirmās daļas 5.punkts un 145.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr. SKA-1271/2019) .........96

Vērtējot, vai konkrētajā gadījumā ir samērīgi pieteicējam liegt iespēju 
iepazīties ar lietā esošiem pierādījumiem, jāņem vērā arī, vai attiecīgie 
pierādījumi vērtējami kā izšķiroši, proti, tādi, kas varētu ietekmēt sprieduma 
rezultātu (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa 
likuma 145.panta pirmās daļas 5.punkts un 145.panta ceturtā daļa).  
(Lieta Nr. SKA-1271/2019) ............................................................................................................96

150.pants
Veselības inspekcijai, izdarot secinājumus par kaitējuma esību, 
cēloņsakarības pastāvēšanu vai kaitējuma apmēru, ir jāsniedz arī 
pamatojums šādam secinājumam, it īpaši tad, ja šis secinājums varētu 
būt personai nelabvēlīgs. Tikai tad, ja Veselības inspekcija ir pienācīgi 
pamatojusi savu secinājumu, tiesa var prasīt personai, lai tā argumentēti 
atspēko šo secinājumu, kas zināmos gadījumos varētu ietvert arī tiesības 
prasīt iesniegt speciālista atzinumu, vienlaikus neaizmirstot arī par to, ka 
tiesa nepieciešamības gadījumā var noteikt ekspertīzi. Šāds pienākums 
pamatot savu secinājumu Veselības inspekcijai saglabājas arī tad, ja kādu 
iemeslu dēļ tiesa Veselības inspekcijas viedokli par cēloņsakarību noskaidro 
tikai tiesas procesa laikā (Administratīvā procesa likuma 150.pants, Pacientu 
tiesību likuma 16.panta pirmā daļa). (Lieta Nr. SKA-453/2019) ......................................80

153.pants
Administratīvā akta adresāta izvēlei neapstrīdēt un nepārsūdzēt sev 
nelabvēlīgu administratīvo aktu var būt dažādi iemesli, un, izdarot šādu 
izvēli, adresātam jārespektē ar konkrēto administratīvo aktu nodibinātā 
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attiecība. Tomēr minētais nenozīmē, ka neapstrīdētajā administratīvajā 
aktā izdarītais apstākļu novērtējums nav pārskatāms tad, ja tas tiek 
izmantots, lai pamatotu citu administratīvo aktu. Ja šis cits administratīvais 
akts tiek pārsūdzēts, tiesai pēc būtības jāpārbauda tā pamatojums 
(Administratīvā procesa likuma 153.pants). (Lieta Nr. SKA-3109/2019) ................... 75

154.pants
No tiesībām uz taisnīgu tiesu izriet pienākums tiesai nolēmumā norādīt 
savus argumentus tā, lai gan procesa dalībnieki, gan augstākas instances 
tiesa, gan interesenti no sabiedrības varētu saprast, kā tiesa nonākusi 
tieši pie tāda un ne citāda lietas izskatīšanas rezultāta. Tas nozīmē, ka 
sprieduma motīvos nepieciešams atspoguļot arī tiesas veikto pierādījumu 
analīzi un ar to saistītos apsvērumus, kas noveduši tiesu pie secinājuma 
par pieteikuma apmierināšanas vai noraidīšanas pamatu.
Faktisko apstākļu atreferējums un par šiem apstākļiem izdarīts secinājums 
bez izvērstākas analīzes būtu pietiekams vienīgi tādos izņēmuma 
gadījumos, ja konkrētajos apstākļos jebkuram saprātīgam novērotājam 
no malas būtu acīmredzami un pašsaprotami, ka konstatētie fakti var 
novest tikai pie viena konkrēta secinājuma (Latvijas Republikas Satversmes 
92.pants, Administratīvā procesa likuma 154.pants un 251.panta piektā 
daļa). (Lieta Nr. SKA-274/2019) .................................................................................................... 60

184.pants
Gadījumos, kad administratīvajam aktam sekojusi civiltiesiska darbība 
(līguma noslēgšana vai īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā), 
pieteikums par administratīvā akta atcelšanu vai atzīšanu par prettiesisku 
ir pakļauts izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā, savukārt 
prasījums par līgumu vai zemesgrāmatas ierakstu atcelšanu ir izskatāms 
civilprocesuālā kārtībā. Līdz ar to katrs no šiem prasījumiem (attiecīgi 
publiski tiesiskais un civiltiesiskais) ir pakļauts attiecīgi administratīvajai 
tiesai un vispārējās jurisdikcijas tiesai. (Administratīvā procesa likuma  
184.panta otrā daļa) (Lieta Nr. SKA-1/2019) ........................................................................318

191.pants
Lai noteiktu, kura procesa (administratīvā procesa vai civilprocesuālā) 
kārtībā būtu izskatāms prasījums par tādu mantisko zaudējumu un 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu, kas nodarīts ar iestādes vai 
amatpersonas lēmumu, par izšķirošu būtu uzskatāms tas, kura tiesa 
ir bijusi kompetenta konstatēt un novērst šā lēmuma prettiesiskumu. 
Šāds princips izriet no mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājuma prasījuma subsidiārā rakstura (Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 
1.punkts, Civilprocesa likuma 1.pants). (Lieta Nr. SKA-890/2019)  ............................106
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Res judicata princips ir fundamentāls un nozīmīgs, tā kā, ierobežojot 
sprieduma pārskatīšanas iespējas neierobežotā laikā, tiek iedibināta tiesiskā 
drošība, noteiktība un stabilitāte. Tas nozīmē, ka ar sprieduma stāšanos 
spēkā konkrētās tiesiskās attiecības ir galīgi noregulētas un personas var 
tiesiski paļauties, ka šis noregulējums paliks nemainīgs. Vienlaikus res 
judicata princips nav pilnīgi absolūts un īpašos izņēmuma gadījumos citu 
nozīmīgu tiesību aizsardzībai ir iespējama atkāpšanās no tā.
Atkāpšanās no res judicata principa ir pieļaujama, ja tiesa, kuras spriedums 
ir stājies spēkā, ir pieļāvusi fundamentālu kļūdu, piemēram, jurisdikcijas 
pārkāpumu, kas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas pēc būtības, 
un tā rezultātā ir būtiski pārkāptas cilvēka pamattiesības, vairāku personu 
tiesības un likumīgās intereses vai citas ar likumu aizsargājamas publiskās 
intereses (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa 
likuma 191.panta pirmās daļas 3.punkts). (Lieta Nr. SKA-1/2019) .............................319

247.pants
Administratīvā procesa likuma 247.panta trešā daļa noteic, ka tiesa 
spriedumu drīkst pamatot tikai ar tādiem apstākļiem, par kuriem 
administratīvā procesa dalībniekiem ir bijusi iespēja mutvārdos vai 
rakstveidā izteikt savu viedokli. Šī tiesību norma ir vērsta uz tiesību tikt 
uzklausītam īstenošanu un “pārsteiguma” spriedumu nepieļaušanu, 
tādējādi sekmējot taisnīga tiesas procesa īstenošanu. Lai netiktu sastādīts 
“pārsteiguma” spriedums, mutvārdu procesā tiesai ir jāpārrunā ar 
lietas dalībniekiem lietā nozīmīgie faktiskie un tiesiskie apstākļi; tas 
pats attiecināms uz rakstveida procesu (Administratīvā procesa likuma  
247.panta trešā daļa). (Lieta Nr. SKA-131/2019) .................................................................. 50

251.pants
No tiesībām uz taisnīgu tiesu izriet pienākums tiesai nolēmumā norādīt 
savus argumentus tā, lai gan procesa dalībnieki, gan augstākas instances 
tiesa, gan interesenti no sabiedrības varētu saprast, kā tiesa nonākusi 
tieši pie tāda un ne citāda lietas izskatīšanas rezultāta. Tas nozīmē, ka 
sprieduma motīvos nepieciešams atspoguļot arī tiesas veikto pierādījumu 
analīzi un ar to saistītos apsvērumus, kas noveduši tiesu pie secinājuma 
par pieteikuma apmierināšanas vai noraidīšanas pamatu.
Faktisko apstākļu atreferējums un par šiem apstākļiem izdarīts secinājums 
bez izvērstākas analīzes būtu pietiekams vienīgi tādos izņēmuma 
gadījumos, ja konkrētajos apstākļos jebkuram saprātīgam novērotājam 
no malas būtu acīmredzami un pašsaprotami, ka konstatētie fakti var 
novest tikai pie viena konkrēta secinājuma (Latvijas Republikas Satversmes 
92.pants, Administratīvā procesa likuma 154.pants un 251.panta piektā 
daļa). (Lieta Nr. SKA-274/2019) .................................................................................................... 60
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Aizsargjoslu likums

36.pants
Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā noteiktais publiski 
tiesiskais aizliegums speciāli regulē valsts un pašvaldības zemes, kas 
atrodas krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē, atsavināšanu. Noteiktais 
atsavināšanas aizliegums kalpo sabiedrības interesēm, proti, tas ir 
vērsts uz to, lai šajā teritorijā aizsargātu un saglabātu vidi, nodrošinātu 
tās pieejamību visai sabiedrībai un tādēļ to maksimāli saglabātu valsts 
vai pašvaldības īpašumā. Tādēļ, lemjot par īpašuma atsavināšanu krasta 
kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, pašvaldība rīkojas publisko tiesību jomā, 
nevis kā jebkurš īpašnieks privāttiesiskajās attiecībās (Aizsargjoslu likuma 
36.panta trešās daļas 1.punkts). (Lieta Nr. SKA-1/2019) .................................................318

Būvniecības likums (pieņemts 09.07.2013.)

18.pants
Ja personai ar trešās personas būvniecību radies tiesību aizskārums, tad, 
ievērojot arī otras iesaistītās privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses, 
personai pret šā aizskāruma avotu jāvēršas pēc iespējas īsākā laika posmā 
pēc tam, kad tas ir konstatēts vai objektīvi varēja tikt konstatēts.
Brīdis, kad apstiprinājušās personas bažas par patvaļīgu būvniecību, 
nemaina faktu, ka tā ir pastāvējusi jau ilgu laiku pirms tam. Tāpat to 
nemaina arī tas, ka persona pati ilgstoši nav interesējusies par sava 
īpašuma apbūvi un izvēlējusies nerisināt jautājumu saistībā ar īpašumā 
daļēji esošas būvniecības tiesiskumu.
Personas tiesības vērsties iestādē un attiecīgi arī tiesā, pieprasot 
administratīvā kārtībā risināt jautājumu par tiesību aizskāruma novēršanu, 
kas radies patvaļīgās būvniecības rezultātā, būtu jāpiesargās attiecināt 
uz tiem gadījumiem, kuros persona ilgstoši nav rīkojusies savu tiesību 
aizsardzībai.
Tomēr persona saglabā iespēju iebilst pret to, ka viņas īpašumā daļēji 
atrodas strīdus ēka, vēršoties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret personu, kurai šī 
būve pieder (Administratīvā procesa likuma 31.panta otrā daļa, Būvniecības 
likuma (pieņemts 09.07.2013.) 18.pants). (Lieta Nr. SKA-249/2019) ............................161

19.pants
Lēmuma par patvaļīgas būvniecības novēršanu primārais mērķis ir 
novērst prettiesiskas situācijas pastāvēšanu. Tādējādi šā lēmuma 
pieņemšana pati par sevi ir saistāma ar konkrētā patvaļīgās 
būvniecības objekta sakārtošanu, nevis vainīgās personas sodīšanu 
(Būvniecības likuma (pieņemts 09.07.2013.) 19.panta otrā un trešā daļa).  
(Lieta Nr. SKA-262/2019) ...............................................................................................................166
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No Civillikuma 1068.panta un taisnīguma principa izriet vispārīgs 
princips, ka situācijā, kurā patvaļīgu būvniecību kopīpašumā veicis viens 
no kopīpašniekiem, šis kopīpašnieks ir atbildīgs par patvaļīgās būvniecības 
novēršanu. Atbildība par patvaļīgas būvniecības novēršanu šādā situācijā 
gulstas uz personu, kura ir atbildīga par pašu patvaļīgo būvniecību.
Ja persona no kopīpašnieka, kas viņam atsevišķā lietošanā nodotajās telpās 
īstenojis būvniecību, iegādājas kopīpašuma domājamās daļas un kļūst par 
attiecīgo telpu lietotāju, šai personai ir jārēķinās, ka tās uzdevums nākotnē 
būs attiecīgā būvniecības procesa noslēgšana –tiesiskā būvniecības procesā 
īstenotas būvniecības nodošana ekspluatācijā vai prettiesiskā būvniecības 
procesā radīto seku novēršana (Civillikuma 1068.pants, Būvniecības likuma 
(pieņemts 09.07.2013.) 19.panta otrā un trešā daļa). (Lieta Nr. SKA-201/2019) .........150

Civillikums

864.pants
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir persona, kuras ekskluzīvā varā ir lemt par 
sava īpašuma izmantošanu, uzturēšanu un attiecīgi arī apbūvi. Vienlaikus 
līdzās nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām pastāv arī pienākums 
atbildēt par īpašuma izmantošanas (tostarp apbūves) atbilstību tiesību 
normu prasībām. Tāpēc parasti tieši nekustamā īpašuma īpašnieks 
uzskatāms par personu, kuras uzdevums ir novērst tās īpašumā esošu 
patvaļīgu būvniecību (Civillikuma 864.pants). (Lieta Nr. SKA-262/2019) .............166

1068.pants
Kopīpašnieka piekrišanas došana būvniecībai ir kopīpašnieku civiltiesiskās 
attiecības. Piekrišanas došana ir darījums kopīpašnieku starpā, kurš 
vispārīgi, tas ir, ja vien paši darījuma dalībnieki tieši nav vienojušies par ko 
citu vai nav konstatējams gribas īstuma trūkums, proti, nepastāv maldības, 
spaidu vai viltus apstākļi, nav atsaucams. Tāpat tas nav ierobežots ar 
termiņu.
Apstāklis, ka būvniecības procesa laikā ir mainījies kopīpašnieks un pati 
veiktā būvniecība pilnībā neatbilst obligātajiem noteikumiem par to, pats 
par sevi neiznīcina saņemtās un īstenotās (vai īstenot uzsāktās) piekrišanas 
spēku (Civillikuma 1068.pants). (Lieta Nr. SKA-30/2019) ..............................................136

No Civillikuma 1068.panta un taisnīguma principa izriet vispārīgs 
princips, ka situācijā, kurā patvaļīgu būvniecību kopīpašumā veicis viens 
no kopīpašniekiem, šis kopīpašnieks ir atbildīgs par patvaļīgās būvniecības 
novēršanu. Atbildība par patvaļīgas būvniecības novēršanu šādā situācijā 
gulstas uz personu, kura ir atbildīga par pašu patvaļīgo būvniecību.
Ja persona no kopīpašnieka, kas viņam atsevišķā lietošanā nodotajās telpās 
īstenojis būvniecību, iegādājas kopīpašuma domājamās daļas un kļūst par 
attiecīgo telpu lietotāju, šai personai ir jārēķinās, ka tās uzdevums nākotnē 
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būs attiecīgā būvniecības procesa noslēgšana –tiesiskā būvniecības 
procesā īstenotas būvniecības nodošana ekspluatācijā vai prettiesiskā 
būvniecības procesā radīto seku novēršana (Civillikuma 1068.pants, 
Būvniecības likuma (pieņemts 09.07.2013.) 19.panta otrā un trešā daļa).  
(Lieta Nr. SKA-201/2019) ...............................................................................................................150

1075.pants
Kopīpašuma izbeigšanas gadījumā ir jāņem vērā konkrētā gadījuma 
apstākļi, tostarp ierobežojumi, kas noteikti speciālo tiesību normās, 
piemēram, Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā, kas vērsts 
uz nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī 
vispārīgi Civillikuma 1075.pantā noteiktais, ka ņemami vērā kopīpašuma 
nodibināšanas noteikumi, dalāmā priekšmeta īpašības un lietas apstākļi 
(Civillikuma 1075.pants). (Lieta Nr. SKA-1/2019) ...............................................................319

Civilprocesa likums

1.pants
Lai noteiktu, kura procesa (administratīvā procesa vai civilprocesuālā) 
kārtībā būtu izskatāms prasījums par tādu mantisko zaudējumu un 
nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu, kas nodarīts ar iestādes vai 
amatpersonas lēmumu, par izšķirošu būtu uzskatāms tas, kura tiesa 
ir bijusi kompetenta konstatēt un novērst šā lēmuma prettiesiskumu. 
Šāds princips izriet no mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājuma prasījuma subsidiārā rakstura (Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pants, Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 
1.punkts, Civilprocesa likuma 1.pants). (Lieta Nr. SKA-890/2019) ..............................106

Darba likums

7.pants
Apstāklis, ka vairākām personām, kurām noteikts līdzīgs summētā 
darba laika organizācijas darba grafiks, atkarībā no atrašanās attaisnotā 
prombūtnē vai darbā, virsstundu darbs var veidoties, sākot no dažādu 
kopumā nostrādāto stundu skaita, nepārkāpj vienlīdzības principu. Šādas 
personas, ja tām ir atšķirīgs faktiski nostrādātais darba laiks un intensitāte, 
neatrodas salīdzināmos apstākļos.
Pat ja divas personas strādājušas vienādu stundu skaitu kādā sākotnēji 
plānotā pārskata perioda daļā, tas, vai pārējā šī perioda daļā personai 
bijis atpūtas vai darbnespējas laiks, ievērojami atšķir darbinieka iespējas 
izmantot atpūtu. Tie ir būtiski atšķirīgi apstākļi, līdz ar to ir sagaidāmas 
atšķirīgas tiesiskās sekas (Darba likuma 7.pants un 140.panta piektā daļa). 
(Lieta Nr. SKA-794/2019) ...............................................................................................................354



Tēžu rādītājs

A-405

140.pants
Apstāklis, ka vairākām personām, kurām noteikts līdzīgs summētā 
darba laika organizācijas darba grafiks, atkarībā no atrašanās attaisnotā 
prombūtnē vai darbā, virsstundu darbs var veidoties, sākot no dažādu 
kopumā nostrādāto stundu skaita, nepārkāpj vienlīdzības principu. Šādas 
personas, ja tām ir atšķirīgs faktiski nostrādātais darba laiks un intensitāte, 
neatrodas salīdzināmos apstākļos.
Pat ja divas personas strādājušas vienādu stundu skaitu kādā sākotnēji 
plānotā pārskata perioda daļā, tas, vai pārējā šī perioda daļā personai 
bijis atpūtas vai darbnespējas laiks, ievērojami atšķir darbinieka iespējas 
izmantot atpūtu. Tie ir būtiski atšķirīgi apstākļi, līdz ar to ir sagaidāmas 
atšķirīgas tiesiskās sekas (Darba likuma 7.pants un 140.panta piektā daļa). 
(Lieta Nr. SKA-794/2019) ...............................................................................................................354

Ar Darba likuma 140.panta piektajā daļā norādīto “pārskata periodu” 
darbnespējas gadījumā saprotams nevis sākotnēji paredzētais pārskata 
periods (panta trešajā daļā paredzētais viens mēnesis vai darba līgumā 
līdz četriem mēnešiem nosakāmais periods), bet gan sākotnējā perioda un 
darbnespējas laika starpība (faktiski nostrādātais laika periods pārskata 
perioda ietvaros).
Vidējā aprēķinā izmantojamā pārskata perioda samazināšana par 
darbnespējas vai atvaļinājuma laiku neskar darba devēja vispārēju 
pienākumu ievērot likumā noteikto normālā darba laika atpūtas laiku 
atlikušajā pārskata perioda laikā (vidēji), kad darbinieks faktiski veic 
darbu. Iespēja summētā darba laika organizācijas ietvaros atkāpties no 
normālā nedēļas darba laika ir izmantojama vienīgi kopā ar pienākumu 
sabalansēt šo pārsniegumu ar atpūtu citā laikā ierobežotā laika periodā 
(pārskata periodā).
Atkarībā no grafika un paredzētās slodzes brīdī, kad iestājusies 
darbnespēja, var veidoties neparedzētas virsstundas, kuras pārskata 
periodā var nebūt iespējams novērst ar atpūtu (ievērojot Darba likuma 
140.panta septītajā daļā paredzētos ierobežojumus grafika grozīšanai). 
Tomēr darbinieka tiesību aizsardzībai dodama priekšroka. Ja pēc vai pirms 
darbnespējas darbinieks ir strādājis vairāk stundu nekā tam būtu jābūt 
atbilstoši normālajam darba laikam (vidēji faktiski nostrādātajā periodā) 
un pārskata periodā vairs nav iespējams to sabalansēt ar atpūtas laiku, 
šāda darba intensitāte, lai arī bez darba devēja vainas, atbilstoši Darba 
likuma 140.panta piektajai daļai noved pie virsstundām, kas jākompensē 
(Darba likuma 140.panta piektā daļa). (Lieta Nr. SKA-794/2019)..............................354
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Fizisko personu datu aizsardzības likums

5.pants
Ja policijas darbinieku dienesta telpās uzņemtus attēlus publisko 
persona, kura nav žurnālists, un nav konstatējama šo attēlu publiskošana 
sabiedrības interesēs (žurnālistikas nolūkos), šādā gadījumā policijas 
darbinieku tiesībām uz personas datu (attēlu) aizsardzību ir dodama 
priekšroka (Latvijas Republikas Satversmes 96.pants un 100.pants, Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 5.pants). (Lieta Nr. SKA-6/2019)  .......................178

Lai radītu vai veicinātu diskusiju par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, 
publicēt informāciju žurnālistikas nolūkos var jebkura persona. Taču 
personai, kura nav uzskatāma par žurnālistu, publicējot informāciju, 
tieši tāpat ir jāievēro pienākums par precīzas un uzticamas informācijas 
sniegšanu, kā arī jārīkojas labā ticībā. Šādai personai jāspēj pamatot, kāpēc 
tā uzskata, ka konkrētas informācijas (piemēram, attēlu) publiskošana ir 
sabiedrības interesēs (Latvijas Republikas Satversmes 100.pants, Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 5.pants). (Lieta Nr. SKA-6/2019) .........................178

7.pants
Lai secinātu, vai konkrētu personas datu apstrāde ir nepieciešama 
pārzinim likumā noteikto pienākumu pildīšanai, jāpārbauda, vai konkrēta 
pienākuma pienācīga izpilde nav iespējama bez attiecīgo datu apstrādes. 
To noskaidrojot, primāri jāņem vērā mērķis, kura sasniegšanai likumā ir 
paredzēts konkrēts pienākums, jo tikai tādējādi ir iespējams noskaidrot, kādi 
dati un kādā apjomā ir nepieciešami pienākuma izpildei (Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punkts). (Lieta Nr. SKA-148/2019) ......................202

Fizisko personu datu apstrādes likums

3.pants
Fizisku personu datu aizsardzības uzraudzība ir Datu valsts inspekcijas 
patstāvīgā kompetencē īpaši nodota publiskā funkcija, kurā tā nedalās ar 
citām valsts pārvaldes iestādēm.
Datu valsts inspekcija, izdodot administratīvos aktus un uzliekot tiesiskos 
pienākumus, nepārskata citu iestāžu izdotos administratīvos aktus vai 
faktisko rīcību apstrīdēšanas kārtībā (Fizisko personu datu apstrādes 
likuma 3.panta pirmā daļa un 23.pants). (Lieta Nr. SKA-921/2019) ..........................190

23.pants
Fizisku personu datu aizsardzības uzraudzība ir Datu valsts inspekcijas 
patstāvīgā kompetencē īpaši nodota publiskā funkcija, kurā tā nedalās ar 
citām valsts pārvaldes iestādēm.
Datu valsts inspekcija, izdodot administratīvos aktus un uzliekot tiesiskos 
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pienākumus, nepārskata citu iestāžu izdotos administratīvos aktus vai 
faktisko rīcību apstrīdēšanas kārtībā (Fizisko personu datu apstrādes 
likuma 3.panta pirmā daļa un 23.pants). (Lieta Nr. SKA-921/2019) ..........................190

32.pants
Demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanas neatņemama pazīme ir tās 
pārskatāmība. Tādējādi demokrātiskā valstī sabiedrībai ir jābūt iespējām 
sekot līdzi tam, kā tiek izlietoti publiskie līdzekļi, lai pārliecinātos, 
ka šo līdzekļu izlietojums kopumā ir vērsts uz sabiedrības interešu 
nodrošināšanu un publiskie līdzekļi netiek izmantoti negodprātīgi, 
piemēram, ar publisko varu apveltīto personu savtīgu interešu īstenošanai 
(Latvijas Republikas Satversmes 100. un 104.pants, Fizisko personu datu 
apstrādes likuma 32.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem” 5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019)....................................................................255

Iesniegumu likums

9.pants
Atkāpes no ziņotāja par pārkāpumu aizsargāšanas varētu tikt pieļautas, ja 
pārkāpums, par kuru persona ziņojusi, neskar sabiedrības intereses un ir 
pamats uzskatīt, ka ziņotājs rīkojies nelabticīgi – tikai personīgā labuma 
gūšanas nolūkā, personiska aizvainojuma vai naida vadīts, vai apzinoties, 
ka pārkāpums, par kuru tiek ziņots, patiesībā nav noticis. Vienlaikus 
norādāms, ka ziņotāja rīkošanās labā ticībā parasti ir prezumējama, 
proti, trauksmes cēlēja ziņojums jāuzskata par tādu, kas sniegts labā 
ticībā, ja vien nav kādi pierādījumi, kas liktu to apšaubīt (Administratīvā 
procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, 
Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, Trauksmes celšanas 
likuma 11.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) .......................................................................218

Iesniegumu likumā un Administratīvā procesa likumā likumdevējs 
papildus vispārīgajam regulējumam par fizisko personu datu aizsardzību 
ir īpaši atrunājis, ka informāciju, kas atklāj personas, kas ziņojusi par 
iespējamu tiesībpārkāpumu, identitāti, var izsniegt tikai divos gadījumos: 
1) ar iesnieguma iesniedzēja piekrišanu; 2) ja iestādei ir pienākums izpaust 
šo informāciju saskaņā ar likumu. Šāda regulējuma mērķis ir nodrošināt, 
lai privātpersonas, kuras saskaras ar pārkāpumiem, ziņotu par tiem, 
nebaidoties no atriebības vai citas nelabvēlīgas ietekmes. Tādējādi personas 
tiek iedrošinātas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (Administratīvā 
procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, 
Trauksmes celšanas likuma 11.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) ..................................218

Izsverot, vai ziņotājam par pārkāpumu nodrošināma aizsardzība, kopsakarā 
nepieciešams izvērtēt vairākus apstākļus: 1) vai personai bija pieejami citi 
ziņošanas par iespējamo pārkāpumu risinājumi (instrumenti), proti, tādi, 
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kas iespējamo pārkāpumu aktualizē diskrētāk; 2) iesaistītās sabiedrībai 
svarīgās intereses (proti, vai pārkāpums skar sabiedrībai būtiskas 
intereses); 3) vai ziņotājs rīkojās labā ticībā; 4) atklātās informācijas 
patiesums; 5) ar informācijas atklāšanu radītais kaitējums personai, 
par kuru tiek ziņots; 6) trauksmes cēlējam radītās negatīvās sekas par 
trauksmes celšanu (ja tādas ir) (Administratīvā procesa likuma 54.panta 
otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, Trauksmes celšanas 
likuma 11.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) .......................................................................218

Personas, par kuras pieļautu pārkāpumu ziņots, vispārīga atsaukšanās uz 
vēlmi vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret ziņotāju nav pietiekama, lai 
atklātu ziņotāja par pārkāpumu identitāti. Pretējā gadījumā šādu ziņotāju 
aizsardzība būtu tikai iluzora un netiktu nodrošināta pēc būtības. Tas būtiski 
kaitētu ne tikai konkrētā ziņotāja tiesībām uz privāto dzīvi (tiesībām uz 
datu aizsardzību), bet arī sabiedrības interesei, lai tiktu veicināta ziņošana 
par tādiem pārkāpumiem, kas apdraud būtiskas sabiedrības intereses 
(Administratīvā procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 
9.panta pirmā daļa, Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, 
Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punkts un 11.pants). 
(Lieta Nr. SKA-232/2019) ............................................................................................................218

Informācijas atklātības likums

11.pants
Apstrādājamās informācijas apjomu var ietekmēt ne tikai laika periods, 
par kādu informācija tiek pieprasīta, bet arī tādi faktori kā, piemēram, 
iestādes darbinieku skaits, par kuriem informāciju pieprasa, vai 
informāciju iespējams apkopot automātiski vai nepieciešams manuāls 
darbs, pieprasītās informācijas detalizācijas pakāpe, kā arī iespējamais 
apkopoto dokumentu apjoms. Šādu novērtējumu var sniegt tikai iestāde, 
jo tas tieši saistīts ar tās rīcībā esošo resursu novērtējumu. Tādēļ iestādei, 
izvirzot argumentu par informācijas pieprasījuma apgrūtinošo raksturu, ir 
pienākums iesniegt atbilstošus pierādījumus.
Tajā pašā laikā tiesai jāvērtē, vai pieprasītās informācijas sabiedriskais 
nozīmīgums ir samērojams ar iestādes ieguldīto darba apjomu. Pat apjomīgi 
informācijas pieprasījumi ir izpildāmi, ja to pamatā ir pietiekami svarīgas 
sabiedrības intereses. Informāciju par sabiedrības interesēm tiesa var gūt, 
vērtējot personas norādītos informācijas pieprasīšanas mērķus (Informācijas 
atklātības likuma 11.2panta trešā daļa). (Lieta Nr. SKA-879/2019) ..............................249

Iestādei ir jāapzinās, ka sabiedrībai ir tiesības zināt (un tātad žurnālistiem 
ir pamats pētīt), vai publiskie līdzekļi tiek izlietoti tiesiski un sabiedrības 
interesēs. Līdz ar to, ja žurnālisti iestādei prasa informāciju par budžeta 
līdzekļu izlietojumu un norāda, ka tas nepieciešams žurnālistikas 
vajadzībām, iestādei ir pamats konstatēt informācijas pieprasītāja leģitīmu 
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interesi. Iestādei nav pamata šādos gadījumos pieprasīt žurnālistam sniegt 
papildu informāciju par topošo publikāciju saturu (Latvijas Republikas 
Satversmes 100. un 104.pants, Informācijas atklātības likuma 11.panta 
ceturtā daļa, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ............................................................................................256

Informācijai piemītošs ierobežotas pieejamības informācijas statuss 
neizslēdz iespēju, ka arī šāda informācija var tikt izsniegta trešajām 
personām. Lemjot par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu, 
jāapsver, kurai no interesēm – tai, kuras aizsardzībai noteikts ierobežotas 
pieejamības informācijas statuss, vai tai, kura pamato leģitīmu šīs 
informācijas saņemšanas nepieciešamību, – konkrētajos apstākļos ir 
dodama priekšroka. Arī informācija par fiziskas personas datiem un 
privāto dzīvi var tikt izsniegta trešajām personām, ja konkrētā gadījumā ir 
konstatējami tādi apstākļi, kuros informācijas pieprasītāja leģitīmā interese 
bauda lielāku aizsardzību nekā konkrētās personas interese uz privātās 
dzīves neaizskaramību (Latvijas Republikas Satversmes 96. un 104.pants, 
Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, likuma “Par presi un 
citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) .................255

Jautājums par personām izmaksātajiem publiskās pārvaldes budžeta 
līdzekļiem nereti kontekstu iegūst vien tad, kad ir zināma informācija par 
to, kuras personas un par kādu tieši darbību veikšanu attiecīgo atlīdzību ir 
saņēmušas. Līdz ar to kopējā atlīdzības summa, nenorādot personas, kuras 
šo atlīdzību ir saņēmušas, neļauj žurnālistiem gūt pilnvērtīgu priekšstatu 
par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un 
pamatotību (Informācijas atklātības likuma 11.2pants, likuma “Par presi 
un citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2daļa).  
(Lieta Nr. SKA-917/2019) ...............................................................................................................256

Personas, par kuras pieļautu pārkāpumu ziņots, vispārīga atsaukšanās uz 
vēlmi vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret ziņotāju nav pietiekama, lai 
atklātu ziņotāja par pārkāpumu identitāti. Pretējā gadījumā šādu ziņotāju 
aizsardzība būtu tikai iluzora un netiktu nodrošināta pēc būtības. Tas 
būtiski kaitētu ne tikai konkrētā ziņotāja tiesībām uz privāto dzīvi (tiesībām 
uz datu aizsardzību), bet arī sabiedrības interesei, lai tiktu veicināta 
ziņošana par tādiem pārkāpumiem, kas apdraud būtiskas sabiedrības 
intereses (Administratīvā procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu 
likuma 9.panta pirmā daļa, Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā 
daļa, Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punkts un 11.pants). 
(Lieta Nr. SKA-232/2019) ............................................................................................................218
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Konkurences likums

8.pants
Konkurences padomes ierosinātas administratīvās lietas dalībnieka 
pieteikums par Konkurences likuma 8.panta pirmajā daļā minētā 
administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuāla pārkāpuma 
konstatēšanu ir piekritīgs Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās 
instances tiesai.
Arī tad, ja par šādu pārkāpumu kā par faktisko rīcību pieteikumu 
iesniedz persona, kas nav attiecīgā administratīvā procesa dalībnieks, 
šāds pieteikums ir piekritīgs Administratīvajai apgabaltiesai kā pirmās 
instances tiesai (Administratīvā procesa likuma 122.pants, Konkurences 
likuma 8.panta otrā daļa). (Lieta Nr. SKA-921/2019) .......................................................190

Kriminālprocesa likums

374. un 375.pants
Tiesību uz informācijas pieejamību mērķis ir nodrošināt sabiedrības tiesības 
sekot līdzi tam, kā valsts pilda tai uzticētās publiskās funkcijas. Demokrātiskas 
un tiesiskas valsts funkcionēšanas neatņemama sastāvdaļa ir arī tiesas 
spriešana – tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana. Līdz ar to arī tiesu 
darbam pamatā ir jābūt atklātam un caurskatāmam. Informācijas, kas saistīta 
ar tiesas spriešanu, pieejamību regulē likuma “Par tiesu varu” 3.1nodaļā 
“Informācijas pieejamība” iekļautās tiesību normas (28.2–28.7pants).
No likuma “Par tiesu varu” 28.2panta izriet, ka tiesas spriedums, ja tas 
taisīts lietā, kas izskatīta atklātā tiesas sēdē (atklātā procesā), ir uzskatāms 
par vispārpieejamu informāciju ar tā pasludināšanas brīdi un sabiedrībai 
ir tiesības ar to iepazīties, saņemot sprieduma tekstu, kurā aizklāti fizisko 
personu personas dati, neatkarīgi no tā, vai tiesvedība konkrētajā lietā ar
attiecīgo spriedumu ir noslēgusies. Minētais regulējums nodrošina 
ikvienam interesentam iespējas iepazīties ar atklātā tiesas procesā 
izskatītā lietā taisīto tiesas spriedumu, tādējādi ļaujot sabiedrībai sekot 
līdzi tam, kā tiesas pilda sev uzticēto publisko funkciju – tiesas spriešanu. 
Atkāpes no šīs normas piemērošanas vērtējamas kā atkāpes no lietas 
izskatīšanas atklātuma jeb publiskuma principa un vienlaikus kā tiesību 
uz informāciju ierobežojums. Šādas atkāpes pieļaujamas tikai tad, ja tas 
konkrētā gadījumā ir nepieciešams, lai aizsargātu citas būtiskas intereses, 
kurām konkrētos apstākļos dodama priekšroka.
No Kriminālprocesa likuma 450., 530. un 531.panta izriet skaidra 
likumdevēja griba noteikt, ka atklātā tiesas sēdē izskatītā krimināllietā tiesas 
spriedumu pasludina publiski. Savukārt sprieduma publiska pasludināšana 
nozīmē sprieduma padarīšanu par publiski pieejamu informāciju. Minētās 
normas uzskatāmas par speciālajām normām iepretim Kriminālprocesa 
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likuma 374. un 375.pantam, kas regulē jautājumus par krimināllietas 
lietvedības vešanu un krimināllietas materiālu pieejamību. Kriminālprocesa 
likumā nav paredzēti no likuma “Par tiesu varu” atšķirīgi nosacījumi jeb 
īpašs speciālais regulējums atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā pasludināta 
sprieduma pieejamībai. Tādējādi atklātā tiesas sēdē izskatītā krimināllietā 
publiski pasludināts spriedums atzīstams par vispārpieejamu informāciju.
Apstrādājot informācijas pieprasījumus saistībā ar šādu nolēmumu 
izsniegšanu, tiesa rīkojas kā iestāde, kas izsniedz vispārpieejamu 
informāciju, nevis kā tiesa, kas spriež tiesu (likuma “Par tiesu varu” 28.2pants, 
Kriminālprocesa likuma 374. un 375.pants). (Lieta Nr. SKA-255/2019) ......................235

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums

9.pants
Tiesiskuma princips, proti, tas, ka iestādes rīcībai ir jāatbilst iestādes 
darbību regulējošajām tiesību normām, nenozīmē, ka iestāde var formāli 
piemērot Ministru kabineta noteikumu normu, neskatoties, kāda ir 
attiecīgās normas jēga kontekstā ar citām piemērojamām tiesību normām 
(Administratīvā procesa likuma 7.pants, Oficiālo publikāciju un tiesiskās 
informācijas likuma 9.pants). (Lieta Nr. SKA-148/2019) .................................................203

Tiesību virsvadības princips un no tā atvasinātais tiesiskuma princips 
noteic, ka iestādes rīcībai pēc būtības ir jāatbilst tiesību normām, turklāt 
tas nozīmē ne tikai rakstītās tiesību normas, bet arī vispārējos tiesību 
principus. Līdz ar to tiesiskuma princips paredz tiesību piemērotāja 
pienākumu izprast tiesību sistēmu (tostarp tiesību normu hierarhiju) un 
tiesību sistēmas pamatā esošos tiesību principus un konstitucionāla ranga 
vērtības (tātad arī cilvēktiesības) un piemērot tiesību normas, noskaidrojot 
to jēgu un mērķi šīs tiesību sistēmas kontekstā (Administratīvā procesa 
likuma 7.pants, Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.pants). 
(Lieta Nr. SKA-148/2019) ............................................................................................................203

Pacientu tiesību likums

16.pants
Lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda 
cēloņsakarības konstatēšanai ir izmantojams pierādīšanas standarts 
“iespējamības pārsvars”.
Ar pierādīšanas standartu “iespējamības pārsvars” netiek prasīts izslēgt 
visas saprātīgās šaubas par cēloņsakarības esību, bet tikai konstatēt, ka 
iespēja, ka cēloņsakarība pastāv, ir lielāka nekā iespēja, ka tā nepastāv 
(Pacientu tiesību likuma 16.panta pirmā daļa, 2013.gada 5.novembra 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1268 “Ārstniecības riska fonda darbības 
noteikumi” 12.1.apakšpunkts). (Lieta Nr. SKA-453/2019)  ...............................................80
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Veselības inspekcijai, izdarot secinājumus par kaitējuma esību, 
cēloņsakarības pastāvēšanu vai kaitējuma apmēru, ir jāsniedz arī 
pamatojums šādam secinājumam, it īpaši tad, ja šis secinājums varētu 
būt personai nelabvēlīgs. Tikai tad, ja Veselības inspekcija ir pienācīgi 
pamatojusi savu secinājumu, tiesa var prasīt personai, lai tā argumentēti 
atspēko šo secinājumu, kas zināmos gadījumos varētu ietvert arī tiesības 
prasīt iesniegt speciālista atzinumu, vienlaikus neaizmirstot arī par to, ka 
tiesa nepieciešamības gadījumā var noteikt ekspertīzi. Šāds pienākums 
pamatot savu secinājumu Veselības inspekcijai saglabājas arī tad, ja kādu 
iemeslu dēļ tiesa Veselības inspekcijas viedokli par cēloņsakarību noskaidro 
tikai tiesas procesa laikā (Administratīvā procesa likuma 150.pants, Pacientu 
tiesību likuma 16.panta pirmā daļa). (Lieta Nr. SKA-453/2019) .....................................80

Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru

1.pants
Informācija, kas Uzņēmumu reģistram nepieciešama, lai reģistrētu 
kompetento iestāžu vai amatpersonu lēmumus un rīkojumus par 
piemērotajiem nodrošinājuma līdzekļiem, ietver ziņas par to, ka 
kompetentā iestāde vai amatpersona ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru 
ir uzlikts arests mantai. Attiecīgi šī informācija arī ir tā, kas attiecas 
uz Uzņēmumu reģistra reģistrēto juridisko faktu un kas līdz ar to 
ir izsniedzama informācijas pieejamības nodrošināšanai. Savukārt 
kompetentās iestādes vai amatpersonas motīvi, kāpēc konkrētajā gadījumā 
ir pieņemts lēmums par aresta uzlikšanu mantai, tostarp motīvos ietvertā 
informācija par cietušajām personām, nav tāda veida informācija, kas 
Uzņēmumu reģistram nepieciešama attiecīgā juridiskā fakta reģistrācijai 
un tā publiskās ticamības un secīgi informācijas par reģistrēto juridisko 
faktu pieejamības nodrošināšanai (likuma “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” 1.panta 2.punkts, 2014.gada 3.jūnija Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 277 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas 
izsniegšanas noteikumi” 15.4.apakšpunkts). (Lieta Nr. SKA-148/2019) ........202–203

Uzņēmumu reģistram pienākums izsniegt informāciju ir noteikts tāpēc, 
lai tādējādi tiktu nodrošināta normatīvajos aktos noteiktu ziņu par 
reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiska 
ticamība un pieejamība. Tas nozīmē, ka Uzņēmumu reģistra pienākums 
sniegt informāciju ir nesaraujami saistīts ar to, kādas ziņas atbilstoši 
tiesiskajam regulējumam ir reģistrējamas Uzņēmumu reģistra vestajos 
reģistros, jo tieši šo ziņu publiska ticamība un pieejamība ir jānodrošina tai 
skaitā ar informācijas izsniegšanu. Līdz ar to šis informācijas izsniegšanas 
pienākums neattiecas uz jebkuru informāciju, kas kaut kādā veidā ir 
nonākusi Uzņēmumu reģistra rīcībā, bet gan tikai uz to, kas pēc savas 
būtības ir nepieciešama Uzņēmumu reģistra pamatfunkcijas pildīšanai 
(likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 1.panta 2.punkts, 
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2014.gada 3.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 277 “Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi” 15.4.apakšpunkts). 
(Lieta Nr. SKA-148/2019) ...............................................................................................................202

Par nodokļiem un nodevām

1. un 34.3pants
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.3panta pirmās daļas gramatiskais 
teksts paredz iestādei rīcības brīvību, jo Valsts ieņēmumu dienestam, 
konstatējot likuma 1.panta 31.punkta kritēriju esību, ir tiesības pieņemt 
lēmumu, bet tam nav pienākuma šādu lēmumu pieņemt (izdošanas 
izvēles administratīvais akts). Tas nozīmē, ka Valsts ieņēmumu dienestam, 
apsverot, vai konkrētajā gadījumā lēmums par personas iekļaušanu riska 
personu sarakstā ir izdodams, ir jāizdara lietderības apsvērumi.
Lēmumam par riska personas statusa piešķiršanu ir jābūt vērstam uz 
negodīgu komersantu efektīvu atturēšanu no uzņēmējdarbības vides. Līdz ar 
to, apsverot šāda lēmuma pieņemšanu, vispirms ir jānoskaidro, vai konkrētās 
lietas ietvaros konstatētie apstākļi liecina, ka šis mērķis ir apdraudēts un, 
ja jā, cik būtisks ir šis apdraudējums (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
1.panta 31.punkts un 34.3panta pirmā daļa). (Lieta Nr. SKA-152/2019) .....................285

Par policiju

1.pants
Amatpersonu attēlu publiskošana žurnālistikas nolūkos pamatā tiek 
prezumēta kā veikta sabiedrības interesēs (likuma “Par policiju” 1.pants). 
(Lieta Nr. SKA-6/2019) ....................................................................................................................178

Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem

5.pants
Apzinoties informācijas izplatīšanas iespēju ietekmi uz sabiedriskās 
domas veidošanu, ir ļoti būtiski, lai pašvaldības resursi, kas tiek izmantoti 
informācijas izplatīšanai, tiktu izmantoti sabiedrības interesēs, nevis, 
piemēram, attiecīgajā pašvaldībā pie varas esošo amatpersonu vai partiju 
popularizēšanai (likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ............................................................................................256

Demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanas neatņemama pazīme ir tās 
pārskatāmība. Tādējādi demokrātiskā valstī sabiedrībai ir jābūt iespējām 
sekot līdzi tam, kā tiek izlietoti publiskie līdzekļi, lai pārliecinātos, ka šo 
līdzekļu izlietojums kopumā ir vērsts uz sabiedrības interešu nodrošināšanu 
un publiskie līdzekļi netiek izmantoti negodprātīgi, piemēram, ar publisko 
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varu apveltīto personu savtīgu interešu īstenošanai (Latvijas Republikas 
Satversmes 100. un 104.pants, Fizisko personu datu apstrādes likuma 
32.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants). 
(Lieta Nr. SKA-917/2019) ...............................................................................................................255

Iestādei ir jāapzinās, ka sabiedrībai ir tiesības zināt (un tātad žurnālistiem 
ir pamats pētīt), vai publiskie līdzekļi tiek izlietoti tiesiski un sabiedrības 
interesēs. Līdz ar to, ja žurnālisti iestādei prasa informāciju par budžeta 
līdzekļu izlietojumu un norāda, ka tas nepieciešams žurnālistikas 
vajadzībām, iestādei ir pamats konstatēt informācijas pieprasītāja leģitīmu 
interesi. Iestādei nav pamata šādos gadījumos pieprasīt žurnālistam sniegt 
papildu informāciju par topošo publikāciju saturu (Latvijas Republikas 
Satversmes 100. un 104.pants, Informācijas atklātības likuma 11.panta 
ceturtā daļa, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ............................................................................................256

Informācijai piemītošs ierobežotas pieejamības informācijas statuss 
neizslēdz iespēju, ka arī šāda informācija var tikt izsniegta trešajām 
personām. Lemjot par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu, 
jāapsver, kurai no interesēm – tai, kuras aizsardzībai noteikts ierobežotas 
pieejamības informācijas statuss, vai tai, kura pamato leģitīmu šīs 
informācijas saņemšanas nepieciešamību, konkrētajos apstākļos ir 
dodama priekšroka. Arī informācija par fiziskas personas datiem un 
privāto dzīvi var tikt izsniegta trešajām personām, ja konkrētā gadījumā ir 
konstatējami tādi apstākļi, kuros informācijas pieprasītāja leģitīmā interese 
bauda lielāku aizsardzību nekā konkrētās personas interese uz privātās 
dzīves neaizskaramību (Latvijas Republikas Satversmes 96. un 104.pants, 
Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, likuma “Par presi un 
citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) .................255

Jautājums par personām izmaksātajiem publiskās pārvaldes budžeta 
līdzekļiem nereti kontekstu iegūst vien tad, kad ir zināma informācija par 
to, kuras personas un par kādu tieši darbību veikšanu attiecīgo atlīdzību ir 
saņēmušas. Līdz ar to kopējā atlīdzības summa, nenorādot personas, kuras 
šo atlīdzību ir saņēmušas, neļauj žurnālistiem gūt pilnvērtīgu priekšstatu 
par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un 
pamatotību (Informācijas atklātības likuma 11.2pants, likuma “Par presi 
un citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2daļa).  
(Lieta Nr. SKA-917/2019) ...............................................................................................................256

Personām, kuras saņem atlīdzību no publiskā budžeta līdzekļiem, pat ja 
šīm personām nav valsts amatpersonas statusa, ir jāapzinās, ka sabiedrībai 
ir leģitīma interese par budžeta līdzekļu izlietojumu (Latvijas Republikas 
Satversmes 96.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
5.pants, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.panta 9.2daļa). (Lieta Nr. SKA-917/2019)  .............................................................. 255
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Tiesību uz informācijas pieejamību mērķis ir nodrošināt sabiedrības 
tiesības sekot līdzi tam, kā valsts (plašākā nozīmē) pilda tai uzticētās 
publiskās funkcijas. Turklāt tiesības piekļūt iestāžu rīcībā esošai 
informācijai, kas saistīta ar publiskās pārvaldes budžeta līdzekļu 
izlietojumu, ir attiecināmas arī uz informāciju par valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrību un nodibinājumu budžeta līdzekļu izlietojumu (Latvijas 
Republikas Satversmes 104.pants, likuma “Par presi un citiem masu 
informācijas līdzekļiem” 5.pants). (Lieta Nr. SKA-917/2019) .......................................255

Žurnālistu darbība, īstenojot vārda un preses brīvību, ir fundamentāla 
vērtība demokrātiskā valstī, jo tieši ar tās palīdzību lielā mērā tiek 
nodrošinātas sabiedrības tiesības iegūt informāciju par visai sabiedrībai 
būtiskiem jautājumiem un tostarp sekot līdzi tam, kā valsts pilda tai 
uzticētās publiskās funkcijas un kā rīkojas ar nodokļu maksātāju budžetā 
iemaksātajiem līdzekļiem. Iegūstot un analizējot informāciju par budžeta 
līdzekļu izlietojumu un publisko funkciju izpildi, žurnālisti pilda savu 
demokrātijas “sargsuņa” funkciju (Latvijas Republikas Satversmes 100. un 
104.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 5.pants). 
(Lieta Nr. SKA-917/2019) .....................................................................................................255–256

Par tiesu varu

28.2pants
Tiesību uz informācijas pieejamību mērķis ir nodrošināt sabiedrības 
tiesības sekot līdzi tam, kā valsts pilda tai uzticētās publiskās funkcijas. 
Demokrātiskas un tiesiskas valsts funkcionēšanas neatņemama sastāvdaļa 
ir arī tiesas spriešana – tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana. Līdz ar to 
arī tiesu darbam pamatā ir jābūt atklātam un caurskatāmam. Informācijas, 
kas saistīta ar tiesas spriešanu, pieejamību regulē likuma “Par tiesu 
varu” 3.1nodaļā “Informācijas pieejamība” iekļautās tiesību normas 
(28.2–28.7pants).
No likuma “Par tiesu varu” 28.2panta izriet, ka tiesas spriedums, ja tas 
taisīts lietā, kas izskatīta atklātā tiesas sēdē (atklātā procesā), ir uzskatāms 
par vispārpieejamu informāciju ar tā pasludināšanas brīdi un sabiedrībai 
ir tiesības ar to iepazīties, saņemot sprieduma tekstu, kurā aizklāti fizisko 
personu personas dati, neatkarīgi no tā, vai tiesvedība konkrētajā lietā 
ar attiecīgo spriedumu ir noslēgusies. Minētais regulējums nodrošina 
ikvienam interesentam iespējas iepazīties ar atklātā tiesas procesā 
izskatītā lietā taisīto tiesas spriedumu, tādējādi ļaujot sabiedrībai sekot 
līdzi tam, kā tiesas pilda sev uzticēto publisko funkciju – tiesas spriešanu. 
Atkāpes no šīs normas piemērošanas vērtējamas kā atkāpes no lietas 
izskatīšanas atklātuma jeb publiskuma principa un vienlaikus kā tiesību 
uz informāciju ierobežojums. Šādas atkāpes pieļaujamas tikai tad, ja tas 
konkrētā gadījumā ir nepieciešams, lai aizsargātu citas būtiskas intereses, 
kurām konkrētos apstākļos dodama priekšroka.
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No Kriminālprocesa likuma 450., 530. un 531.panta izriet skaidra 
likumdevēja griba noteikt, ka atklātā tiesas sēdē izskatītā krimināllietā 
tiesas spriedumu pasludina publiski. Savukārt sprieduma publiska 
pasludināšana nozīmē sprieduma padarīšanu par publiski pieejamu 
informāciju. Minētās normas uzskatāmas par speciālajām normām iepretim 
Kriminālprocesa likuma 374. un 375.pantam, kas regulē jautājumus par 
krimināllietas lietvedības vešanu un krimināllietas materiālu pieejamību. 
Kriminālprocesa likumā nav paredzēti no likuma “Par tiesu varu” atšķirīgi 
nosacījumi jeb īpašs speciālais regulējums atklātā tiesas sēdē izskatītā lietā 
pasludināta sprieduma pieejamībai. Tādējādi atklātā tiesas sēdē izskatītā 
krimināllietā publiski pasludināts spriedums atzīstams par vispārpieejamu 
informāciju.
Apstrādājot informācijas pieprasījumus saistībā ar šādu nolēmumu 
izsniegšanu, tiesa rīkojas kā iestāde, kas izsniedz vispārpieejamu 
informāciju, nevis kā tiesa, kas spriež tiesu (likuma “Par tiesu varu”28.2pants, 
Kriminālprocesa likuma 374. un 375.pants). (Lieta Nr. SKA-255/2019) ...................235

Par uzņēmumu ienākuma nodokli

20.1pants
Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1panta norma, kas liek 
un ļauj nodalīt pretpienākumu no ziedojuma, kas veikts ar filantropisku 
mērķi, nav izprotama tādējādi, ka katrreiz, kad pastāv pretpienākums, 
kopējā nodotā summa būtu katrā ziņā jādala daļās. Ja ir pamats konstatēt, 
ka pretpienākums ir saistāms ar visu nodoto finanšu līdzekļu apjomu, vai 
arī nav iespējams nodalīt kādu summu, kas būtu nodota tikai un vienīgi 
ar filantropisku mērķi, tas ir pamats atzīt, ka nodotie finanšu līdzekļi visā 
apjomā ir aptverti ar pretpienākumu un nav uzskatāmi par ziedojumu 
nekādā daļā (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1panta septītās 
daļas 2.punkts). (Lieta Nr. SKA-382/2019) .............................................................................295

Par valsts pensijām

11.pants
Atbilstoši likuma “Par valsts pensijām” 11.panta sestajai daļai personām ir 
tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi divus gadus pirms šā panta 
pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas (kopsakarā ar likuma pārejas 
noteikumu 8.1punktu). Tātad saskaņā ar šo normu par atskaites punktu 
izmantojams nevis vispārējais pensionēšanās vecums laikā, kad pensija 
tiek pieprasīta priekšlaicīgi, bet gan brīdis, kad konkrētā persona sasniegs 
pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Tikai pēc tam, kad atbilstoši 
tiesību normām noteikts konkrētās personas pensionēšanās vecums, no 
tā atskaitāmi divi gadi priekšlaicīgai vecuma pensijas piešķiršanai (likuma 
“Par valsts pensijām” 11.panta sestā daļa). (Lieta Nr. SKA-235/2019) .....................342
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Pievienotās vērtības nodokļa likums

7.pants
Lai atzītu uzņēmuma pārejas faktu un secinātu, ka ir notikusi uzņēmuma vai 
uzņēmuma patstāvīgas daļas nodošana, ir būtiski konstatēt, ka ieguvējam ir 
pārgājis tāds uzņēmuma elementu kopums, kas ir pietiekams patstāvīgas, 
neatkarīgas saimnieciskās darbības veikšanai. Līdz ar to faktisko apstākļu 
izvērtējums šajā kontekstā veicams, apsverot, vai ieguvējam ir nodots 
viss, kas ir nepieciešams pastāvīgai saimnieciskās darbības turpināšanai. 
Savukārt tas, kāds elementu kopums ir pietiekams, ir atkarīgs no konkrētā 
saimnieciskās darbības veida (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.panta 
otrā daļa). (Lieta Nr. SKA-631/2019) ........................................................................................304

92.pants
Lai arī 2002.gada 28.janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 
178/2002, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 18.pants kopumā ir vērsts uz pārtikas 
izsekojamības mērķa sasniegšanu, tomēr uzņēmēja pienākums šā mērķa 
ietvaros ir vienīgi identificēt piegādātāju – tā nosaukumu un adresi. Uzņēmējam 
šā mērķa īstenošanai nav patstāvīgi jānoskaidro pārtikas izcelsme. Turklāt, ja 
arī piegādātāja identificēšanas pienākums netiek izpildīts, tas pats par sevi 
nevar būt pamats priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanai (Pievienotās 
vērtības nodokļa likuma 92.pants). (Lieta Nr. SKA-5/2019) .................................................276

Prasīt no nodokļu maksātāja, lai tas veic papildu pārbaudes, var tad, ja 
konkrētajos apstākļos nodokļu maksātājam vajadzēja rasties objektīvām 
šaubām par savu darījumu partneri un ja tādēļ bija pamatoti sagaidāms, ka 
nodokļu maksātājs noskaidros attiecīgo informāciju, lai šīs šaubas novērstu.
Apstākļos, kad darījumus ir iespējams nokārtot bez savstarpējas saskarsmes 
un papildu informācijas apmaiņas, būtu īpaši jāpamato, kāpēc nodokļu 
maksātājam būtu jāizrāda lielāka interese par darījumu partneri, kas arī 
būtu pamats pieteicējai pārmest apzinātu iesaisti nelikumīgos darījumos 
(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 92.pants). (Lieta Nr. SKA-5/2019 .......................276

Publisko iepirkumu likums (pieņemts 15.12.2016.)

51.pants
Izloze ir pieļaujams instruments, lai noteiktu, ar kuru pretendentu 
noslēdzams iepirkuma līgums, ja ir iesniegts vairāk nekā viens vienādi 
novērtējams atbilstošs piedāvājums. Publisko iepirkumu likuma 51.panta 
septītā daļa piešķir pasūtītājam rīcības brīvību. Lai arī minētajā normā 
īpaši ir norādītas tiesības noteikt divu veidu izvēles kritērijus, tas neizslēdz 
citu kritēriju piemērošanu. Izloze ir tradicionāls godīgs izvēles veids, ļaujot 
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nejaušībai izšķirt, piemēram, kuram no diviem vai vairākiem vienādiem 
piedāvājumiem dot priekšroku (Publisko iepirkumu likuma (pieņemts 
15.12.2016.) 51.panta septītā daļa). (Lieta Nr. SKA-742/2019)....................................347

Izlozes objektivitāti un pilnīgu nejaušības principa ievērošanu, kā arī 
šaubu novēršanu no pretendentu puses būtībā var nodrošināt tikai izlozē 
ieinteresēto pretendentu klātbūtne pašā izlozē, kad tiem pašiem ir iespēja 
par to pārliecināties. Izlozes ticamību lielā mērā var nodrošināt arī procesā 
neieinteresētu personu klātbūtne, kuras tad var apliecināt nejaušības 
principa ievērošanu (Publisko iepirkumu likuma (pieņemts 15.12.2016.) 
51.panta septītā daļa). (Lieta Nr. SKA-742/2019) ...............................................................347

Trauksmes celšanas likums

1.pants
Personas, par kuras pieļautu pārkāpumu ziņots, vispārīga atsaukšanās uz 
vēlmi vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret ziņotāju nav pietiekama, lai 
atklātu ziņotāja par pārkāpumu identitāti. Pretējā gadījumā šādu ziņotāju 
aizsardzība būtu tikai iluzora un netiktu nodrošināta pēc būtības. Tas būtiski 
kaitētu ne tikai konkrētā ziņotāja tiesībām uz privāto dzīvi (tiesībām uz 
datu aizsardzību), bet arī sabiedrības interesei, lai tiktu veicināta ziņošana 
par tādiem pārkāpumiem, kas apdraud būtiskas sabiedrības intereses 
(Administratīvā procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 
9.panta pirmā daļa, Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, 
Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punkts un 11.pants). 
(Lieta Nr. SKA-232/2019) ............................................................................................................218

Ziņošana par pārkāpumiem ir vērsta uz visas sabiedrības būtiskas 
intereses – tiesiskuma nodrošināšanas – aizsardzību, jo, lai pārkāpumi vai 
noziedzīgi nodarījumi nenotiktu (vai tiktu pēc iespējas efektīvāk atklāti un 
apkaroti), ir vajadzīgas personas, kuras atklāj un ar faktiem pamato, ka ir 
noticis tiesību pārkāpums (Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 
4.punkts). (Lieta Nr. SKA-232/2019)  ........................................................................................... 218

4.pants
Gadījumos, ja ziņotājs ir nodarbināts konkrētā institūcijā, kuras darbības 
ietvaros pārkāpums noticis, sākotnēji būtu jāizmanto iekšējie trauksmes 
celšanas mehānismi, proti, ziņošana augstākam vadītājam, ja vien tas 
ir iespējams un konkrētajos apstākļos adekvāti. Tāpat ziņotājs par 
pārkāpumu var vērsties kompetentajās iestādēs, kuru pienākumos ietilpst 
konkrēta veida sūdzību izskatīšana. Ziņošana par pārkāpumu iestādei, 
kuras kompetencē ir attiecīgā veida pārkāpumu pārbaude, ir uzskatāma 
par pietiekami diskrētu ziņošanas veidu (Trauksmes celšanas likuma 
4.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) .........................................................................................218
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11.pants
Atkāpes no ziņotāja par pārkāpumu aizsargāšanas varētu tikt pieļautas, 
ja pārkāpums, par kuru persona ziņojusi, neskar sabiedrības intereses un 
ir pamats uzskatīt, ka ziņotājs rīkojies nelabticīgi – tikai personīgā labuma 
gūšanas nolūkā, personiska aizvainojuma vai naida vadīts, vai apzinoties, ka 
pārkāpums, par kuru tiek ziņots, patiesībā nav noticis. Vienlaikus norādāms, 
ka ziņotāja rīkošanās labā ticībā parasti ir prezumējama, proti, trauksmes 
cēlēja ziņojums jāuzskata par tādu, kas sniegts labā ticībā, ja vien nav kādi 
pierādījumi, kas liktu to apšaubīt (Administratīvā procesa likuma 54.panta 
otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, Informācijas atklātības 
likuma 11.panta ceturtā daļa, Trauksmes celšanas likuma 11.pants).  
(Lieta Nr. SKA-232/2019) .................................................................................................................. 218
Iesniegumu likumā un Administratīvā procesa likumā likumdevējs papildus 
vispārīgajam regulējumam par fizisko personu datu aizsardzību ir īpaši 
atrunājis, ka informāciju, kas atklāj personas, kas ziņojusi par iespējamu 
tiesībpārkāpumu, identitāti, var izsniegt tikai divos gadījumos: 1) ar 
iesnieguma iesniedzēja piekrišanu; 2) ja iestādei ir pienākums izpaust šo 
informāciju saskaņā ar likumu. Šāda regulējuma mērķis ir nodrošināt, 
lai privātpersonas, kuras saskaras ar pārkāpumiem, ziņotu par tiem, 
nebaidoties no atriebības vai citas nelabvēlīgas ietekmes. Tādējādi personas 
tiek iedrošinātas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (Administratīvā 
procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa, 
Trauksmes celšanas likuma 11.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) ....................................218
Izsverot, vai ziņotājam par pārkāpumu nodrošināma aizsardzība, kopsakarā 
nepieciešams izvērtēt vairākus apstākļus: 1) vai personai bija pieejami citi 
ziņošanas par iespējamo pārkāpumu risinājumi (instrumenti), proti, tādi, 
kas iespējamo pārkāpumu aktualizē diskrētāk; 2) iesaistītās sabiedrībai 
svarīgās intereses (proti, vai pārkāpums skar sabiedrībai būtiskas intereses); 
3) vai ziņotājs rīkojās labā ticībā; 4) atklātās informācijas patiesums; 5) ar 
informācijas atklāšanu radītais kaitējums personai, par kuru tiek ziņots;  
6) trauksmes cēlējam radītās negatīvās sekas par trauksmes celšanu (ja tādas ir) 
(Administratīvā procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 9.panta 
pirmā daļa, Trauksmes celšanas likuma 11.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) ..................218
Personas, par kuras pieļautu pārkāpumu ziņots, vispārīga atsaukšanās uz 
vēlmi vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret ziņotāju nav pietiekama, lai 
atklātu ziņotāja par pārkāpumu identitāti. Pretējā gadījumā šādu ziņotāju 
aizsardzība būtu tikai iluzora un netiktu nodrošināta pēc būtības. Tas būtiski 
kaitētu ne tikai konkrētā ziņotāja tiesībām uz privāto dzīvi (tiesībām uz 
datu aizsardzību), bet arī sabiedrības interesei, lai tiktu veicināta ziņošana 
par tādiem pārkāpumiem, kas apdraud būtiskas sabiedrības intereses 
(Administratīvā procesa likuma 54.panta otrā daļa, Iesniegumu likuma 
9.panta pirmā daļa, Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa, 
Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punkts un 11.pants).  
(Lieta Nr. SKA-232/2019) .................................................................................................................. 218
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Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu  
atlīdzināšanas likums

1.pants
Tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar labvēlīga administratīvā 
akta atcelšanu ne vienmēr ir atkarīgas no iestādes rīcības tiesiskuma. 
Atceļot administratīvo aktu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
85.panta otrās daļas 4.punktu, adresātam ir tiesības saņemt zaudējumu 
atlīdzinājumu arī gadījumā, kad tiklab atceltais, kā arī atceļošais 
administratīvais akts ir bijis tiesisks. Tiesības uz atlīdzinājumu šādā 
gadījumā ir no iestādes vainas neatkarīgas tiesības sui generis. Tāpēc Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma normas 
ir piemērojamas tikai pēc analoģijas, jo atbilstoši šī likuma 1.pantam 
likuma mērķis ir nodrošināt atlīdzinājumu, kas nodarīts ar prettiesisku 
administratīvo aktu.
Tādējādi atlīdzinājuma prasījuma pamats šādos gadījumos nav iestādes 
prettiesisks administratīvais akts vai prettiesiska faktiskā rīcība atbilstoši 
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumam, bet 
gan labvēlīgā administratīvā akta atcelšana saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu vai 86.panta otrās daļas 
3.punktu (Administratīvā procesa likuma 85.panta trešā daļa, Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1.pants). 
(Lieta Nr. SKA-1409/2019) ............................................................................................................122

7.pants
Par jau cēlušos mantisku zaudējumu ir uzskatāma arī saistību apmēra 
palielināšanās, līdz ar to atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta pirmajai daļai par mantisko 
zaudējumu, kas cietušajam radies, ir uzskatāma arī rēķinā par juridisko 
palīdzību norādītā summa, lai arī tā vēl nav samaksāta (Valsts pārvaldes 
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta pirmā un trešā 
daļa). (Lieta Nr. SKA-131/2019) ..........................................................................................50, 135

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un  
darbinieku atlīdzības likums

3.pants
Jautājums par personām izmaksātajiem publiskās pārvaldes budžeta 
līdzekļiem nereti kontekstu iegūst vien tad, kad ir zināma informācija par 
to, kuras personas un par kādu tieši darbību veikšanu attiecīgo atlīdzību ir 
saņēmušas. Līdz ar to kopējā atlīdzības summa, nenorādot personas, kuras 
šo atlīdzību ir saņēmušas, neļauj žurnālistiem gūt pilnvērtīgu priekšstatu par 
valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un pamatotību 
(Informācijas atklātības likuma 11.2pants, likuma “Par presi un citiem masu 
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informācijas līdzekļiem” 5.pants, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2daļa). (Lieta Nr. SKA-917/2019 ..............256

Personām, kuras saņem atlīdzību no publiskā budžeta līdzekļiem, pat ja 
šīm personām nav valsts amatpersonas statusa, ir jāapzinās, ka sabiedrībai 
ir leģitīma interese par budžeta līdzekļu izlietojumu (Latvijas Republikas 
Satversmes 96.pants, likuma “Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem” 5.pants, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2daļa). (Lieta Nr. SKA-917/2019) ...............255

Valsts valodas likums

21.pants
Latviešu valoda mūsu valstī ir konstitucionāla vērtība, kurai nodrošināms 
visaugstākais aizsardzības līmenis. Līdz ar to pārkāpumi, kas saistīti ar 
valsts valodas lietošanu, ir vērtējami kā tādi, kas skar būtisku sabiedrības 
interesi (Valsts valodas likuma 21.pants). (Lieta Nr. SKA-232/2019) .......................218

Vides aizsardzības likums

1.pants
Vides aizsardzības likuma 9.panta trešā daļa paredz Administratīvā 
procesa likuma 31.panta otrajā daļā noteikto izņēmumu attiecībā uz 
personām, kas var iesniegt pieteikumu, bet Vides aizsardzības likuma 
1.panta 17.punkts iezīmē iespējamos vides jautājumus, sakarā ar kuriem 
var iesniegt pieteikumu. Kritērijs šāda pieteikuma pieļaujamībai ir tas, vai 
vides tiesību aizskārums vai apdraudējums ir īsts, nozīmīgs un nopietns.
Valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas krasta kāpu 
aizsargjoslā vai pludmalē, atsavināšanas jautājums ir būtisks sabiedrības 
interešu jautājums vides jomā (Administratīvā procesa likuma 31.panta otrā 
daļa, Vides aizsardzības likuma 1.panta 17.punkts). (Lieta Nr. SKA-1/2019) ................. 318

4.  Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi 
(05.11.2013. noteikumi Nr. 1268)

Lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda 
cēloņsakarības konstatēšanai ir izmantojams pierādīšanas standarts 
“iespējamības pārsvars”.
Ar pierādīšanas standartu “iespējamības pārsvars” netiek prasīts izslēgt 
visas saprātīgās šaubas par cēloņsakarības esību, bet tikai konstatēt, ka 
iespēja, ka cēloņsakarība pastāv, ir lielāka nekā iespēja, ka tā nepastāv 



A-422

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

(Pacientu tiesību likuma 16.panta pirmā daļa, 2013.gada 5.novembra 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1268 “Ārstniecības riska fonda darbības 
noteikumi” 12.1.apakšpunkts). (Lieta Nr. SKA-453/2019) ................................................80

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas 
izsniegšanas noteikumi 
(03.06.2014. noteikumi Nr. 277)
Informācija, kas Uzņēmumu reģistram nepieciešama, lai reģistrētu 
kompetento iestāžu vai amatpersonu lēmumus un rīkojumus par 
piemērotajiem nodrošinājuma līdzekļiem, ietver ziņas par to, ka kompetentā 
iestāde vai amatpersona ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru ir uzlikts arests mantai. 
Attiecīgi šī informācija arī ir tā, kas attiecas uz Uzņēmumu reģistra reģistrēto 
juridisko faktu un kas līdz ar to ir izsniedzama informācijas pieejamības 
nodrošināšanai. Savukārt kompetentās iestādes vai amatpersonas motīvi, 
kāpēc konkrētajā gadījumā ir pieņemts lēmums par aresta uzlikšanu mantai, 
tostarp motīvos ietvertā informācija par cietušajām personām, nav tāda veida 
informācija, kas Uzņēmumu reģistram nepieciešama attiecīgā juridiskā fakta 
reģistrācijai un tā publiskās ticamības un secīgi informācijas par reģistrēto 
juridisko faktu pieejamības nodrošināšanai (likuma “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” 1.panta 2.punkts, 2014.gada 3.jūnija Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 277 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas 
izsniegšanas noteikumi” 15.4.apakšpunkts). (Lieta Nr. SKA-148/2019) ............ 202–203

Uzņēmumu reģistram pienākums izsniegt informāciju ir noteikts tāpēc, lai 
tādējādi tiktu nodrošināta normatīvajos aktos noteiktu ziņu par reģistrētajiem 
tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiska ticamība un pieejamība. 
Tas nozīmē, ka Uzņēmumu reģistra pienākums sniegt informāciju ir 
nesaraujami saistīts ar to, kādas ziņas atbilstoši tiesiskajam regulējumam ir 
reģistrējamas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, jo tieši šo ziņu publiska 
ticamība un pieejamība ir jānodrošina tai skaitā ar informācijas izsniegšanu. 
Līdz ar to šis informācijas izsniegšanas pienākums neattiecas uz jebkuru 
informāciju, kas kaut kādā veidā ir nonākusi Uzņēmumu reģistra rīcībā, bet 
gan tikai uz to, kas pēc savas būtības ir nepieciešama Uzņēmumu reģistra 
pamatfunkcijas pildīšanai (likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistru” 1.panta 2.punkts, 2014.gada 3.jūnija Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 277 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas 
noteikumi” 15.4.apakšpunkts). (Lieta Nr. SKA-148/2019) ....................................................202

Vispārīgie būvnoteikumi 
(01.04.1997. noteikumi Nr. 1997)

Tā kā kopīpašuma gadījumā būvniecība vispār nav iespējama bez 
kopīpašnieka piekrišanas, tās saņemšanai piemērots brīdis ir, tieši ierosinot 
būvniecības ieceri (1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 
“Vispārīgie būvnoteikumi” 31.punkts). (Lieta Nr. SKA-30/2019) ................................136
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lpp. (A-…)*1

1. Starptautisko tiesu spriedumi
1.1. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi

1983.gada 8.decembra spriedums lietā “Pretto and Others v. Italy”,  
iesnieguma Nr. 7984/77 ............................................................................................................. 242

1983.gada 8.decembra spriedums lietā “Axen v. Germany”,  
iesnieguma Nr. 8273/78 ............................................................................................................. 242

1984.gada 22.februāra spriedums lietā “Sutter v. Switzerland”,  
iesnieguma Nr. 8209/78 ............................................................................................................. 242

1991.gada 28.augusta spriedums lietā “Brandstetter v. Austria”,  
iesniegumu Nr. 11170/84 12876/87 un 13468/87 ....................................................... 100

1992.gada 16.decembra spriedums lietā “Niemietz v. Germany”,  
iesnieguma Nr. 13710/88 .......................................................................................................... 183

2000.gada 16.februāra spriedums lietā “Amann v. Switzerland”,  
iesnieguma Nr. 27798/95 .......................................................................................................... 183

2000.gada 16.februāra spriedums lietā “Rowe and Davis v.  
the United Kingdom”, iesnieguma Nr. 28901/95 ............................................................. 100

2001.gada 24.aprīļa spriedums lietā “B. and P. v. the United Kingdom”,  
iesniegumu Nr. 36337/97 un 35974/97 ............................................................................. 243

2003.gada 24.jūnija spriedums lietā “Dowsett v. the United Kingdom”,  
iesnieguma Nr. 39482/98 .......................................................................................................... 100

2007.gada 1.februāra lēmums lietā “Mjelde v. Norway”,  
iesnieguma Nr. 11143/04 .......................................................................................................... 293

2007.gada 1.februāra lēmums lietā “Storbråten v. Norway”,  
iesnieguma Nr. 12277/04 .......................................................................................................... 293

2007.gada 12.jūlija spriedums lietā “A/S Diena and Ozoliņš v. Latvia”,  
iesnieguma Nr. 16657/03 .......................................................................................................... 267

2007.gada 13.novembra spriedums lietā “Driza v. Albania”,  
iesnieguma Nr. 33771/02 .......................................................................................................... 331

2008.gada 17.janvāra spriedums lietā “Ryakib Biryukov v. Russia”,  
iesnieguma Nr. 14810/02  ......................................................................................................... 242

*1  Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “A” burta.
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2008.gada 12.februāra spriedums lietā “Guja v. Moldova”,  
iesnieguma Nr. 14277/04 ..................................................................226, 228, 229, 230, 231

2008.gada 10.aprīļa spriedums lietā “Luchkina v. Russia”,  
iesnieguma Nr. 3548/04 ............................................................................................................. 331

2009.gada 8.oktobra spriedums lietā “Tebieti Mühafize Cemiyyeti and  
Israfilov v. Azerbaijan”, iesnieguma Nr. 37083/03 ............................................................. 57

2011.gada 21.jūlija spriedums lietā “Heinisch v. Germany”,  
iesnieguma Nr. 28274/08 ......................................................................................226, 228, 230

2012.gada 7.februāra spriedums lietā “Axel Springer AG v. Germany”,  
iesnieguma Nr. 39954/08 ......................................................................................187, 188, 189

2012.gada 7.februāra spriedums lietā “Von Hannover v. Germany (no. 2)”, 
iesniegumu Nr. 40660/08 un 60641/08 .........................................................183, 187, 188

2013.gada 16.aprīļa spriedums lietā  “Fazliyski v. Bulgaria”,  
iesnieguma Nr. 40908/05 ................................................................................................ 242, 243

2013.gada 5.septembra spriedums lietā “Čepek v. the Czhech Republic”, 
iesnieguma Nr. 9815/10 ................................................................................................................ 58

2014.gada 29.jūlija spriedums lietā “L.H. v. Latvia”, iesnieguma Nr. 52019/07 .... 57

2015.gada 10.novembra spriedums lietā “Couderc and Hachette 
Filipacchi Associés v. France”, iesnieguma Nr. 40454/07 ................................... 187, 188

2017.gada 27.jūnija spriedums lietā “Satakunnan Markkinapörssi Oy 
and Satamedia Oy v. Finland”, iesnieguma Nr. 931/13 ..............................185, 186, 188

2017.gada 27.jūnija spriedums lietā “Medžlis Islamske Zajednice Brčko  
and Others v. Bosnia and Herzegovina”, iesnieguma Nr. 17224/11 ......................... 226

2018.gada 26.jūnija spriedums lietā “Industrial Financial Consortium  
Investment Metallurgical Union v. Ukraine”, iesnieguma Nr. 10640/05 ................ 331

2019.gada 23.aprīļa spriedums lietā “Elisei-Uzun and Andonie v. Romania”, 
iesnieguma Nr. 42447/10 .......................................................................................................... 331

2019.gada 15.oktobra spriedums lietā “Lispuchova and Lispuch v. Slovakia”, 
iesnieguma Nr. 21998/14 .......................................................................................................... 331

1.2. Eiropas Savienības Tiesas spriedumi

1998.gada 2.aprīļa spriedums lietā “The Queen/Commissioners of Customs  
and Excise, ex parte EMU Tabac u.c.”, C-296/95, ECLI:EU:C:1998:152 ..................  315

2000.gada 15.jūnija spriedums lietā “Dorsch Consult/Padome un Komisija”, 
C-237/98 P, ECLI:EU:C:2000:321............................................................................................ 132

2001.gada 22.februāra spriedums lietā “Abbey National”, C-408/98, 
EU:C:2001:110 ................................................................................................................................ 310
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2003.gada 30.septembra spriedums lietā “Köbler”, C-224/01, 
ECLI:EU:C:2003:513 ..................................................................................................................... 330

2003.gada 6.novembra spriedums lietā “Lindqvist”, C-101/01, 
ECLI:EU:C:2003:596 ..................................................................................................................... 182

2003.gada 27.novembra spriedums lietā “Zita Modes”, C-497/01,  
EU:C:2003:644 ................................................................................................................................ 310

2004.gada 5.oktobra spriedums apvienotajās lietās “Pfeiffer u.c.”, C-397/01  
līdz C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584 ...................................................................................... 360

2006.gada 16.marta spriedums lietā “Kapferer”, C-234/04,  
ECLI:EU:C:2016:178 ..................................................................................................................... 330

2008.gada 16.decembra spriedums lietā “Satakunnan Markkinapörssi un 
Satamedia”, C-73/07, ECLI:EU:C:2008:727 ....................................................183, 184, 186

2009.gada 2.decembra spriedums lietā “Komisija/Īrija u.c.”, C-89/08 P, 
ECLI:EU:C:2009:742 ..................................................................................................................... 100

2011.gada 10.novembra spriedums lietā “Schriever”, C-444/10,  
EU:C:2011:724 ............................................................................................................310, 311, 315

2012.gada 21.jūnija spriedums apvienotajā lietā “Mahagében and Dávid”, 
C-80/11 un C-142/11, ECLI:EU:C:2012:373 ......................................................................... 65

2013.gada 28.februāra rīkojums lietā “Forvards V”, C-563/11, 
ECLI:EU:C:2013:125 ..................................................................................................................... 280

2014.gada 13.maija spriedums lietā “Google Spain un Google”, C-131/12, 
ECLI:EU:C:2014:317 ..................................................................................................................... 182

2014.gada 11.decembra spriedums lietā “Ryneš”, C-212/13, 
ECLI:EU:C:2014:2428 ........................................................................................................ 181, 182

2015.gada 16.jūlija spriedums lietā “ClientEarth un PAN Europe/EFSA”,  
C-615/13 P, EU:C:2015:489....................................................................................................... 182

2015.gada 11.novembra spriedums lietā “Klausner Holz Niedersachsen”, 
C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742 ............................................................................................... 330

2018.gada 13.septembra spriedums lietā “UBS Europe u.c.”, C-358/16, 
ECLI:EU:C:2018:715 ..................................................................................................................... 100

2019.gada 14.februāra spriedums lietā “Buivids”, C-345/17,  
ECLI:EU:C:2019:122 .................................................................................................181, 182, 185

2019.gada 11.aprīļa spriedums lietā “Syndicat des cadres de la sécurité 
intérieure”, C-254/18, ECLI:EU:EU:2019:318 .....................................181, 182, 184, 185

1.3. Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumi
2006.gada 6.jūlija spriedums apvienotajās lietās “Franchet un Byk/Komisija”, 
T-391/03 un T-70/04, ECLI:EU:T:2006:190  ..................................................................... 264
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2010.gada 9.jūnija spriedums lietā “Éditions Jacob/Komisija”, T-237/05, 
ECLI:EU:T:2010:224  .................................................................................................................... 266

2. Latvijas tiesu nolēmumi
2.1. Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumi

1999.gada 6.jūlija spriedums lietā Nr. 04-02(99) “Par Ministru kabineta  
1997.gada 21.janvāra noteikumu Nr. 46 “Noteikumi par vadības līgumiem” 
atbilstību 1998.gada 20.novembra likumam “Informācijas atklātības 
likums”” .................................................................................................................................... 244, 264

2002.gada 19.marta spriedums lietā Nr. 2001-12-01 “Par likuma “Par 
valsts pensijām” pārejas noteikumu 26.punkta atbilstību Satversmes  
91. un 109.pantam” ....................................................................................................................... 130

2002.gada 22.oktobra spriedums lietā Nr. 2002-04-03 “Par “Izmeklēšanas 
cietumu iekšējās kārtības noteikumu” 59.1.6., 66. un 68.punkta atbilstību  
Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111.pantam” ............................................ 130

2003.gada 5.jūnija spriedums lietā Nr. 2003-02-0106 “Par Radio un 
televīzijas likuma 19.panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 89., 91., 100. un 114.pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantam un 14.pantam saistībā 
ar 10.pantu un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 
19. un 27.pantam” ................................................................................................................ 240, 264

2011.gada 13.decembra lēmums lietā Nr. 2011-15-01 “Par likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 19.punkta “c” 
apakšpunkta (2001.gada 22.novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 91.pantam”....................................................................................... 340

2014.gada 9.janvāra spriedums lietā Nr. 2013-08-01 “Par Civilprocesa 
likuma 483. un 484.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
92.panta pirmajam teikumam” ................................................................................................ 330

2016.gada 29.aprīļa spriedums lietā Nr. 2015-19-01 “Par Kriminālprocesa 
likuma 657.panta pirmās, trešās un piektās daļas atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”  .............................................. 330

2018.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr. 2017-32-05 “Par vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministra 2017.gada 1.augusta rīkojuma 
Nr. 1-13/6038 “Par Salaspils novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmuma 
“Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” 
(protokols Nr. 12, 4.§) 1., 3., 4. un 5.punkta darbības apturēšanu” atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un likuma “Par pašvaldībām” 
49.pantam” ........................................................................................................................................ 109
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2019.gada 6.marta spriedumu lietā Nr. 2018-11-01 “Par Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
3.panta 9.2daļas 1. un 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
96.pantam” ........................................................................................................................................ 272

2.2. Latvijas Republikas Senāta (Augstākās tiesas) nolēmumi

2.2.1. Administratīvo lietu departamenta nolēmumi

2006.gada 22.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-255/2006 (A42044404) ................. 326

2007.gada 24.maija spriedums lietā Nr. SKA-191/2007 (A42222705) ................. 248

2007.gada 8.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-194/2007 (A42158404) ........ 240, 252, 
253, 265

2007.gada 25.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-294/2007 (A42322905) .................... 89

2007.gada 21.septembra spriedums lietā Nr. SKA-367/2007 (A42024304) ......... 89

2009.gada 27.februāra lēmums lietā Nr. SKA-123/2009 (A42275005) ................ 118

2009.gada 23.oktobra lēmums lietā Nr. SKA-798/2009 (-)......................................... 118

2010.gada 5.janvāra lēmums lietā Nr. SKA-163/2010 (A42606307) ........................ 99

2010.gada 31.marta lēmums lietā Nr. SKA-325/2010 (A42938509) ..................... 326

2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-86/2010 (A42547706) ................... 143

2010.gada 1.jūlija spriedums lietā Nr. SKA-347/2010 (A42404707) .........268, 270, 271

2011.gada 12.janvāra lēmums lietā Nr. SKA-221/2011 (A420418311) ................ 265

2011.gada 17.marta spriedums lietā Nr. SKA-119/2011 (A42663409) ...... 327, 337

2011.gada 21.marta spriedums lietā Nr. SKA-254/2011 (A420574710) ............. 264

2012.gada 31.janvāra lēmums lietā Nr. SKA-140/2012 (A420366112) ................ 322

2012.gada 16.marta spriedums lietā Nr. SKA-49/2012 (A42569306)................... 174

2012.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-213/2012 (A42711108) ................... 55

2012.gada 10.septembra spriedums lietā Nr. SKA-606/2012  
(A420675111) ...................................................................................................................... 248, 264

2013.gada 26.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-167/2013 (A420613610) ............. 111

2013.gada 7.maija spriedums lietā Nr. SKA-14/2013 (A42559408) .............. 65, 280

2013.gada 10.maija spriedums lietā Nr. SKA-2/2013 (A42653407) ........................  65

2013.gada 6.augusta lēmums lietā Nr. SKA-739/2013 (A42857709) ....................... 65

2013.gada 30.septembra lēmums lietā Nr. SKA-972/2013 (A420488213) ......... 326
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2013.gada 11.novembra spriedums lietā Nr. SKA-316/2013 (A42835609) .......... 55

2014.gada 16.maija spriedums lietā Nr. SKA-58/2014 (A420580710 ................... 300

2014.gada 30.maija spriedums lietā Nr. SKA-87/2014 (A420487312) ................. 225

2014.gada 19.decembra lēmums lietā Nr. SKA-1314/2014 (A420684911) .... 322, 332

2015.gada 11.decembra spriedums lietā Nr. SKA-119/2015  
(A421021209) ...................................................................................................................... 299, 300

2016.gada 8.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-190/2016 (A420413012) ................... 58

2016.gada 1.augusta lēmums lietā Nr. SKA-942/2016 (A420214915).................. 326

2016.gada 25.oktobra spriedums lietā Nr. SKA-824/2016 (A420241114) ......... 326

2016.gada 12.decembra spriedums lietā Nr. SKA-1172/2016 (A420241014) ...........326

2017.gada 20.janvāra lēmums lietā Nr. SKA-172/2017 (A420153017) ................ 199

2017.gada 21.marta spriedums lietā Nr. SKA-599/2017 (A420147815) ............. 293

2017.gada 22.marta spriedums lietā Nr. SKA-296/2017 (A420297015) ............. 248

2017.gada 20.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-463/2017 (A420305515) ............ 223, 266

2017.gada 25.maija spriedums lietā Nr. SKA-38/2017 (A420499112) ................. 158

2017.gada 31.maija spriedums lietā Nr. SKA-120/2017 (A420691910) .............. 315

2017.gada 31.maija spriedums lietā Nr. SKA-211/2017 (A420472712) ................. 65

2017.gada 12.jūlija spriedums lietā Nr. SKA-29/2017 (A420418311) .................. 265

2018.gada 20.marta spriedums lietā Nr. SKA-134/2018 (A420355713) ............. 163

2018.gada 22.marta spriedums lietā Nr. SKA-234/2018 (A420497212) ............. 111

2018.gada 23.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-244/2018 (A420156016) ............ 223, 266

2018.gada 23.aprīļa lēmums lietā Nr. SKA-989/2018 (-) ............................................. 326

2018.gada 10.maija lēmums lietā Nr. SKA-175/2018 (A420214314) .................... 326

2018.gada 22.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-108/2018 (A420299713) ................. 67

2018.gada 31.oktobra spriedums lietā Nr. SKA-394/2018 (A420261416) ......... 268

2018.gada 21.decembra spriedums lietā Nr. SKA-166/2018 (A420382413) ..... 315

2019.gada 30.janvāra spriedums lietā Nr. SKA-66/2019 (A420199815) ............. 293

2019.gada 31.janvāra spriedums lietā Nr. SKA-255/2019 (A420358416) ........ 252, 265

2019.gada 15.februāra spriedums lietā Nr. SKA-49/2019 (A420364414) .......... 100

2019.gada 22.marta spriedums lietā Nr. SKA-232/2019 (A420352216) ............. 267
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2019.gada 18.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-917/2019 (A420169118) ............. 252

2019.gada 26.aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-262/2019 (A420139316) ... 155, 156

2019.gada 13.augusta lēmums lietā Nr. SKA-1412/2019 (A420304817) ............ 164

2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr. SKA-476/2019 (A420187717) ... 253

2019.gada 18.oktobra spriedums lietā Nr. SKA-65/2019 (A420418214) ............ 163

2019.gada 21.novembra spriedums lietā Nr. SKA-1403/2019 (A42839709) ..... 165

2.2.2. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmumi

2013.gada 20.novembra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-933/2013 
(A420444612) ................................................................................................................................ 253

2014.gada 30.oktobra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-968/2014 
(A420756310) ................................................................................................................................ 315

2.2.3. Departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumi

2009.gada 10.marta sēdes lēmums lietā Nr. SKA-87/2009 (A42554908) ......... 332, 333

2.2.4. Civillietu un Krimināllietu departamentu nolēmumi

Civillietu departamenta 2016.gada 7.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 
(C39072411) ...................................................................................................................................... 56

Krimināllietu departamenta 2016.gada 8.decembra lēmums lietā  
Nr. SKK-265/2016 (11290018913) ....................................................................................... 245

Civillietu departamenta 2017.gada 5.oktobra spriedums lietā  
Nr. SKC-239/2017 (C27205510)............................................................................................. 114

Civillietu departamenta 2017.gada 9.novembra spriedums lietā  
Nr. SKC-340/2017 (C33355814)............................................................................................. 312

3. Citi tiesu nolēmumi
Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 19.maija spriedums lietā 
Nr. A42607507 ................................................................................................................................ 111

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 10.februāra spriedums lietā 
Nr. C04294912 ..............................................................................322, 323, 327, 328, 329, 332
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Likumdošanas procesa dokumenti

2016.gada 13.oktobra tieslietu ministra vēstule “Par priekšlikumiem 
likumprojektam “Grozījumi Civilprocesa likumā” (reģ. Nr. 628/Lp12) pirms 
otrā lasījuma”. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.
nsf/0/4fe9920baf32c89cc225804b0042564e/$FILE/2_2428-12_16.pdf ...................57

Likumprojekta “Grozījumi Pacientu tiesību likumā” (Nr. 108/Lp11; 
15.12.2015. likums) sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 
ziņojums. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/
webSasaiste?OpenView&restricttocategory=108/Lp11 .............................................92–93

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”  
(Nr. 940/Lp11; 01.01.2014. likums) anotācija. Pieejams: 
https://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/
webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=940)&SearchMax= 
0&SearchOrder=4  ......................................................................................................................................... 290

Juridiskā literatūra un periodika

Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Sagatavojis autoru 
kolektīvs Dr.iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2013    .............................................................................................................................  47, 125, 172

Hellbacher U., Espersson C., Johansson H. Patient Injury Compensation 
for Healthcare-Related Injuries. 2007. Pieejams: http://www.vm.gov.
lv/images/userfiles/phoebe/ministrija_sabiedribas_lidzdaliba_
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Krājuma “Latvijas Republikas Senāta 
spriedumi un lēmumi 2019” Civillietu 
departamenta nolēmumu daļas anotācija

1.	 Senāta	 judikatūrā	 2019.gadā	 bija	 īpaši	 svarīgi	 nolēmumi	 autortiesībās,	
apdrošināšanas	tiesībās,	civilprocesa	tiesībās,	darba	tiesībās,	maksātnespējas	
tiesībās,	mantojuma	tiesībās,	lietu	tiesībās,	komerctiesībās,	saistību	tiesībās,	
tiesiskās	aizsardzības	procesa	tiesībās	un	zemesgrāmatu	tiesībās.	Lielākā	daļa	
no	gadagrāmatai	atlasītajiem	nolēmumiem	pieņemti	uz	kasācijas	sūdzības	
pamata	ierosinātās	kasācijas	tiesvedībās.	Divi	no	atlasītajiem	nolēmumiem	
ir	 taisīti	 tiesvedībās,	 kas	 ierosinātas	 pēc	Ģenerālprokuratūras	 Personu	un	
valsts	tiesību	aizsardzības	departamenta	virsprokurora	protestiem.

2. Saistību tiesības.	 Senātam	 saistību	 tiesību	 jomā	 bija	 jāatbild	 uz	
vairākiem	jautājumiem.	Dzīvojamo	māju	pārvaldīšanas	tiesībās,	kas	pieder	
pie	saistību	tiesību	jomas,	Senāts	ir	risinājis	jautājumu	par	komerctiesību	
noilgumu	piemērošanu	un	 ar	 to	 saistīto	 tiesību	 jautājumu	par	 dzīvokļu	
īpašnieku	kopības	kā	tiesību	subjekta	statusu	(lieta	Nr.	SKC-109/2019). 
Šajā	lietā	Senāts	atzina,	ka	dzīvokļu	īpašnieku	kopībai	ir	tiesību	subjekta	
statuss,	 kā	 arī	 to,	 ka,	 ja	 pārvaldnieks	 prasa	 samaksu	 par	 pārvaldnieka	
sniegtajiem	 pakalpojumiem	 vai	 veiktajiem	 darbiem,	 pārvaldnieks	 ceļ	
prasību	 savā	 labā	 un	 vārdā	 pret	 konkrēto	 parādnieku,	 nevis	 pārstāvot	
dzīvokļu	 kopību,	 tādēļ,	 ņemot	 vērā	 pārvaldnieka	 komersanta	 statusu,	
pārvaldnieka	 prasījumiem	 piedzīt	 parādu	 piemērojams	 Komerclikuma	
406.pantā	noteiktais	trīs	gadu	noilguma	termiņš.
Saistību	tiesību	jomā Senāts	ir	risinājis	dažādus	tiesību	jautājumus	sakarā	
ar	 piespiedu	 nomas	 tiesiskajām	 attiecībām,	 kas	 pastāv	 starp	 zemes	
īpašnieku,	no	vienas	puses,	un	ēkas,	kura	uzbūvēta	uz	šīs	zemes,	īpašnieku.	
Šajā	tiesību	jomā	Senāts	ir	atbildējis	uz	šādiem	tiesību	jautājumiem:

1)	 Vai	 zemes	 īpašnieks	 var	 prasīt	 ēkas	 īpašniekam	 samaksāt	
pievienotās	vērtības	nodokli	(turpmāk	–	PVN),	ja	zemes	īpašnieks	
ir	PVN	maksātājs?	(lieta	Nr.	SKC-42/2019);
2)	 Vai	 gadījumos,	 kad	 zemes	 īpašnieks	 kā	 komersants	 un	 kā	
iznomātājs	 piedalās	 piespiedu	 nomas	 tiesiskajās	 attiecībās,	 ir	
piemērojams	 Komerclikuma	 406.pantā	 paredzētais	 triju	 gadu	
noilgums?	(lieta	Nr.	SKC-104/2019).

Attiecībā	 uz	 zemes	 īpašnieka	 tiesībām	 prasīt	 PVN	 Senāts	 atzina,	 ka,	 ja	
dzīvojamai	ēkai	 funkcionāli	nepieciešamās	zemes	 īpašniekam	uz	 likuma	
pamata	nav	prasījuma	tiesību	par	pievienotās	vērtības	nodokļa	samaksu,	
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tad	 viņam	 nav	 tiesības	 prasīt	 lielāku	 nomas	maksu,	 nekā	 tieši	 noteikts	
likumā	(lieta	Nr.	SKC-42/2019).
Noilguma	 jautājumā	 Senāts	 norādīja,	 ka	 Komerclikuma	 406.panta	
regulējums	piemērojams	zemes	piespiedu	nomas	tiesiskajām	attiecībām,	
kurās	zemes	īpašnieks	ir	komersants.	
Senātam	 lietā	 Nr.	 SKC-316/2019	 bija	 jāatbild	 uz	 diviem	 tiesību	
jautājumiem:	 1)	 vai	 Civillikuma	 2318.pants	 ir	 attiecināms	 uz	 zvērinātu	
advokātu	 kā	 pilnvarnieku,	 pie	 kura	 persona	 vērsusies	 pēc	 juridiskās	
palīdzības	 kā	 lietpratēja	 tiesību	 jautājumos?	 2)	 vai	 advokātam	 kā	
pilnvarniekam	ir	pienākums	pierādīt	veikto	darbu	apjomu	un	kvalitāti?	
Atbildot	uz	pirmo	jautājumu,	Senāts	norādīja,	ka	Civillikuma	2318.pants	
nav	attiecināms	uz	gadījumu,	kad	persona	vēršas	pie	zvērināta	advokāta	kā	
lietpratēja	tiesību	jautājumos.	Savukārt	otrā	tiesību	jautājuma	kontekstā	
Senāts	 apstiprināja,	 ka	 advokātam	 ir	 jāpierāda	 savu	darbību	apjoms	un	
kvalitāte	 un	 saskaņā	 ar	 Civillikuma	 2305.pantu	 jāsniedz	 pilnvarotajam	
norēķins	par	uzdevuma	izpildīšanu.
Saistībā	 ar	 žurnālistu	 tiesībām	 un	 juridiskās	 personas	 reputācijas	
aizsardzību	 Senāts	 lietā	 Nr.	 SKC-40/2019	 ir	 izvērtējis	 atbildības	
jautājumus.	 Šī	 lieta	 sabiedrībā	 plašāk	 pazīstama	 kā	 Latvijas	 Nacionālās	
operas	un	baleta	un	tās	valdes	locekļu	prasība	pret	SIA	“TV	NET”	un	tās	
žurnālistu	ar	pseidonīmu	Olivers	Everts	par	prasītājiem	aizskarošu	rakstu	
“Kā	Latvijas	Nacionālā	opera	kļuva	par	Putina	galma	publisko	namu”,	kas	
2014.gada	 4.augustā	 publicēts	 interneta	 vietnē	www.tvnet.lv.	 Šajā	 lietā	
Senāts	atbildēja	uz	vairākiem	tiesību	jautājumiem:	

1)	Vai	Civillikuma	2352.1panta	tvērumā	ietilpst	arī	juridisko	personu	
reputācijas	aizsardzība?
2)	Vai	saskaņā	ar	Civillikuma	2352.1panta	trešo	daļu	atbildība	iestājas	
arī	par	pārmērīgi	aizskaroša	viedokļa	paušanu?
3)	Vai	žurnālistam	ir	tiesības	paust	aizskarošu	viedokli	par	publiskām	
personām?
4)	 Vai	 aizskaroša	 viedokļa	 gadījumā	 valsts	 kapitālsabiedrības	
amatpersonām	 kā	 publiskām	 personām	 ir	 jābūt	 ar	 tikpat	 lielu	
toleranci	pret	viedokļiem	kā	politiķiem?	

Uz	visiem	minētajiem	tiesību	 jautājumiem	Senāts	atbildēja	apstiprinoši.	
Tajā	pašā	laikā	norādāms,	ka	sniegtās	atbildes	nav	attiecināmas	uz	visiem	
gadījumiem.	Atbildes	uz	trešo	jautājumu	kontekstā	ir	būtiski	atzīmēt,	ka	
sniegtā	atbilde	nav	viennozīmīga	visos	gadījumos,	respektīvi,	tiesai	jāvērtē,	
vai	pastāv	kādi	notikumi	vai	cietušā	paša	izdarītas	darbības,	kas	ir	radījušas	
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pamatu	konkrētajam	viņa	personības	vai	darbības	vērtējumam,	jāapsver,	
vai	 strīdus	 publikācija	 aplūko	 plašākai	 sabiedrībai	 nozīmīgu	 jautājumu,	
jāņem	vērā	izteikumu	konteksts	un	mērķis,	publikācijas	žanrs	un	rakstā	
lietotie	mākslinieciskās	izteiksmes	līdzekļi.	Atbildes	uz	ceturto	jautājumu	
kontekstā	 norādāms,	 ka	 Senāts	 valsts	 kapitālsabiedrības	 amatpersonas	
uzskatīja	par	pielīdzināmām	politiķiem	un	arī	citām	publiskām	personām,	
kas	rīkojas	saistībā	ar	sabiedrībai	būtiskiem	jautājumiem.	No	tā	savukārt	
izriet,	ka	šīm	personām	ir	jābūt	ar	augstāku	toleranci	pret	viedokļiem,	tajā	
skaitā	aizskarošiem	viedokļiem.

3. Mantojuma tiesības. Senāts	analizēja	mantojuma	tiesību	jautājumus	
par	to,	vai	mantojuma	atklāšanas	brīdī	nenoteikta	bērna	paternitāte	nav	
uzskatāma	par	šķērsli	mantojuma	iegūšanai,	kā	arī	par	to,	kādas	sekas	ir	
klusējot	pieņemtam	mantojumam.	Lietā	Nr.	SKC-D/2019	Senāts	norādīja,	
ka	 likums	 neierobežo	 bērna	 tiesības	 celt	 prasību	 nolūkā	 noteikt	 savu	
izcelšanos	no	konkrētas	personas	un	bērna	paternitāte	nav	uzskatāma	par	
šķērsli	mantojuma	iegūšanai.	Attiecībā	uz	klusējot	pieņemta	mantojuma	
pieņemšanas	sekām	Senāts	vērsa	uzmanību	uz	to,	ka	par	bezmantinieka	
mantu	nevar	atzīt	mantu,	kura	atrodas	mantot	aicinātā	faktiskā	valdījumā,	
ja	 mantinieks	 uzaicinājumā	 noteiktajā	 termiņā	 vai	 gada	 laikā	 no	
mantojuma	atklāšanās	to	ir	pieņēmis	(lieta	Nr.	SKC-178/2019).

4. Darba tiesības. Lietā	 Nr.	 SKC-509/2019	 Senāts	 risināja	 tiesību	
jautājumu,	kas	nav	iekļaujams	aprēķinos	par	darbinieka	vidējo	izpeļņu	un	
ko	saistībā	ar	iepriekš	minēto	tiesību	jautājumu	ietver	jēdziens	“cita	veida	
atlīdzība	saistībā	ar	darbu”.	Senāts	norādīja,	ka,	aprēķinot	vidējo	izpeļņu	
Darba	 likumā	 noteiktajos	 gadījumos,	 netiek	 ņemta	 vērā	 Darba	 likuma	
59.pantā	 paredzētā	 darba	 samaksas	 daļa	 –	 jebkura	 cita	 veida	 atlīdzība	
saistībā	ar	darbu.	Savukārt	jēdziens	“cita	veida	atlīdzība	saistībā	ar	darbu”	
neietver	darba	devēja	maksājumus	darbiniekam	uz	svētkiem	vai	jubileju,	
jo	 tiem	 ir	 dāvanas	 raksturs,	 nevis	 atzinības	 raksturs,	 proti,	 atzinība	
darbiniekam	par	labi	paveiktu	darbu	vai	sasniegto	darba	rezultātu.	
Lietā	 Nr.	 SKC-369/2019	 Senāts	 apsvēra,	 vai	 aizliegums	 izbeigt	 darba	
tiesiskās	attiecības	ar	darbinieku,	kuram	ir	noteikta	invaliditāte,	ir	spēkā	
arī	gadījumos,	kad	darba	devējs	uzsaka	darba	tiesiskās	attiecības	svarīgu	
iemeslu	 dēļ	 saskaņā	 ar	Darba	 likuma	 101.panta	 piekto	 daļu.	 Tāpat	 bija	
jāizvērtē,	vai	darba	devējam	no	Darba	likuma	74.panta	otrās	daļas	izriet	
tiesības	 darbinieku	 nenodarbināt.	 Senāts	 attiecīgi	 atbildēja,	 ka	 Darba	
likuma	 101.panta	 piektajā	 daļā	 noteiktās	 darba	 devēja	 tiesības	 uzteikt	
darba	 tiesiskās	 attiecības	 svarīgu	 iemeslu	 dēļ	 saskaņā	 ar	Darba	 likuma	
101.panta	 piekto	 daļu	 nav	 ierobežotas,	 bet	 no	 Darba	 likuma	 74.panta	
otrās	daļas	neizriet	darba	devēja	tiesības	darbinieku	nenodarbināt.
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5. Komerctiesības. Lietā	Nr.	SKC-226/2019	Senātam	bija	 jāizvērtē,	vai	
Komerclikuma	 169.panta	 otrā	 daļa	 ir	 pareizi	 piemērota,	 t.i.,	 vai	 valdes	
loceklis	 ir	 nodarījis	 zaudējumus,	 ja	 viens	 no	 vienotās	 darījumu	 ķēdes	
darījumiem	 izolēti	 nav	 nesis	 peļņu.	 Senāts	 norādījis,	 ka	 nedrīkst	 vērtēt	
atrauti	tikai	vienu	nodarījumu,	jo	tas	ietilpst	vienotā	darījumu	ķēdē,	kas	
kopumā	 realizējusies	 sekmīgi	 (gūta	 peļņa),	 tādēļ	 nav	 pamata	 piemērot	
Komerclikuma	169.panta	otro	daļu.	
Lietā	Nr.	SKC-30/2019	Senāts	atzina,	ka	Komerclikuma	280.panta	otrajā	
daļā	 paredzētais	 ierobežojums	 akcionāram	 balsot	 akcionāru	 sapulcē	 ir	
attiecināms	arī	uz	gadījumu,	kad	akcionāram	jāpieņem	lēmums	par	viņa	
kā	padomes	(vai	valdes)	locekļa	atbrīvošanu	no	atbildības	par	sabiedrībai	
nodarītajiem	zaudējumiem.	
Lietā	Nr.		SKC-1374/2019	Senāts	uzsvēra,	ka	prasību	par	komercsabiedrības	
dalībnieku	sapulces	 lēmumu	atzīšanu	par	 spēkā	neesošu	nav	 iespējams	
izskatīt	 bez	 apstrīdēto	 lēmumu	 pieņēmušo	 personu	 piedalīšanās	 lietas	
dalībnieka	statusā.

6. Apdrošināšanas tiesības. Apdrošināšanas	 tiesībās	 Senāts	 skaidroja	
jēdziena	 “apdrošināšanas	 gadījums”	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	
īpašnieku	 civiltiesiskās	 obligātās	 apdrošināšanas	 likumā	 saturu	 (lieta	
Nr. SKC-2/2019).	Senāts	norādīja,	ka	jēdziens	“apdrošināšanas	gadījums”	
Sauszemes	transportlīdzekļu	īpašnieku	civiltiesiskās	atbildības	obligātās	
apdrošināšanas	 likuma	 1.panta	 2.punkta	 izpratnē	 aptver	 kaitējuma	
nodarīšanu	 ar	 jebkādu	 transportlīdzekļa	 izmantošanu,	 kas	 atbilst	 šī	
transportlīdzekļa	 parastajai	 funkcijai,	 neatkarīgi	 no	 tā,	 vai	 viens	 vai	 abi	
transportlīdzekļi	atradās	kustībā	un	vai	automašīnas	durvis,	iekāpjot	tajā	
vai	izkāpjot	no	tās,	atvēris	vadītājs	vai	pasažieris.	Savukārt	Ceļu	satiksmes	
likuma	 1.panta	 7.punktā	 noteiktā	 ceļu	 satiksmes	 negadījuma	 definīcija	
jēdziena	“apdrošināšanas	gadījums”	iztulkošanā	izmantojama	tiktāl,	ciktāl	
tā	ir	saskanīga	ar	šī	jēdziena	izpratni	Eiropas	Savienības	tiesībās.
Senāts	 lietā	 Nr. SKC-15/2019	 saskārās	 ar	 tiesību	 jautājumu,	 kas	 arī	
saistīts	 ar	 ceļu	 satiksmes	 negadījuma	 rezultātā	 nodarītu	 kaitējumu	 un	
apdrošināšanas	atlīdzības	jautājumiem.	Senātam	bija	jāsniedz	atbilde	uz	
jautājumu,	vai	tiesa	var	pati	piedēvēt	atpakaļvērstu	spēku	Satversmes	tiesas	
2014.gada	29.decembra	spriedumam	lietā	Nr.	2014-06-03.	Atpakaļvērstu	
spēku	apelācijas	instances	tiesa	piemēroja	saskaņā	ar	Civillikuma	3.pantu	
Satversmes	tiesas	spriedumam	lietā	Nr.	2014-06-03	daļā,	ar	kuru	atzīts,	
ka	Ministru	kabineta	2005.gada	17.maija	noteikumu	Nr.	331	“Noteikumi	
par	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 apmēru	 un	 aprēķināšanas	 kārtību	
par	 personai	 nodarītajiem	 nemateriālajiem	 zaudējumiem”	 3.,	 5.5.	 un	
10.punkts	ir	neatbilstošs	Latvijas	Republikas	Satversmes	105.pantam	un	
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Sauszemes	transportlīdzekļu	īpašnieku	civiltiesiskās	atbildības	obligātās	
apdrošināšanas	likuma	15.panta	pirmās	daļas	1.punktam.	Senāts	atzina,	ka	
kompetence	piešķirt	Satversmes	tiesas	spriedumam	atpakaļvērstu	spēku,	
atzīstot,	ka	augstāka	 juridiska	spēka	 tiesību	normai	neatbilstošā	 tiesību	
norma	nav	spēkā	ar	kādu	noteiktu	brīdi	pagātnē,	tādējādi	pārgrozot	 jau	
pastāvošās	 tiesiskās	 attiecības,	 ir	 vienīgi	 Satversmes	 tiesai.	 Tiesai,	 kas	
izskata	civillietu,	šādas	kompetences	nav.

7. Autortiesības. Autortiesību	 jomā	 Senāts	 atklāja	 autora	 tiesību	
publiskot	darbu	saturu	un	tiesību	aizliegt	izmantot	darbu	saturu	kolektīvā	
pārvaldījuma	gadījumā.	Senāts	lietā	Nr.	SKC-222/2019	norādīja,	ka	tiesa	
var	 atzīt	 kādu	 gadījumu	 par	 autora	 publiskošanas	 tiesībās	 ietilpstošu	
tikai	 vispirms	 noskaidrojot,	 vai	 uz	 strīdus	 darbību	 nav	 attiecināms	
kāds	 no	 Autortiesību	 likuma	 15.panta	 pirmajā	 daļā	 tieši	 norādītajiem	
publiskošanas	 tiesību	 veidiem.	 Tikai	 negatīvas	 atbildes	 gadījumā	 tiesa	
var	 izvērtēt,	 vai	 uz	 strīdus	 darbību	 attiecināmas	 publiskošanas	 tiesības	
Autortiesību	 likuma	 15.panta	 pirmās	 daļas	 1.punkta	 izpratnē. Attiecībā	
uz	 tiesībām	 aizliegt	 publiskot	 darbu	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 gadījumā	
Senāts	norādīja,	ka	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijai	ir	tiesības	prasīt	
galīgo	 pienākumrīkojumu	 –	 aizliegt	 izmantot	 organizācijas	 pārstāvēto	
autoru	 darbus.	 Šādā	 gadījumā	 pastāv	 tiesas	 pienākums	 izvērtēt	 galīgā	
pienākumrīkojuma	 samērīgumu,	 lai	 pienākumrīkojums	 konkrētās	
lietas	 apstākļos	būtu	 taisnīgs	pret	 abām	pusēm.	Pienākumrīkojumu	var	
ierobežot,	tostarp	gan	laikā,	gan	attiecībā	uz	aizliedzamo	darbību	veidiem	
un	izpausmēm.

8. Lietu tiesības un zemesgrāmatu tiesības.	 Lietā	 Nr. SKC-259/2019 
Senāts	 atzina,	 ka	 Civillikuma	 1.pantā	 ietvertais	 labas	 ticības	 princips	 kā	
tiesību	 normu	 piemērošanas	 un	 tiesisko	 attiecību	 vērtēšanas	 kritērijs	 ir	
ņemams	vērā	kopīpašuma	izbeigšanas	lietās.	Saistībā	ar	pretēji	labai	ticībai	
celto	prasību	un	nepilnībām	normatīvajos	tiesību	aktos	Senāts	arī	pieņēma	
blakus	 lēmumu,	vēršot	attiecīgo	 institūciju	uzmanību	uz	šiem	aspektiem.	
Savukārt	lietā	Nr. SKC-376/2019	tika	norādīts,	ka	ierakstu	zemesgrāmatā	
nav	 iespējams	 grozīt	 citādi,	 kā	 tikai	 uz	 attiecīgā	 darījuma	 dalībnieku	
savstarpējas	vienošanās,	kas	pievienota	notāra	apliecinātam	nostiprinājuma	
lūgumam,	vai	likumīgā	spēkā	nākuša	tiesas	sprieduma	pamata.

9. Civilprocess. Senātam	bija	arī	jāpārbauda	nolēmumu	pareizība	vairākos	
gadījumos,	kas	saistīti	ar	civilprocesu.	Jautājumā	par	pārvaldnieka	rēķina	
apstrīdēšanu	 Senāts	 norādīja	 uz	 agrāko	 judikatūru	 par	 prejudiciāla	
rakstura	 prasībām	 un	 atzina,	 ka	 rēķina	 izrakstīšana	 pati	 par	 sevi	
nenodibina	 parādsaistību,	 tāpēc	 prasība	 par	 rēķina	 atzīšanu	 par	 spēkā	
neesošu	nav	vērsta	uz	konkrēta	tiesību	vai	likumīgu	interešu	aizskāruma	
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vai	 apstrīdējuma	 novēršanu	 Civilprocesa	 likuma	 1.panta	 pirmā	 daļas	
izpratnē	(lieta	Nr.	SKC-70/2019).
Lietā	 Nr.	 SKC-61/2019	 Senātam	 bija	 jārisina	 jautājums	 par	 advokāta	
rēķina	apstrīdēšanu.	Senāts	uzsvēra,	ka	līdzīgi	kā	lietās	par	saistības,	kas	
nodota	bezstrīdus	piespiedu	izpildei,	apstrīdēšanu,	arī	lietās	par	zvērinātu	
advokātu	rēķina	apstrīdēšanu	prasījums	faktiski	ir	vērsts	nevis	uz	izpildu	
dokumenta	 spēkā	 neesības	 atzīšanu,	 bet	 uz	 atbrīvošanu	 no	 saistībām	
pēc	attiecīgā	rēķina	pilnīgi	vai	kādā	daļā,	jo	advokāta	rēķina	spēkā	esību	
nodrošina	 tam	 piešķirtais	 izpildu	 dokumenta	 spēks. Tāpēc,	 izskatot	
prasību,	kurā	klients	lūdzis	atzīt	par	spēkā	neesošiem	advokāta	izrakstītos	
rēķinus,	tiesai	jānoskaidro,	vai	prasītāja	ieskatā	advokāts	vispār	nav	veicis	
darbu	vai	arī	to	veicis	daļēji.
Lietā	Nr.	SKC-1181/2019	Senāts	atzina,	ka	vispārējās	jurisdikcijas	tiesa	
strīdu	par	šķīrējtiesas	 līguma	spēkā	esību	un	 tās	kompetenci	konkrētās	
civillietas	 izskatīšanā	 var	 pārbaudīt	 gan	 pirms	 sprieduma	 taisīšanas	
šķīrējtiesā,	gan	arī	pēc	tam,	kad	šķīrējtiesa	jau	pieņēmusi	savu	nolēmumu.
Lietā	Nr.	SPC-30/2019 Senāts	norādīja,	ka Civilprocesa	likumā	noteiktajā	
kārtībā	nav	pieļaujams	iesniegt	protestu	par	tiesas	lēmumu	par	prasības	
nodrošināšanu.	 Turklāt	 tika	 norādīts	 –	 ja	 lietas	 dalībnieka	 ieskatā	 ar	
prasības	 nodrošinājumu	 ir	 būtiski	 aizskartas	 tā	 tiesības,	 tad	 tam	 ir	
jāiesniedz	 pieteikums	 par	 prasības	 nodrošinājuma	 atcelšanu,	 nevis	
jāmēģina	rast	citus	alternatīvus	ceļus	šā	nolēmuma	atcelšanai.
Lietā	 Nr.	 SKC-318/2019	 Senāts	 vērsa	 uzmanību	 uz	 to,	 ka	 likumiska	
prezumpcija	ir	tāda	civillietā	nozīmīga	fakta	esības	pieņēmums,	kas	tieši	
noteikts	likumā	(Civilprocesa	likuma	96.panta	ceturtā	daļa).
Senāts	 lietā	 Nr.	 SKC-1037/2019	 atbildēja	 uz	 jautājumu,	 vai	 lietas	
dalībnieks	 drīkst	 paļauties	 uz	 pirmās	 instances	 tiesas	 valsts	 nodevas	
aprēķinu	pareizību,	pat	ja	aprēķini	atzīti	vēlāk	par	nepareiziem,	un	sagaidīt	
apelācijas	sūdzības	izskatīšanu.	Senāts	norādīja,	ka	lietas	dalībniekam	ir	
tiesiska	paļāvība	uz	tiesas	aprēķinu	valsts	nodevai	pareizību,	respektīvi,	
pirmās	instances	tiesas	kļūda	valsts	nodevas	aprēķinā,	kuras	pieļaušanā	
lietas	 dalībnieks	 nav	 vainojams,	 nedrīkst	 radīt	 viņam	 tik	 nelabvēlīgas	
sekas	 kā	 tiesību	 liegšana	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 440.2pantā	 minēto	
apelācijas	 tiesvedības	 ierosināšanas	 pamatu	 esības	 pārbaudi	 apelācijas	
instances	tiesā.

10. Tiesiskās aizsardzības process. Lietā	Nr.	SPC-1/2019	Senātam	bija	
jāizskata	protests	par	 tiesas	nolēmumu,	ar	kuru	 tiesa	 izbeidza	 tiesiskās	
aizsardzības	procesu,	jo	parādniece	nebija	iesniegusi	ziņas	par	kreditoru	
valdes	sastāvu	no	publiska	reģistra,	un	tādēļ	tiesa	uzskatīja,	ka	nav	pierādīta	
kreditoru	 piekrišana	 plānam.	 Pamatojoties	 uz	 protestā	 norādītajiem	
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argumentiem,	Senāts	tiesas	 lēmumu	atcēla,	norādot	uz	 lēmuma	formālo	
raksturu,	 nesamērīgumu	 un	 netaisnīgumu.	 Tajā	 pašā	 laikā	 Senāts	 arī	
uzsvēra,	ka	 tiesai	 ir	 tiesības,	nevis	pienākums	 ielūkoties	komercreģistrā	
vai	 rīkoties	 saskaņā	 ar	 Civilprocesa	 likuma	 	 93.panta	 ceturtās	 daļas	
noteikto	kārtību.	Tiesiskās	aizsardzības	procesam	raksturīga	atkāpšanās	
no	prasības	kārtībai	raksturīgā	sacīkstes	principa.	Tiesai	šādā	vienpusējā	
procesā	ir	tiesības	pēc	savas	iniciatīvas	pārbaudīt	tos	lietas	apstākļus,	par	
kuriem	tai	radušās	šaubas	iesniegtā	pieteikuma	kontekstā.

11. Maksātnespējas procesa tiesības.	 Senāts	 lietā	Nr.	SKC-185/2019 
norādīja,	ka	sabiedrības	maksātnespējas	gadījumā	lēmums	par	dividenžu	
izmaksu	var	tikt	apstrīdēts	Maksātnespējas	likuma	96.panta kārtībā,	jo	tas	
ir	vienpusējs,	uz	sabiedrības	līguma	izpildi	vērsts	darījums.

Civillietu	departamenta	priekšsēdētājs	
Aigars Strupišs

Civillietu	departamenta
zinātniski	analītiskais	padomnieks	

Mg.iur.,	L.LM.	Reinis Odiņš
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Summary of the Section of the Rulings by the 
Department of Civil Cases of the Supreme 
Court of the Republic of Latvia 2019

1.	 In	 2019,	 particularly	 significant	 rulings	 to	 case	 law	 of	 the	 Senate	
were	adopted	 in	cases	regarding	copyright	 law,	 insurance	 law,	civil	 law,	
labour	 law,	 insolvency	 law,	 inheritance	 law,	 property	 law,	 commercial	
law,	obligations	law,	rights	to	legal	protection,	and	land	register	law.	Most	
of	 the	 judgments	 selected	 for	 the	 yearbook	were	 rendered	 in	 cassation	
proceedings	 initiated	on	 the	basis	 of	 a	 cassation	 complaint.	 Two	of	 the	
selected	judgments	are	the	result	of	proceedings	initiated	by	protests	of	
the	Chief	Prosecutor	of	the	Department	for	Defence	of	Persons	and	State’s	
Rights	of	the	Prosecutor	General’s	Office.

2. Obligations law.	 The	 Senate	 addressed	 a	 number	 of	 issues	 in	 the	
area	of	obligations	law.	In	the	case	regarding	rights	on	administration	
of	 residential	 houses,	which	 falls	within	 the	 scope	of	 obligations	 law,	
the	Senate	addressed	 the	 issue	of	 the	application	of	 limitation	period	
of	commercial	law	and	the	related	legal	issue	of	the	status	of	collective	
of	 apartment	 owners	 as	 a	 legal	 entity	 (case	No	SKC-109/2019).	 The	
Senate	 acknowledged	 that	 the	 collective	 of	 apartment	 owners	 is	 a	
legal	 entity	 and,	moreover,	 that	 if	 the	manager	of	 apartment	building	
requests	 payment	 for	 the	 rendered	 services	 or	 its’	 completed	 tasks,	
then	 the	manager	of	apartment	building	 is	 raising	a	 claim	 in	 its’	own	
interest	 and	 own	name	 against	 the	 corresponding	 debtor,	 and	 not	 as	
representative	of	the	collective	of	apartment	owners;	therefore,	taking	
into	account	the	status	of	the	manager	of	the	apartment	building	as	a	
commercial	operator	the	statutory	limitation	of	three	years	for	claims	
is	applicable	to	the	debt	collection	claims	as	enshrined	in	Section	406	of	
the	Commercial	Law.
In	 the	 area	 of	 obligations	 law,	 the	 Senate	 has	 addressed	 various	 legal	
issues	regarding	the	forced	land	lease	relationship,	which	exists	between	
a	landowner	and	the	owner	of	a	building	built	on	that	land.	In	this	area	of	
the	law,	the	Senate	has	answered	the	following	legal	questions:
1)	Can	a	 landowner	demand	payment	of	value-added	tax	(hereinafter	–	
VAT)	 from	a	building	owner	 if	 the	 landowner	 is	 a	VAT	payer?	 (case	No 
SKC-42/2019);
(2)	Is	the	three-year	limitation	period	provided	for	in	Section	406	of	the	
Commercial	Law	applicable	in	cases	where	a	landowner,	as	a	commercial	
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operator	and	a	lessor,	participates	in	legal	relations	of	forced	lease	of	land	
(case	No	SKC-104/2019)?
In	regard	to	the	right	of	a	landowner	to	claim	VAT,	the	Senate	acknowledged	
that	if	an	owner	of	the	land,	which	is	functionally	necessary	for	a	residential	
building,	has	no	rights	to	claim	value	added	tax	enshrined	in	the	law	,	then	
he	is	not	entitled	to	a	higher	rent	than	provided	for	in	the	law	(case	No	
SKC-42/2019).
Concerning	the	limitation	period,	the	Senate	pointed	out	that	the	regulation	
of	Section	406	of	the	Commercial	Law	is	applicable	to	the	legal	relations	of	
forced	lease	of	land,	where	the	landowner	is	a	commercial	operator.
The	 Senate	 in	 the	 case	 No	 SKC-316/2019	 had	 to	 answer	 two	 legal	
questions:	 1)	 Is	 Section	 2318	 of	 the	 Civil	 Law	 applicable	 to	 a	 sworn	
advocate	as	an	attorney	from	whom	a	person	requested	legal	aid	as	a	legal	
expert?	 2)	 Is	 an	 advocate	 as	 an	 attorney	 under	 obligation	 to	 prove	 the	
extent	and	quality	of	completed	tasks?
Responding	to	the	first	question,	the	Senate	pointed	out	that	Section	2318	
of	 the	Civil	 Law	does	not	 apply	 to	 the	 case	where	 a	 person	has	used	 a	
sworn	advocate	as	a	 legal	expert.	Whereas,	 in	the	context	of	the	second	
legal	 question,	 the	 Senate	 affirmed	 that	 an	 advocate	 must	 prove	 the	
extent	and	quality	of	his	tasks	and	provide	the	authorizing	person	with	a	
settlement	of	the	accomplished	tasks	in	accordance	with	Section	2305	of	
the	Civil	Law.
In	the	case	No	SKC-40/2019	the	Senate	has	considered	liability	issues	in	
the	context	of	the	rights	of	journalists	and	the	protection	of	the	reputation	
of	a	legal	person.	The	case	is	more	widely	known	to	the	public	as	the	claim	
of	 Latvian	National	 Opera	 and	 Ballet	 and	 its	members	 against	 SIA	 “TV	
NET”	and	its	journalist	under	the	pseudonym	Olivers	Everts	regarding	an	
insulting	article	 to	a	claimant	entitled	“How	the	Latvian	National	Opera	
Became	a	Brothel	at	Putin’s	Court”,	published	on	August	4	at	www.tvnet.lv. 
In	this	case,	the	Senate	answered	several	legal	questions:
1)	 Does	 the	 scope	 of	 Section	 23521	 of	 the	 Civil	 Law	 also	 include	 the	
protection	of	the	reputation	of	legal	persons?
2)	Is	there	a	liability	under	Section	23521,	Paragraph	three	of	the	Civil	Law	
for	expressing	an	excessively	offensive	opinion?
3)	Does	 a	 journalist	 have	 the	 right	 to	 express	 offensive	 opinions	 about	
public	figures?
4)	 If	 an	offensive	opinion	 is	expressed,	 should	public	 capital	 company	
officials	 as	 public	 figures	 be	 as	 tolerant	 of	 opinions	 expressed	 as	
politicians	are?
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The	Senate	gave	affirmative	answers	to	all	of	these	legal	questions.	At	the	
same	time,	it	should	be	noted	that	the	answers	provided	do	not	apply	to	
all	cases.	In	the	context	of	the	answer	to	the	third	question,	it	is	important	
to	note	that	the	answer	given	is	not	unequivocal	in	all	cases,	that	is,	the	
court	must	assess	whether	there	are	occurrences	or	activities	of	the	victim	
that	have	given	rise	to	a	specific	assessment	of	his	or	her	personality	or	
activity;	it	should	be	considered	whether	the	publication	in	question	deals	
with	 a	matter	 of	major	 public	 interest,	 the	 context	 and	 purpose	 of	 the	
statements,	as	well	as	the	genre	of	the	publication	and	the	means	of	artistic	
expression	used	in	the	article	have	to	be	taken	into	account.	In	the	context	
of	the	answer	to	the	fourth	question,	 it	should	be	noted	that	the	Senate	
considered	the	officials	of	the	public	capital	company	to	be	comparable	to	
politicians	and	other	public	persons	handling	matters	of	public	interest.	
This,	in	turn,	implies	that	these	persons	should	have	a	higher	tolerance	for	
opinions,	including	offensive	opinions.

3. Inheritance law.	 The	 Senate	 analysed	 the	 issues	 of	 inheritance	 law	
deciding	 whether	 at	 the	 time	 of	 the	 detection	 of	 an	 inheritance	 the	
unestablished	paternity	 of	 the	 child	 is	 an	 obstacle	 to	 acquisition	of	 the	
inheritance	 as	 well	 as	 the	 consequences	 of	 implicit	 acceptance	 of	 an	
inheritance.	 In	 the	 case	No	SKC-D/2019	 the	 Senate	noted	 that	 the	 law	
does	not	 limit	a	 child’s	 right	 to	bring	an	action	 to	determine	his	or	her	
descent	from	a	particular	person	and	that	the	child’s	paternity	is	not	an	
obstacle	to	acquisition	of	the	inheritance.	Concerning	the	consequences	of	
accepting	an	implicitly	accepted	inheritance,	the	Senate	drew	attention	to	
the	fact	that	such	a	property	cannot	be	recognized	as	a	property	without	
heirs	which	 remains	 in	 the	 actual	 possession	 of	 the	 persons	 invited	 to	
inherit,	if	it	is	accepted	by	the	heir	within	the	time	limit	specified	in	the	
summons	or	within	one	year	from	the	date	of	detection	of	the	inheritance	
(case	No	SKC-178/2019).

4. Labour law.	 In	 the	 case	 No	 SKC-509/2019	 the	 Senate	 addressed	
the	 legal	 issue	 of	 what	 shall	 not	 be	 included	 in	 calculation	 of	 average	
earnings	of	an	employee	and	what	is	covered	by	the	concept	“other	kinds	
of	 payments	 related	 to	 work”	 in	 the	 context	 of	 the	 above-mentioned	
legal	 issue.	The	Senate	noted	that	 in	calculating	the	average	earnings	 in	
cases	provided	for	in	the	Labour	Law,	the	part	of	the	salary	provided	for	
in	 Section	 59	 of	 the	 Labour	 Law	 (any	 other	 kinds	 of	 payments	 related	
to	work)	 is	 not	 taken	 into	 account.	Whereas,	 the	 concept	 “other	 kinds	
of	payments	related	to	work”	does	not	include	employer’s	payments	for	
festivities	or	anniversaries	to	an	employee	because	they	have	a	gift	nature	
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and	not	a	nature	of	a	reward,	namely,	as	recognition	of	the	employee’s	jobs	
well	done	or	results	achieved.
In	the	case	No	SKC-369/2019	the	Senate	examined	whether	the	prohibition	
on	terminating	an	employment	legal	relationship	with	an	employee	with	a	
defined	disability	also	applies	when	an	employer	terminates	employment	
legal	relationship	for	significant	reasons	under	Section	101,	Paragraph	five	
of	the	Labour	Law.	It	was	also	necessary	to	assess	whether	the	employer	
has	 derived	 rights	 from	 Section	 74,	 Paragraph	 two	 of	 the	 Labour	 Law	
not	to	employ	the	employee.	The	Senate	responded	accordingly	that	the	
employer’s	 rights	under	Section	101,	Paragraph	 five	of	 the	Labour	Law	
to	 terminate	 an	 employment	 relationship	 for	 significant	 reasons	 is	 not	
restricted,	but	the	employer’s	rights	not	to	employ	an	employee	does	not	
follow	from	Section	74	Paragraph	two	of	the	Labour	Law.	

5. Commercial Law.	 In	 the	 case	No	SKC-226/2019 the	 Senate	 had	 to	
assess	 whether	 Section	 169,	 Paragraph	 two	 of	 the	 Commercial	 Code	
was	 properly	 applied,	 i.e.,	whether	 a	member	 of	 the	 board	 of	 directors	
had	 caused	 damages	 if	 one	 of	 the	 transactions	 in	 the	 single	 chain	was	
not	 profitable.	 The	 Senate	 stated	 that	 one	 transaction	 should	 not	 be	
considered	in	isolation,	as	it	is	part	of	a	single	chain	of	transactions	that	
has	been	successful	(profitable)	in	its	entirety,	so	there	were	no	grounds	
to	apply	Section	169,	paragraph	two	of	the	Commercial	Law.
In	the	case	No	SKC-30/2019	the	Senate	acknowledged	that	the	restriction	
on	a	shareholder	to	vote	at	a	shareholders’	meeting	provided	for	in	Section	
280,	paragraph	two	of	the	Commercial	Law	also	applies	to	a	shareholder’s	
decision	to	dismiss	him	as	a	member	of	the	council	(or	board)	from	liability	
for	damages	caused	to	the	company.
In	 the	 case	 No	 SKC-1374/2019	 the	 Senate	 emphasized	 that	 an	 action	
for	 annulment	 of	 decisions	 of	 a	 general	 meeting	 of	 shareholders	 of	 a	
commercial	company	cannot	be	considered	without	the	participation	of	
the	persons	who	adopted	the	contested	decision.

6. Insurance law. In	 the	 field	 of	 insurance	 law,	 the	 Senate	 clarified	
the	 contents	 of	 the	 notion	 “insurable	 event”	 provided	 for	 in	 the	
Compulsory	 Civil	 Liability	 Insurance	 of	 Owners	 of	 Motor	 Vehicles	 Law	 
(case	No	SKC-2/2019).	The	Senate	noted	that	the	term	“insurable	event”	
within	the	meaning	of	Section	1,	Clause	2	of	the	Compulsory	Civil	Liability	
Insurance	of	Owners	of	Motor	Vehicles	Law	covers	damage	to	any	use	of	a	
vehicle	that	corresponds	to	normal	functionality	of	that	vehicle,	regardless	
of	whether	one	or	both	vehicles	are	in	motion,	and	whether	the	driver	or	
passenger	has	opened	the	car	door	when	entering	or	leaving	it.	Whereas,	
the	definition	of	a	road	accident	provided	for	in	Section	1,	Paragraph	seven	
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of	the	Road	Traffic	Law	shall	be	used	in	interpreting	the	term	“insurable	
event”	in	so	far	as	it	is	consistent	with	the	understanding	of	this	concept	
in	European	Union	law.
In	the	case	No	SKC-15/2019 the	Senate faced	a	 legal	 issue	also	related	
to	 damages	 caused	 as	 the	 result	 of	 a	 road	 traffic	 accident	 and	 issues	
of	 insurance	 indemnity.	 The	 Senate	 had	 to	 provide	 an	 answer	 to	 the	
question	whether	the	court	itself	may	attribute	a	retroactive	effect	to	the	
Constitutional	 Court’s	 judgment	 of	 December	 29,	 2014	 in	 the	 case	 No	
2014-06-03.	The	appellate	court	applied	a	retroactive	effect	in	accordance	
with	Section	3	of	the	Civil	Law	to	the	Constitutional	Court	judgment	in	the	
case	No	2014-06-03	in	part	which	acknowledges	that	the	Clauses	3,	5.5	
and	10	of	the	Cabinet	of	Ministers	Regulations	of	May	17,	2005	No	331	
“Regulations	on	the	Amount	and	Procedure	of	Calculation	of	the	Insurance	
Indemnity	for	Non-material	Losses	Caused	to	a	Person”	are	incompatible	
with	Article	105	of	the	Satversme	(Constitution)	of	the	Republic	of	Latvia	
and	 with	 Section	 15,	 Paragraph	 one,	 Clause	 1	 of	 the	 Compulsory	 Civil	
Liability	Insurance	of	Owners	of	Motor	Vehicles	Law.	The	Senate	recognized	
that	 only	 the	 Constitutional	 Court	 has	 the	 competence	 of	 attributing	 a	
retroactive	 effect	 to	 the	 Constitutional	 Court	 judgment,	 acknowledging	
that	a	legal	provision	which	does	not	comply	with	a	provision	of	a	higher	
legal	 force	 is	not	 in	 force	at	some	point	 in	 the	past,	and	 thus	amending	
the	existing	legal	relations.	The	court	examining	the	civil	case	has	no	such	
competence.

7. Copyright law. In	the	field	of	copyright	law,	the	Senate	uncovered	the	
contents	of	the	rights	of	the	author	to	publish	works	and	to	prohibit	the	
use	of	works	in	the	case	of	collective	management.	
In	 the	 case	 No	 SKC-222/2019	 the	 Senate	 noted	 that	 a	 court	 may	
acknowledge	a	certain	case	to	fall	within	the	author’s	publication	rights	
only	after	first	determining	whether	the	disputed	activity	is	subject	to	any	
of	the	forms	of	publication	rights	provided	for	in	Section	15,	Paragraph	one	
of	the	Copyright	Act.	Only	after	answering	negatively	to	this	question	the	
court	may	assess	whether	the	disputed	activity	is	subject	to	publication	
right	within	 the	meaning	 of	 Section	15,	 Paragraph	one,	 Clause	1	 of	 the	
Copyright	 Law.	With	 regard	 to	 the	 right	 to	 prohibit	 the	 publication	 of	
a	work	 in	 the	case	of	 collective	management,	 the	Senate	noted	 that	 the	
collective	 management	 organization	 has	 the	 right	 to	 request	 a	 final	
injunction	 to	 prohibit	 the	 use	 of	 the	works	 of	 the	 authors	 represented 
by	 the	 organization.	 In	 such	 a	 case,	 the	 court	 is	 obliged	 to	 assess	 the	
proportionality	of	the	final	injunction	so	that	the	injunction	is	fair	to	both	
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parties	given	the	circumstances	of	the	case.	The	injunction	may	be	limited,	
both	in	time	and	in	terms	of	the	types	and	manifestations	of	the	prohibited	
activities.

8. Property law and land register law.	In	the	case	No	SKC-259/2019	the	
Senate	acknowledged	that	the	principle	of	good	faith	contained	in	Section	
1	of	the	Civil	Law	as	a	criterion	for	the	application	of	legal	provisions	and	
for	the	assessment	of	legal	relationships	has	to	be	taken	into	account	in	
cases	of	 termination	of	 joint	ownership.	 In	response	to	a	claim	brought	
contrary	to	good	faith	and	to	shortcomings	of	the	legislation,	the	Senate	
also	adopted	an	ancillary	decision,	drawing	the	attention	of	the	relevant	
institutions	to	these	aspects.	In	turn,	in	the	case	No	SKC-376/2019	it	was	
noted	that	the	entry	in	the	Land	Register	could	not	be	altered	except	on	
the	basis	of	a	mutual	agreement	between	the	parties	to	the	transaction	in	
question,	which	is	attached	to	a	notarized	request	of	corroboration,	or	on	
a	basis	of	a	court	judgement	entered	in	force.

9. The civil procedure.	The	Senate	also	had	to	verify	the	accuracy	of	the	
rulings	 in	a	number	of	cases	 involving	civil	proceedings.	As	regards	 the	
issue	of	contesting	an	invoice	issued	by	a	manager	of	property,	the	Senate	
referred	to	previous	case	law	on	prejudicial	claims	and	acknowledged	that	
invoicing	as	such	does	not	establish	a	debt,	so	that	an	action	for	annulment	
of	an	invoice	is	not	directed	at	preventing	a	specific	infringement	of	law	
or	 interests	within	the	meaning	of	Section	1,	Paragraph	one	of	 the	Civil	
Procedure	Law	(case	No	SKC-70/2019).
In	the	case	No	SKC-61/2019 the	Senate	addressed	the	issue	of	contesting	
an	 invoice	 issued	 by	 an	 advocate.	 The	 Senate	 emphasized	 that,	 just	 as	
in	 cases	of	 contesting	an	obligation	subject	 to	undisputed	enforcement,	
in	 cases	 contesting	 an	 invoice	 issued	by	 a	 sworn	 advocate,	 the	 claim	 is	
actually	not	 for	 the	 invalidation	of	 an	enforcement	document,	but	 for	a	
full	or	partial	discharge	of	the	obligations	regarding	a	respective	invoice,	
since	the	validity	of	the	invoice	issued	by	an	advocate	is	ensured	by	the	
force	of	the	enforcement	document.	Therefore,	when	reviewing	a	claim	for	
invalidation	of	invoices	issued	by	an	advocate,	the	court	must	determine	
whether,	 in	 the	claimant’s	opinion,	 the	advocate	has	not	performed	any	
work	at	all	or	has	done	it	in	part.
In	 the	 case	No	SKC-1181/2019 the	 Senate	 acknowledged	 that	 a	 court	
of	 general	 jurisdiction	 may	 review	 a	 dispute	 about	 the	 validity	 of	 an	
arbitration	agreement	and	its	jurisdiction	over	a	particular	civil	case	either	
before	the	arbitration	award	is	rendered	or	after	the	court	of	arbitration	
has	rendered	its	judgement.
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In	the	case	No	SPC-30/2019	the	Senate	noted	that	it	is	not	permissible	
to	lodge	a	protest	against	a	court’s	decision	to	secure	a	claim	under	the	
Civil	Procedure	Law.	Moreover,	it	was	stated	that	if	a	party	to	proceedings	
considers	that	the	securing	of	a	claim	has	seriously	 infringed	his	or	her	
rights,	he	or	she	must	apply	 for	 the	securing	to	be	cancelled,	 instead	of	
seeking	alternative	means	of	revoking	court’s	decision.
In	the	case	No	SKC-318/2019	the	Senate	drew	attention	to	the	fact	that	a	
legal	presumption	is	a	presumption	of	the	existence	of	a	fact	of	importance	
in	a	civil	case	expressly	provided	for	by	law	(Section	96,	Paragraph	four	of	
the	Civil	Procedure	Law).
The	 Senate	 in	 the	 case	 No	 SKC-1037/2019	 answered	 the	 question	
of	 whether	 a	 party	 to	 proceedings	 may	 rely	 on	 the	 correctness	 of	 the	
calculation	of	the	state	fee	by	the	first	instance	court,	even	if	the	calculation	
was	subsequently	found	to	be	incorrect,	and	await	the	review	of	the	appeal.	
The	Senate	stated	that	a	party	to	proceedings	has	legitimate	expectations	
regarding	the	correctness	of	the	calculation	of	the	state	fee,	that	 is,	 that	
the	first	instance	court’s	error	in	the	state	fee	calculation,	which	the	party	
is	not	guilty	of,	shall	not	have	the	effect	of	adversely	affecting	him,	such	
as	depriving	him	of	a	right	of	verification	of	the	existence	of	the	grounds	
for	initiation	of	appeal	proceedings	referred	to	in	Section	4402	of	the	Civil	
Procedure	Law.

10. The legal protection proceedings.	In	the	case	No	SPC-1/2019	the	
Senate	 reviewed	 a	 protest	 against	 a	 court	 ruling	 terminating	 the	 legal	
protection	proceedings	because	the	debtor	had	not	provided	information	
on	the	composition	of	the	board	of	creditors	from	a	public	register,	and	the	
court	therefore	considered	that	the	creditors’	consent	to	the	plan	had	not	
been	demonstrated.	On	the	basis	of	the	arguments	raised	in	the	protest,	
the	Senate	quashed	the	court’s	decision,	drawing	attention	to	decision’s	
formal	nature,	 disproportionality	 and	unfairness.	At	 the	 same	 time,	 the	
Senate	also	emphasized	 that	 the	court	has	 the	right,	not	 the	obligation,	
to	 look	 at	 the	 commercial	 register	 and	 to	 act	 in	 accordance	 with	 the	
procedure	laid	down	in	Section	93,	Paragraph	four	of	the	Civil	Procedure	
Law.	The	legal	protection	proceedings	are	characterized	by	a	derogation	
from	the	adversarial	principle	characteristic	to	claim	procedure.	In	such	
unilateral	proceedings,	 the	court	shall	have	the	rights	 to	examine	on	 its	
own	initiative	the	circumstances	of	the	case	about	which	it	has	doubts	in	
the	context	of	the	application	filed.

11. Insolvency procedure law.	 In	 the	 case	 No	 SKC-185/2019 the	
Senate noted	 that	 in	 the	 event	 of	 company’s	 insolvency,	 the	 decision	



Summary

C-21

on	 the	payment	of	dividends	may	be	contested	under	Section	96	of	 the 
Insolvency	Law	since	it	is	a	unilateral	transaction	aimed	at	the	execution	
of	a	company	contract.

Aigars Strupišs
Chair	of	the	Department	of	Civil	Cases

LL.M. Reinis Odiņš
Legal	Research	Counsel	of	the	Department	of	Civil	Cases
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I.  Nolēmumi, kas izriet no saistību tiesībām

Juridisko personu reputācijas aizsardzība

Civillikuma 2352.1panta tvērumā ietilpst arī juridisko personu reputācijas 
aizsardzība (Civillikuma 2352.1pants).

Atbildība par godu un cieņu aizskarošu viedokli 

Saskaņā ar Civillikuma 2352.1panta trešo daļu atbildība iestājas arī par 
pārmērīgi aizskaroša viedokļa paušanu (Civillikuma 2352.1panta trešā daļa).

Aizskarošo viedokli ietverošās publikācijas vērtēšana

1. Vārda brīvība neaizsargā tiesības paust viedokli klaji rupjā formā, ja preses 
publikācijas vienīgais nolūks ir aizvainot. Tomēr žurnālistiem ir tiesības 
izmantot pārspīlējumus un pat provokāciju, tāpēc arī aizskarošs viedoklis var 
būt aizsargājams, ja tam ir faktiskā bāze (Civillikuma 2352.1panta trešā daļa). 

2. Tiesai jāvērtē, vai pastāv kādi notikumi vai cietušā paša izdarītas 
darbības, kas ir radījušas pamatu konkrētajam viņa personības vai darbības 
vērtējumam, jāapsver, vai strīdus publikācija aplūko plašākai sabiedrībai 
nozīmīgu jautājumu, jāņem vērā izteikumu konteksts un mērķis, publikācijas 
žanrs un rakstā lietotie mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi (Civillikuma 
2352.1panta trešā daļa).

Amatpersonu goda un cieņas aizskārums 

Augstāks tolerances slieksnis pret sabiedrības un mediju kritiku ir ne 
vien politiķiem, bet arī citām publiskām personām, kas rīkojas saistībā ar 
sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Šāds statuss katrā ziņā piemīt kultūras 
jomā īpaši nozīmīgas valsts kapitālsabiedrības valdes locekļiem (Civillikuma 
2352.1panta trešā daļa).
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Rīgā	2019.gada	10.jūlijā	 SKC-40/2019 
  ECLI:LV:AT:2019:0710.C30292615.1.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:	
senatore	referente	Zane	Pētersone,
senatore	Inta	Lauka,
senators	Valerijs	Maksimovs
izskatīja	rakstveida	procesā	civillietu	valsts	SIA	“Latvijas	Nacionālā	

opera	 un	 balets”,	 [pers.	 A],	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 C]	 prasībā	 pret	 SIA	 “TV	
NET”	par	atvainošanās	publicēšanu	un	nemantiskā	kaitējuma	atlīdzības	
piedziņu	par	goda	un	cieņas	aizskārumu	sakarā	ar	SIA	“TV	NET”	kasācijas	
sūdzību	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	
24.janvāra	spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Valsts	SIA	(turpmāk	–	VSIA)	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”	
(pirms	nosaukuma	maiņas	–	“Latvijas	Nacionālā	opera”;	turpmāk	arī	–	LNOB	
un	LNO),	[pers.	A],	[pers.	B]	un	[pers.	C]	2014.gada	7.novembrī	Rīgas	pilsētas	
Vidzemes	priekšpilsētas	tiesā	cēla	prasību	pret	SIA	“TV	NET”,	lūdzot:

1)	 uzlikt	 SIA	 “TV	 NET”	 pienākumu	 publicēt	 atvainošanos	 par	
VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”,	[pers.	A],	[pers.	B]	un	
[pers.	C]	goda	un	cieņas	aizskaršanu	interneta	portāla	www.tvnet.lv 
sadaļas	“Viedokļi”	rubrikā	“TVNET	komentārs”;

2)	piedzīt	no	SIA	“TV	NET”	VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”	
labā	 mantisko	 kompensāciju	 par	 goda	 un	 cieņas	 aizskaršanu	
129 873 euro;

3)	 piedzīt	 no	 SIA	 “TV	 NET”	 [pers.	 A],	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 C]	 labā	
mantisko	kompensāciju	par	goda	un	 cieņas	aizskaršanu	1	euro 
katram;	

4)	piedzīt	no	SIA	“TV	NET”	prasītāju	labā	tiesāšanās	izdevumus.
Prasībā	norādīti	šādi	apstākļi.
[1.1]	Atbildētāja	SIA	“TV	NET”	2014.gada	4.augustā	interneta	portālā	

www.tvnet.lv	 publicēja	 rakstu	 ar	 nosaukumu	 “Kā	 Latvijas	Nacionālā	 opera	
kļuva	par	Putina	galma	publisko	namu”,	kurā	žurnālists	ar	pseidonīmu	Olivers	
Everts	nepieļaujami	rupji	un	aizskaroši	vērsās	pret	VSIA	“Latvijas	Nacionālā	
opera	un	balets”	valdi	–	 [pers.	A],	 [pers.	B]	un	[pers.	C]	–	par	operas	telpu	
izīrēšanu	[pers.	D]	privāta	pasākuma	rīkošanai	2014.gada	29.jūlijā.

Rakstā	ietverts	šāds	teksts:	
“Tas	ir	Krievijas	mūsdienu	monarha	Putina	galms,	kas	katru	vasaru	

pulcējas	 Jūrmalā	 (ar	 ZZS	 politiķa	 Trukšņa	 ielūgumu	 un	 atbalstu),	 un	
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šogad	 viņiem	 izdevās	 arī	 apgānīt	 un	 pazemot	 mūsu	 kultūras	 lepnumu	
Nacionālo	operu,	uz	vienu	nakti	padarot	to	par	mūslaiku	Hitlera	un	Staļina	
mantinieka	Putina	galma	publisko	namu.	

Ar	Nacionālās	apvienības	atbalstu	ieceltā	LNO	valde	ar	[pers.	A]	vadībā	
atdevās	 Kremļa	 un	 Putina	 lakstīgalu	 diriģentam	 un	 patronam	 [pers.	 D],	
kā	 arī	 viņa	 viesiem	 par	 129	 tūkstošiem	 eiro.	 Atdevās	 ciniski	 un	 Latvijas	
nodokļu	maksātājus	pazemojoši.	Jo	ar	naudu,	ko	LNO	maksājam	mēs,	esot	
par	maz	valdes	ambīciju	īstenošanai	un	tāpēc	Operas	zāle	bija	jāpadara	par	
Kremļa	bordeli,	kurā	tusēt	bija	ļauts	kaismīgākajiem	putinasosiem	ne	tikai	
no	Krievijas,	bet	arī	vismaz	pāris	uzticamākajiem	Putina	rokaspuišiem	no	
Latvijas	–	[pers.	E]	ar	savu	sievu	un	[pers.	F]	ar	savu	sekretāri.	

[Pers.	 A],	 [pers.	 C]	 un	 [pers.	 B]	 (LNO	 valde)	 atdevās	 Kremļa	
galmam	Toma	Džonsa	mūzikas	pavadībā	un	uz	krēsliem	dejojošu	krievu	
solistu	 klātbūtnē,	 atdevās	 zem	 galdiem,	 kas	 bija	 klāti	 ar	 Putina	 virtuvē	
pagatavotiem	 siltiem	 astoņkāja	 salātiem,	 kraukšķīgiem	 kalmāriem,	
sutinātām	zandarta	 filejām	ar	 seleriju	biezputru	baltvīna	mērcē,	 grilētu	
Jaunzēlandes	 jēru	un	Andalūzijas	gaspačo	ar	omāriem.	Turklāt	šie	galdi	
bija	 speciāli	 ienesti	 opernama	 parterā	 un	 beletāžā,	 kur	 parasti	 notiek	
skatīšanās	uz	skatuvi,	nevis	uz	omāriem	un	jēra	fileju.”	

[1.2]	 Publicējot	minētos	 izteikumus,	 atbildētāja	 aizskāra	 prasītāju	
Satversmes	95.pantā	nostiprinātās	tiesības	uz	goda	un	cieņas	aizsardzību	
un	 pārkāpa	 likuma	 “Par	 presi	 un	 citiem	masu	 informācijas	 līdzekļiem”	
7.panta	piekto	daļu,	kas	aizliedz	publicēt	informāciju,	kura	aizskar	fizisko	
un	juridisko	personu	godu	un	cieņu	un	ceļ	neslavu.	

[1.3]	Vērtējot	iepriekšminētās	frāzes,	secināms,	ka	VSIA	“LNOB”	telpu	
izīrēšana	 tiek	 salīdzināta	 ar	 intīma	 rakstura	 pakalpojumu	 sniegšanu	 –	
orģiju,	 kuras	 laikā	 VSIA	 “LNOB”	 vadība	 “apkalpoja”	 [pers.	 D]	 un	 viņa	
viesus.	Izmantojot	rupjus	un	aizskarošus	izteikumus,	autors	lasītajam	dod	
tiešu	mājienu,	ka	[pers.	A],	[pers.	C]	un	[pers.	B]	konkrētajā	situācijā	būtu	
uzskatāmi	par	prostitūtām.	

Šādu	rupju	un	aizskarošu	aprakstu	publicēšana	masu	informācijas	
līdzeklī	aizskar	prasītāju	godu	un	cieņu,	jo	raksts	ietver	rupju	personisku	
apvainojumu,	 kas	 mazina	 prasītāju	 sabiedrisko	 novērtējumu,	 nav	
balstīts	uz	faktiem,	ir	pretrunā	sabiedrības	morāles	normām	un	ir	klaji	
aizskarošs.	

[1.4]	Raksta	publicēšana	sadaļā	“Viedokļi”	neatbrīvo	atbildētāju	no	
atbildības,	 jo	 tiesības	uz	vārda	brīvību,	 tostarp	brīvi	 izplatīt	 informāciju	
un	 paust	 viedokļus,	 nav	 absolūtas.	 Saskaņā	 ar	 Satversmes	 116.pantu	
un	 Eiropas	 Cilvēka	 tiesību	 un	 pamatbrīvību	 aizsardzības	 konvencijas	
(turpmāk	 –	 Cilvēktiesību	 konvencija)	 10.panta	 otro	 daļu	 tās	 var	 tikt	
ierobežotas,	lai	aizsargātu	personas	godu	un	cieņu.	
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[1.4.1]	 Gan	 Latvijas	 judikatūrā,	 gan	 Eiropas	 Cilvēktiesību	 tiesas	
(turpmāk	 –	 ECT)	 spriedumos	 atzīts,	 ka	 viedoklis	 var	 aizskart	 personas	
godu	un	cieņu,	ja	tas	ir	bijis	rupjš	vai	nesamērīgi	aizskarošs.	Lai	sniegtu	
asu	un	negatīvu	personas	vērtējumu,	 ir	 jāpastāv	zināmam	pamatam,	un	
viedoklis	var	būt	nesamērīgi	aizskarošs	īpaši	tad,	ja	tam	trūkst	jebkādas	
faktiskās	bāzes.	Tādēļ	ir	jāvērtē,	vai	pastāv	kādi	notikumi	vai	cietušā	paša	
kādas	darbības,	kas	 ir	 radījušas	pamatu	konkrētam	viņa	personības	vai	
darbības	vērtējumam.	Attiecībā	uz	viedokļiem	vai	kritiku,	kas	izteikta	asā	
un	spēcīgā	formā,	uzsvērts,	ka	vārda	brīvība	aizsargā	ne	tikai	informācijas	
saturu,	bet	arī	formu,	kādā	tā	pausta,	taču	viedoklis	principā	nedrīkst	būt	
izteikts	rupjā	veidā.	

[1.4.2]	 Rakstā	 apgalvotajam,	 ka	 LNOB	 telpu	 izīrēšana	 [pers.	 D]	
privāta	pasākuma	rīkošanai	nav	no	Kremļa	ietekmes	brīvs	pasākums,	bet	
ir	politiskā	provokācija,	nav	faktiskās	bāzes.	

[1.4.3]	 SIA	 “LNOB”	 bauda	 augstu	 prestiža	 līmeni	 Latvijā.	 Visiem	
rakstā	minētajiem	valdes	locekļiem	ir	laba	reputācija,	[pers.	A]	2002.gadā	
apbalvots	ar	IV	šķiras	Triju	Zvaigžņu	ordeni.	

[1.5]	 SIA	 “TV	 NET”	 saskaņā	 ar	 Civillikuma	 1635.panta	 pirmo	 daļu	
ir	 atbildīga	 par	 prasītāju	 goda	 un	 cieņas	 aizskārumu,	 jo	 tas	 radies	 raksta	
publicēšanas	rezultātā.	Līdz	ar	to	nav	nozīmes,	kāda	veida	tiesiskās	attiecības	
pastāv	 vai	 pastāvēja	 starp	 atbildētāju	 un	 raksta	 autoru.	 Raksts	 sākotnēji	
publicēts	 sadaļas	 “Viedokļi”	 rubrikā	 “TV	 NET	 komentārs”,	 kas	 liecina,	 ka	
atbildētāja	 rakstu	 pozicionēja	 kā	 savu	 (tādu,	 kas	 atspoguļo	 tās	 personīgo	
izpratni	par	konkrēto	situāciju),	tādējādi	uzņemoties	atbildību	par	tā	saturu.	

[1.6]	 Atbilstoši	 likuma	 “Par	 presi	 un	 citiem	 masu	 informācijas	
līdzekļiem”	21.panta	pirmajai	daļai	prasītāji	 ir	 tiesīgi	prasīt	 atbildētājas	
atvainošanos	 par	 goda	 un	 cieņas	 aizskaršanu,	 publicējot	 paziņojumu	
par	 atvainošanos	 tādā	 pašā	 šriftā	 atbildētājas	 interneta	 portāla	 sadaļas	
“Viedokļi”	rubrikā	“TV	NET	komentārs”.	

[1.7]	Nosakot	mantisko	kompensāciju	par	goda	un	cieņas	nepamatotu	
aizskaršanu,	 tiesai	 jāņem	vērā	 raksta	 izplatīšanas	publiskums,	 plašums,	
aizskāruma	 smagums	 attiecībā	 pret	 personu,	 sekas,	 pušu	 personība	
u.tml.	 Piespriežamajai	 summai	 jāizpilda	 taisnīguma,	 prevencijas	 un	
samierināšanas	funkcija.

[1.7.1]	 Interneta	 portāls	www.tvnet.lv	 ir	 viens	 no	 populārākajiem	
Latvijā.	 Atbilstoši	 starptautiskās	 interneta	 izpētes	 un	 konsultāciju	
kompānijas	 SIA	 “Gemius	 Latvia”	 veiktajiem	 pētījumiem	 šo	 portālu	 
2014.gada	 aprīlī	 apmeklēja	 561	 014	 interneta	 lietotāju	 vecumā	 no	 
15	līdz	74	gadiem.	Savukārt	SIA	“LNOB”	ir	viens	no	valsts	suverenitātes	
simboliem,	nacionālas	nozīmes	valsts	kultūras	institūcija,	kas	iemantojusi	
pasaules	atzinību	un	visaugstāko	māksliniecisko	novērtējumu.	
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[1.7.2]	Ņemot	vērā	aizskarošā	raksta	izplatīšanas	publiskumu,	operas	
īpašo	 statusu,	 tās	 valdes	 locekļu	 nevainojamu	 reputāciju	 un	 nopelnus	
Latvijas	labā,	no	tā	izrietošā	aizskāruma	smagumu,	kā	arī	nepieciešamību	
atturēt	atbildētāju	un	citas	personas	no	 līdzīga	aizskāruma	nodarīšanas	
nākotnē,	atbilstoši	kompensācija	par	nodarīto	morālo	kaitējumu	nosakāma	
šādi:	VSIA	“LNOB”	–	129	873	euro,	[pers.	A],	[pers.	B]	un	[pers.	C]	–	katram	
1 euro,	 jo	 raksta	 publicēšanas	 rezultātā	 ievērojamākais	 goda	 un	 cieņas	
aizskārums	nodarīts	tieši	operai.	

[1.7.3]	Aizskāruma	smagumu	pret	[pers.	A]	pastiprina	apstāklis,	ka	
atbildētāja	jau	agrāk	izplatīja	viņa	godu	un	cieņu	aizskarošu	informāciju,	
2014.gada	 18.martā	 publicējot	 rakstu	 ar	 nosaukumu	 “Rinkēvič,	 lūdzu,	
nedod	Putina	galmam	vīzas”,	kurā	autors	paudis	uzskatus	par	pašreizējo	
Krievijas	 valsts	 politisko	 iekārtu	 un	 kultūras	 darbiniekiem	 Ukrainas	
konflikta	 kontekstā.	 Cita	 starpā	 norādīts:	 “Tieši	 tāpat	 padomju	 laikā	
tika	 uzturēti	 padomju	 režīmam	 uzticīgi	 latviešu	 kultūras	 darbinieki	
un	 veidota	 kultūras	 nomenklatūra	 ar	 privilēģijām,	 kas	 nebija	 pieejama	
parastiem	 mirstīgajiem.	 [Pers.	 G],	 [pers.	 H],	 [pers.	 A],	 [pers.	 I]	 ir	 tikai	
daži	no	šodien	Latvijas	politiskajā	un	sabiedriskajā	dzīvē	aktīvajiem,	kas	
baudīja	 padomju	 režīma	 privilēģijas	 (publicēšanās	 iespējas,	 padomju	
režīma	goda	nosaukumus),	kas	deva	privilēģijas	iegādāties	auto,	bagātīgi	
apmaksātus	 valsts	 pasūtījumus,	 dzīvokļus	 utt.	 Līdzīga	 sistēma	 eksistē	
joprojām	Krievijā,	jo	režīmam	vajag	savus	uzticamos	sabiedriskās	domas	
veidotājus.”	 Publicējot	 minēto	 rakstu,	 kurā	 [pers.	 A]	 pielīdzināts	 ar	
rupjiem,	neglaimojošiem	vārdiem	rakstā	apsaukātajiem	Krievijas	kultūras	
darbiniekiem	un	nosaukts	par	padomju	režīmam	uzticīgu	latviešu	kultūras	
darbinieku,	tika	aizskarts	[pers.	A]	gods	un	cieņa,	jo	minētie	fakti	neatbilst	
patiesībai.

[1.8]	Prasītāju	pārstāve	2014.gada	22.augustā	nosūtīja	atbildētājai	
pretenziju,	lūdzot	atvainoties	un	atlīdzināt	morālo	kaitējumu.	2014.gada	
22.septembrī	saņemta	SIA	 “TV	NET”	atbilde,	ka	prasītāju	gods	un	cieņa	
nav	aizskarts,	 jo	rakstā	izteiktais	viedoklis	par	LNOB	ēkas	izīrēšanu	nav	
rupjš	un	aizskarošs,	 raksts	publicēts	 sadaļā	 “Viedokļi”,	 turklāt	 tā	 autors	
nav	atbildētājas	darbinieks.	

[1.9]	 Prasība	 pamatota	 ar	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 95.,	 
116.pantu,	 Civillikuma	 1635.panta	 pirmo	 daļu,	 2352.1panta	 trešo	 daļu,	
likuma	“Par	presi	un	citiem	masu	informācijas	līdzekļiem”	7.panta	piekto	
daļu,	 21.panta	 pirmo	 daļu,	 Latvijas	 Nacionālās	 operas	 likuma	 4.panta	
5.punktu,	Cilvēktiesību	konvencijas	10.panta	otro	daļu.

[2]	 Atbildētāja	 SIA	 “TV	 NET”	 iesniedza	 tiesā	 rakstveida	
paskaidrojumus,	norādot,	ka	prasību	neatzīst.

Paskaidrojumos	norādīti	šādi	argumenti.
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[2.1]	Atbilstoši	Augstākās	 tiesas	 judikatūrai	nevar	aprobežoties	ar	
atsevišķu	frāžu	vērtēšanu,	bet	jāvērtē	raksts	kopumā	un	situācija,	kādā	tas	
tapis.	

[2.1.1]	 Jāņem	 vērā,	 ka	 pasākumi,	 kuri	 tiek	 rīkoti	 VSIA	 “LNOB”	
vārdā,	 Latvijas	 Republikas	 iedzīvotājiem	 asociējas	 ar	 augstas	 raudzes	
kultūras	pasākumiem	un	attiecīgi	ar	vietu,	kurā	var	pieredzēt	nacionālā	
līmeņa	 operas	 un	 baleta	 izrādes,	 kurā	 tiek	 radīta	 arī	 Latvijas	 kultūras	
vēsture.	 VSIA	 “LNOB”	 interneta	 vietnē	 www.opera.lv sadaļās	 “Vīzija”,	
“Misija”	 un	 “Vērtības”	 ir	 norādīts	 uz	 Latvijas	 Nacionālās	 operas	 un	
baleta	kultūrvēsturisko	statusu,	kas	ir	viens	no	nacionālās	suverenitātes	
simboliem.	VSIA	 “LNOB”	 finanšu	 līdzekļus	 veido	 arī	 nodokļu	maksātāju	
nauda.

[2.1.2]	 Nacionālās	 informācijas	 aģentūras	 LETA	 ziņā	 “[Pers.	 D]	
ziedojis	 operai,	 lai	 tā	 piekristu	 nestandarta	 īres	 līgumam”	 (publicēta	 
2014.gada	2.augustā)	norādīts,	 ka	 [pers.	D]	dzimšanas	dienas	 svinībām	
VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”	noslēgtais	nestandarta	līgums	
un	 “Jaunā	 viļņa”	 organizatora	 [pers.	 D]	 ziedojums	 operai	 120	 000	 euro 
apmērā	 bijusi	 Latvijas	 Nacionālās	 operas	 un	 baleta	 vadītāja	 [pers.	 A]	
iniciatīva,	 kā	 arī	 tā	 laika	 Kultūras	 ministre	 Dace	 Melbārde	 vēstīja,	 ka	
apsvērta	iespēja	lauzt	[pers.	A]	noslēgto	līgumu.

[2.1.3]	2014.gada	pavasarī	un	vasarā	pasaulē	aktualizējās	politiskie	
notikumi	 saistībā	 ar	 Krievijas	 Federāciju	 (Krimas	 krīze,	 saspīlējuma	
pastiprināšanās	 Ukrainā),	 sakarā	 ar	 kuriem	 Latvijas	 Republika	 ieņēma	
kopējo	 Eiropas	 Savienības	 nostāju	 attiecībās	 ar	 Krievijas	 Federāciju.	
Latvijas	Nacionālās	 operas	 likuma	normas,	 VSIA	 “LNOB”	 pašsludinātais	
statuss,	sabiedrībā	pieņemtais	viedoklis	par	 to,	kā	arī	minētie	politiskie	
un	ekonomiskie	notikumi	uzliek	pienākumu	prasītājai	kā	jebkurai	valsts	
iestādei	un	uzņēmumam	rūpēties	par	tās	tēlu	jo	īpaši.	

[2.1.4]	Taču	rakstā	minētā	Krievijas	Federācijas	pilsoņa	dzimšanas	
dienas	 svinības	 VSIA	 “LNOB”	 ēkā	 nekādi	 nav	 savienojamas	 ar	 tiesību	
normās	 un	 sabiedrības	 acīs	 izvirzītajiem	 Latvijas	 Nacionālās	 operas	
standartiem.	 Dzimšanas	 dienas	 svinību	 rīkošanu	 arī	 neattaisno	 tas,	 ka	
ziedojuma	izlietojums	saistīts	ar	VSIA	“LNOB”	attīstībai	un	saimniecībai	
paredzēto	 līdzekļu	 pastāvīgā	 trūkuma	 kompensēšanu,	 jo	 pati	 prasītāja	
sev	 izvirza	daudz	augstākus	standartus	par	vienkāršu	telpu	 iznomātāju.	
VSIA	“LNOB”	un	tās	amatpersonām	ir	jārēķinās,	ka	jebkuras	viņu	darbības	
izraisīs	 pastiprinātu	 sabiedrības	 interesi	 un	 var	 sagaidīt	 sabiedrības	
viedokļa	paušanu.	

[2.2]	 Interpretējot	 Cilvēktiesību	 konvencijas	 10.panta	 otro	 daļu,	
ECT	 atzinusi,	 ka	 jaunrades	 brīvība	 izriet	 no	 uzskatu	 paušanas	 brīvības.	
Šī	 brīvība	 ietver	 tiesības	 netraucēti	 paust	 un	 izplatīt	 informāciju	 un	



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-28

idejas,	kas	nodrošina	visu	veidu	ideju,	kultūru,	politiskas	un	sabiedrībai	
nozīmīgas	informācijas	apmaiņu.	Konvencijas	10.pantā	noteiktās	tiesības	
brīvi	paust	 savus	uzskatus	attiecas	arī	uz	 tādām	 idejām	un	 informāciju,	
kas	 aizvaino,	 šokē	vai	 kaitina.	Tādējādi	minētais	pants	 aizsargā	ne	 tikai	
pausto	uzskatu	saturu	un	būtību,	bet	arī	izteiksmes	formu.

Tādēļ	ar	epitetiem	bagātais	viedoklis	(raksts)	nav	rupjš	un	aizskarošs.	
[2.3]	Šīs	lietas	ietvaros	tiek	vērtēta	2014.gada	4.augusta	publikācija,	

un	citām	publikācijām	par	[pers.	A]	nevar	būt	nozīmes.	
[2.4]	 SIA	 “TV	 NET”	 ir	 informācijas	 (viedokļa)	 izplatītājs,	 nevis	

sagatavotājs	 (autors).	 Tikai	 autors	 var	 precīzi	 norādīt	 uz	 konkrētiem	
apstākļiem	viedokļa	 (teksta)	 sagatavošanā	un	aizstāvēt	 savu	viedokli,	 it	
sevišķi	situācijā,	kad	prasītāji	neapstrīd	rakstu	no	ziņu	patiesuma	viedokļa,	
bet	no	formas,	kā	viedoklis	pasniegts.	SIA	“TV	NET”	pauž	savu	viedokli	par	
raksta	publicēšanas	pamatu	un	iemesliem,	bet	tikai	autors	var	sniegt	savu	
paskaidrojumu	par	pašu	tekstu	un	tajā	ietvertā	viedokļa	izteiksmes	formu.	

[3]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	
10.marta	spriedumu	prasība	apmierināta.	Tiesa	nosprieda:

1)	 uzlikt	 pienākumu	 SIA	 “TV	 NET”	 publicēt	 atvainošanos	 par	 
VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”,	[pers.	A],	[pers.	B]	un	[pers.	C]	
goda	 un	 cieņas	 aizskaršanu	 interneta	 portāla	 www.tvnet.lv	 sadaļas	
“Viedokļi”	rubrikā	“TV	NET	komentārs”;

2)	piedzīt	no	SIA	“TV	NET”	VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”	
labā	mantisko	kompensāciju	par	goda	un	cieņas	aizskaršanu	129	873	euro 
un	valsts	nodevu	2824,94	euro;

3)	piedzīt	no	SIA	“TV	NET”	[pers.	A]	labā	mantisko	kompensāciju	par	
goda	un	cieņas	aizskaršanu	1	euro	un	valsts	nodevu	71,14	euro;

4)	piedzīt	no	SIA	“TV	NET”	[pers.	B]	labā	mantisko	kompensāciju	par	
goda	un	cieņas	aizskaršanu	1	euro	un	valsts	nodevu	71,14	euro;

5)	piedzīt	no	SIA	“TV	NET”	[pers.	C]	labā	mantisko	kompensāciju	par	
goda	un	cieņas	aizskaršanu	1	euro	un	valsts	nodevu	71,14	euro;

6)	piedzīt	no	SIA	“TV	NET”	VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”,	
[pers.	 A],	 [pers.	 B],	 [pers.	 C]	 labā	 par	 advokāta	 palīdzību	 samaksātos	
izdevumus	6493,80	euro.

[4]	Atbildētāja	SIA	“TV	NET”	iesniedza	apelācijas	sūdzību	par	minēto	
spriedumu,	pārsūdzot	to	pilnā	apjomā.

[5]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	
24.janvāra	spriedumu	prasība	apmierināta	daļēji.	Tiesa	nosprieda:

1)	 uzlikt	 SIA	 “TV	 NET”	 pienākumu	 publicēt	 atvainošanos	 par	
VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”,	[pers.	A],	[pers.	B]	un	
[pers.	C]	goda	un	cieņas	aizskaršanu	interneta	portāla	www.tvnet.lv 
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sadaļas	“Viedokļi”	rubrikā	“TV	NET	komentārs”;
2)	piedzīt	no	SIA	“TV	NET”	VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”	

labā	kompensāciju	par	goda	un	cieņas	aizskaršanu	50	000	euro 
un	tiesas	izdevumus	1546,97	euro;

3)	 piedzīt	 no	 SIA	 “TV	 NET”	 [pers.	 A],	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 C]	 labā	
kompensāciju	par	goda	un	cieņas	aizskaršanu	1	euro	katram	un	
tiesas	izdevumus	71,14	euro katram;

4)	 piedzīt	 no	 SIA	 “TV	 NET”	 VSIA	 “Latvijas	 Nacionālā	 opera	 un	
balets”,	[pers.	A],	[pers.	B]	un	[pers.	C]	labā	tiesāšanās	izdevumus	
advokāta	palīdzības	samaksai	2850	euro;

5)	piedzīt	no	VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”	SIA	“TV	NET”	
labā	tiesas	izdevumus	1	277,97	euro;	

6)	piedzīt	no	SIA	“TV	NET”	valsts	labā	ar	lietas	izskatīšanu	saistītos	
izdevumus	9,30	euro.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	motīviem.
[5.1]	Apelācijas	sūdzībā	netiek	apstrīdēti	šādi	lietā	nodibinātie	fakti.	
[5.1.1]	[Pers.	A]	kā	VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”	valdes	

priekšsēdētājs	2014.gada	jūnijā	noslēdza	līgumu	par	Operas	Lielās	zāles	
telpu	izīrēšanu	Krievijas	komponista	[pers.	D]	dzimšanas	dienas	svinībām	
par	 9873	 euro,	 [pers.	 D]	 ziedoja	 operai	 120	 000	 euro,	 un	 2014.gada	
29.jūlijā	Operas	telpās	notika	viņa	dzimšanas	dienas	svinības.	

[5.1.2]	[Pers.	A]	ir	VSIA	“Latvijas	Nacionālā	opera	un	balets”	valdes	
priekšsēdētājs,	bet	[pers.	B]	un	[pers.	C]	ir	valdes	locekles.	

[5.1.3]	 SIA	 “TV	 NET”	 2014.gada	 4.augustā	 savā	 interneta	 portālā	
www.tvnet.lv	 sadaļā	 “Viedokļi”	 rubrikā	 “TV	 NET	 komentārs”	 publicēja	
personas,	kura	raksta	ar	pseidonīmu	Olivers	Everts,	rakstu	ar	nosaukumu	
“Kā	 Latvijas	 Nacionālā	 opera	 kļuva	 par	 Putina	 galma	 publisko	 namu”,	
kurā	ietverts	prasības	pieteikumā	citētais	teksts.	Persona	ar	pseidonīmu	
Olivers	Everts	nav	noskaidrota,	 jo	SIA	“TV	NET”	raksta	autora	vārdu	un	
uzvārdu	neatklāja.	

[5.2]	 Apelācijas	 sūdzībā	nav	 apstrīdēti	 arī	 pirmās	 instances	 tiesas	
secinājumi	 par	 Latvijas	 Republikas	 Satversmē	 noteikto,	 ka	 ikvienam	 ir	
tiesības	uz	vārda	brīvību,	kas	ietver	tiesības	brīvi	iegūt,	paturēt	un	izplatīt	
informāciju,	paust	savus	uzskatus	(100.pants).	Šīs	tiesības	var	ierobežot	
likumā	 paredzētajos	 gadījumos,	 lai	 aizsargātu	 citu	 cilvēku	 tiesības,	
demokrātisko	valsts	iekārtu,	sabiedrības	drošību,	labklājību	un	tikumību	
(116.pants).	 Tāpat	 noteikts,	 ka	 valsts	 aizsargā	 cilvēka	 godu	 un	 cieņu	 
(95.pants).	

[5.2.1]	 Līdz	 ar	 to	 vārda	 brīvība	 nav	 absolūta,	 un,	 ņemot	 vērā	
vārda	brīvības	ietekmīgo	lomu	sabiedrībā,	tās	īstenošana	tiek	saistīta	ar	
zināmiem	pienākumiem	un	atbildību.	
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[5.2.2]	 Saskaņā	 ar	 Eiropas	 Cilvēktiesību	 un	 pamatbrīvību	
aizsardzības	konvencijas	10.panta	otro	daļu	iejaukšanās	tiesību	uz	vārda	
brīvību	 īstenošanā	var	būt	attaisnojama,	bet	 tikai	 tad,	 ja	 tā	 ir	paredzēta	
likumā	 un	 ir	 pamatota	 ar	 kādu	 no	 konvencijas	 10.panta	 otrajā	 daļā	
minētajiem	leģitīmajiem	mērķiem,	tostarp,	lai	aizsargātu	cilvēka	cieņu	un	
ja	šāda	iejaukšanās	ir	nepieciešama	demokrātiskā	sabiedrībā.	

[5.3]	 Atbilstoši	 judikatūrai,	 kas	 izveidojusies	 lietās	 par	 personas	
goda	un	cieņas	aizsardzību,	lai	izvērtētu	prasības	pamatotību,	vispirms	ir	
nepieciešams	konstatēt,	vai	minētajā	rakstā	publicētā	informācija	ir	ziņas	
vai	 viedoklis,	 jo	 tikai	 ziņas	 jeb	 fakti	 ir	pakļaujami	patiesības	pārbaudei,	
un	to	pastāvēšana	var	tikt	pierādīta,	turpretī	viedoklis	atspoguļo	personas	
subjektīvo	vērtējumu	par	kādu	personu,	tās	darbību	vai	kādu	notikumu	un	
nevar	būt	ne	patiess,	ne	nepatiess.	

[5.3.1]	 Atbildētājas	 publicētais	 raksts	 vērtējams	 kā	 viedoklis,	 kas	
atspoguļo	personas	(autora)	subjektīvu	vērtējumu	par	citām	personām,	to	
darbību	un	notikumiem,	un	tādēļ	tas	nav	pakļaujams	patiesības	pārbaudei.	

[5.3.2]	 No	 prasības	 pieteikuma	 satura	 izriet,	 ka	 arī	 prasītāji	
apstrīdēto	raksta	daļu	vērtējuši	kā	viedokli,	jo	prasība	par	nepatiesu	ziņu	
atsaukšanu	nav	celta.	

[5.4]	 Ir	 pamatota	 SIA	 “TV	NET”	 atsauce	 uz	Augstākās	 tiesas	 tiesu	
prakses	apkopojumā	norādīto,	ka	attiecībā	uz	viedokļiem	vai	kritiku,	kas	
izteikta	asā	un	spēcīgā	formā,	ECT	ir	uzsvērusi,	ka	vārda	brīvība	aizsargā	
ne	tikai	informācijas	saturu,	bet	arī	formu,	kādā	tā	pausta.	Taču	viedoklis	
principā	 nedrīkst	 būt	 izteikts	 rupjā	 veidā.	 Tomēr	 izvēlētās	 formas	
pamatotība	un	pieļaujamās	kritikas	 robeža	 ir	 cieši	 saistīta	ar	 izteikumu	
kontekstu.

No	 ECT	 prakses	 izriet,	 ka,	 lai	 sniegtu	 asu	 un	 negatīvu	 personas	
vērtējumu,	ir	jāpastāv	zināmam	pamatam,	un	viedoklis	var	būt	nesamērīgi	
aizskarošs,	 ja	 tam	 trūkst	 jebkādas	 faktiskās	 bāzes.	 Tādēļ	 ir	 jāvērtē,	 vai	
pastāv	 kādi	 notikumi	 vai	 pats	 cietušais	 ir	 veicis	 kādas	 darbības,	 kas	 ir	
radījušas	pamatu	konkrētajam	viņa	personības	vai	darbības	vērtējumam.	

Ievērojot	 minēto,	 vienīgie	 ierobežojumi,	 kurus	 atbilstoši	 Eiropas	
Cilvēktiesību	tiesas	tiesu	praksei	var	izvirzīt	viedoklim,	ir	faktiskās	bāzes	
esība	un	tas,	ka	viedoklis	nedrīkst	būt	izteikts	klaji	rupjā	veidā.	

[5.5]	 Lietā	nav	konstatējama	pietiekama	apstākļu	bāze,	 kas	 radītu	
faktisko	pamatu	asam	un	pat	aizskarošam	personu	darbības	vērtējumam.	

[5.5.1]	Ar	Ministru	kabineta	2013.gada	29.maija	 rīkojumu	Nr.	215	
“Par	valsts	sabiedrības	ar	ierobežotu	atbildību	“Latvijas	Nacionālā	opera”	
statūtu	 apstiprināšanu”	 apstiprināti	 LNO	 statūti	 (spēkā	 no	 2013.gada	
29.maija	 līdz	 2015.gada	 2.septembrim).	 To	 2.6.punktā	 kā	 sabiedrības	
komercdarbības	 veids	 noteiktas	 prasītājas	 tiesības	 sava	 vai	 nomāta	
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nekustamā	 īpašuma	 izīrēšanai	 un	 pārvaldīšanai,	 savukārt	 2.7.punktā	 –	
darbības	ar	nekustamo	īpašumu	uz	līguma	pamata	vai	par	atlīdzību	(68.3).	

Līdz	 ar	 to	 telpu	 iznomāšana	 dažādu	 pasākumu	 rīkošanai	 nav	
prettiesiska	rīcība,	jo	bija	tieši	paredzēta	prasītājas	statūtos.	

[5.5.2]	 Arī	 ziedojuma	 pieņemšana	 no	 fiziskas	 personas	 ir	 tiesiska	
darbība,	jo	Latvijas	Nacionālās	operas	un	baleta	likuma	13.panta	3.punktā	
noteikts,	 ka	 Nacionālās	 operas	 finanšu	 līdzekļus	 veido	 dāvinājumi	 un	
ziedojumi	naudas	līdzekļu	un	mantiskā	veidā,	tostarp	ārvalstu	fizisko	un	
juridisko	personu	dāvinājumi	un	ziedojumi.	

[5.5.3]	 LNOB	 telpu	 iznomāšanu	 Krievijas	 pilsonim	 [pers.	 D]	 ir	
vērtējusi	 Latvijas	 Republikas	 kultūras	 ministre	 Dace	 Melbārde.	 Par	 to	 
2014.gada	2.augustā	ziņoja	aģentūra	LETA	rakstā	“[Pers.	D]	ziedojis	operai,	
lai	tā	piekristu	nestandarta	īres	līgumam”,	citējot	kultūras	ministres	teikto:	
“Apsvērta	iespēja	lauzt	[pers.	A]	noslēgto	līgumu,	taču	tas	netika	izdarīts,	
domājot	 par	 līguma	 laušanas	 sekām.	 Viņa	 piebilda,	 ka	 neesot	 laimīga,	
ka	kultūras	iestādēm	savu	saimniecisko	problēmu	dēļ	nākas	slēgt	šādus	
līgumus,	bet,	pēc	ministres	domām,	pārmest	[pers.	A]	būtu	neprāts.”	

[5.5.4]	 Vispārzināma	 un	 publiski	 pieejama	 ir	 informācija	 par	 to,	
ka	 iepriekšējās	 LNOB	vadības	 laikā	 valstij	 ik	 gadu	nācās	 segt	 prasītājas	
ievērojamos	 nodokļu	 parādus.	 Savukārt	 līdzšinējā	 vadība	 (prasītāji)	
spēj	 nodrošināt	 Latvijas	Nacionālās	 operas	un	baleta	darbību,	 ievērojot	
Latvijas	Nacionālās	operas	un	baleta	likuma	7.1panta	otrās	daļas	1.punkta	
“b”	apakšpunktu	par	to,	ka	LNO	valde	vada	un	organizē	Nacionālās	operas	
nepārtrauktu	darbību,	 tai	 skaitā	plāno	 finanšu	un	saimniecisko	darbību	
atbilstoši	Nacionālās	operas	budžetam.	

[5.5.5]	 Minētie	 apstākļi	 norāda	 uz	 to,	 ka,	 iznomājot	 LNO	 telpas	
Krievijas	 pilsonim	 privāta	 pasākuma	 rīkošanai,	 prasītāji	 nav	 rīkojušies	
klajā	 pretrunā	 ar	 likumu,	 ētikas	 un	 sabiedrības	 morāles	 normām,	
bet	 labā	 ticībā	 pildījuši	 savus	 pienākumus,	 iegūstot	 papildu	 līdzekļus	
operas	 attīstībai	 un	 saimniecībai	 paredzēto	 līdzekļu	 pastāvīgā	 trūkuma	
kompensēšanai.	

[5.5.6]	LNO	telpu	izīrēšana	notika	laikā,	kad	Latvijas	valsts	un	Eiropas	
Savienība	nosodīja	Krievijas	Federācijas	rīcību	Krimā.	Līdz	ar	to	prasītāju	
darbība	varēja	radīt	faktisko	pamatu	notikušā	negatīvam	vērtējumam,	bet	
nevarēja	radīt	pamatu	tik	asam	un	aizskarošam	viņu	darbības	vērtējumam,	
lai	konkrētajā	situācijā	to	varētu	uzskatīt	par	samērīgu.	

[5.5.7]	 Lai	 arī	 SIA	 “TV	NET”	 ir	 tiesības	brīvi	paust	 savus	uzskatus	
minēto	 notikumu	 sakarā,	 tostarp	 izteikt	 atklāti	 negatīvu	 notikušā	
vērtējumu,	 tādējādi	 nodrošinot	 medijam	 tiesības	 pildīt	 savu	 tā	 saukto	
“sabiedrības	sargsuņa”	pienākumu	demokrātiski	tiesiskā	valstī,	 tomēr	ir	
iespējams	sabiedrību	informēt	un	paust	negatīvu	viedokli	par	dažādiem	
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notikumiem	 un	 personām,	 neizsakot	 apvainojumus,	 kuri	 pārsniedz	
pieņemamās	kritikas	objektīvās	robežas,	un	neizsakot	viedokli	klaji	rupjā	
veidā,	kas	aizskar	fizisko	un	juridisko	personu	godu	un	cieņu.	

Līdz	ar	to	nevar	piekrist	atbildētājas	apgalvotajam,	ka	rakstā	paustais	
viedoklis	 nebija	 nepelnīts	 personisks	 uzbrukums	 vai	 apvainojums,	 bet	
objektīvi	pamatots	ar	pašu	prasītāju	nepieņemamu	rīcību.	

[5.6]	 Nevar	 piekrist	 SIA	 “TV	 NET”	 apgalvotajam,	 ka	 prasītājiem,	
līdzīgi	kā	politiķiem	un	varas	pārstāvjiem,	 jāpieņem	lielāka	kritika	nekā	
vidusmēra	iedzīvotājiem	un	viņiem	ir	jābūt	ar	lielāku	tolerances	pakāpi.	

[5.6.1]	 [Pers.	A],	 [pers.	B]	un	[pers.	C]	kā	VSIA	“Latvijas	Nacionālā	
opera	un	balets”	valdes	locekļi	nav	politiķi,	bet	kultūras	ministra	ieceltas	
amatpersonas.	

[5.6.2]	 ECT	 saistībā	 ar	 pieļaujamās	 kritikas	 robežām	 attiecībā	 uz	
ierēdņiem	atzinusi:	 “Pildot	 savus	pienākumus,	 ierēdņi,	 tāpat	kā	politiķi,	
ir	pakļauti	 lielākai	kritikai	nekā	privātpersonas.	Taču	nevar	apgalvot,	ka	
ierēdņi	katru	 savu	vārdu	un	darbību	apzināti	būtu	pakļāvuši	pārbaudei	
tādā	 mērā	 kā	 politiķi	 un	 ka	 tāpēc	 ar	 tiem	 būtu	 jāapietas	 tāpat	 kā	 ar	
politiķiem,	kad	ir	runa	par	viņu	uzvedības	kritiku.”

[5.6.3]	Prasītāja	VSIA	“LNOB”	nav	politiķe,	varas	pārstāve	vai	ierēdne,	
bet	tai	 ir	 īpašs	statuss	valsts	kultūras	jomā,	un	tā	ir	viens	no	nacionālās	
suverenitātes	simboliem.	LNOB	valsts	 iedzīvotājiem	un	ārvalstu	viesiem	
asociējas	ar	vietu,	kurā	var	pieredzēt	nacionālā	līmeņa	operas	un	baleta	
izrādes	un	tiek	radīta	valsts	kultūras	vēsture,	ar	tās	vārdu	saista	daudzus	
visā	pasaulē	pazīstamus	 izpildītājus.	 Līdz	 ar	 to	nav	pamata	uzskatīt,	 ka	
attiecībā	uz	VSIA	“LNOB”	pieņemamās	kritikas	robežas	būtu	plašākas	un	
tai	būtu	jābūt	ar	lielāku	tolerances	pakāpi.	

[5.7]	Nevar	piekrist	atbildētājas	apgalvotajam,	ka	tas,	ko	prasītāji	
uzskata	 par	 rupju,	 godu	 un	 cieņu	 aizskarošu	 viedokli,	 ir	 viņu	 pašu	
interpretācija	 jeb	 subjektīvs	 secinājums	 (viedoklis)	 par	 raksta	 daļā	
atspoguļoto.	

[5.7.1]	Tādas	apstrīdētā	raksta	frāzes	kā	“Nacionālo	operu,	uz	vienu	
nakti	padarot	to	par	mūslaiku	Hitlera	un	Staļina	mantinieka	Putina	galma	
publisko	 namu”,	 “valde	 ar	 [pers.	 A]	 vadībā	 atdevās	 Kremļa	 un	 Putina	
lakstīgalu	 diriģentam	 un	 patronam	 [pers.	 D],	 kā	 arī	 viņa	 viesiem	 par	 
129	 tūkstošiem	 eiro”,	 “Operas	 zāle	 bija	 jāpadara	 par	 Kremļa	 bordeli,	
kurā	 tusēt	bija	 ļauts	kaismīgākajiem	putinasosiem	 [Putina	 sūkātājiem]”,	
“[pers.	A],	[pers.	C]	un	[pers.	B]	(LNO	valde)	atdevās	Kremļa	galmam	Toma	
Džonsa	mūzikas	pavadībā	un	uz	krēsliem	dejojošu	krievu	solistu	klātbūtnē,	
atdevās	zem	galdiem”	ir	izteiktas	klaji	rupjā	veidā,	izsakot	apvainojumus,	
kuri	pārsniedz	pieņemamās	kritikas	objektīvās	robežas.

[5.7.2]	 Raksta	 un	 tā	 apstrīdētās	 daļas	 saturam	 neatbilstošs	 ir	
apelācijas	sūdzībā	apgalvotais,	ka	 iespējamā	sasaiste	ar	LNO	esot	 tikai	



I. Nolēmumi, kas izriet no saistību tiesībām

C-33

raksta	virsrakstā	un	secīgi	 tajā	nav	kritizēta	VSIA	 “LNOB”	kā	 juridiska	
persona,	 bet	 gan	 valdes	 locekļi.	 Rakstā	 LNO	 tiek	 nodēvēta	 gan	 par	
publisko	namu,	 gan	par	bordeli,	 kurā	notiek	 intīma	 rakstura	orģija,	 ar	
tekstā	lietotajiem	vārdiem	un	aizskarošiem	izteikumiem	lasītājam	liekot	
saprast,	 ka	 [pers.	 A],	 [pers.	 C]	 un	 [pers.	 B]	 konkrētajā	 situācijā	 būtu	
uzskatāmi	par	prostitūtām,	kas	pasākuma	viesiem	ar	 sliktu	 reputāciju	
sniedza	 intīma	 rakstura	pakalpojumu,	kaut	prasītāji	 šajās	 svinībās	pat	
nepiedalījās.

[5.7.3]	 Nevar	 piekrist	 atbildētājas	 viedoklim,	 ka	 tikai	 no	 vārda	
“atdevās”	 izdarīti	 secinājumi	 par	 raksta	 daļas	 rupjo	 un	 nesamērīgi	
aizskarošo	 dabu,	 jo	 visa	 apstrīdētā	 raksta	 daļa	 tajā	 lietoto	 vārdu	 un	
izteiksmes	formas	dēļ	ir	rupja	un	prasītājus	nesamērīgi	aizskaroša,	un	tā	
aizskartu	ikvienu	neitrālu	lasītāju,	ja	uz	viņu	tiktu	attiecināta	šāda	satura	
publikācija.	

[5.7.4]	 Rakstā	 minētais	 par	 Krievijas	 Valsts	 prezidenta	 galma	
publisko	namu	un	Hitlera	un	Staļina	pieminēšana	ir	vērtējams	kā	nacionālā	
naida	kurināšana,	jo	jebkurai	vēsturi	zinošai	personai	ir	zināma	Staļina	un	
Hitlera	loma.	Latvijas	sabiedrība	ir	daudznacionāla,	un	ir	pietiekami	daudz	
personu,	kuriem	rakstā	pieminētie	Krievijas	mākslinieki	ir	autoritātes.	

[5.8]	 Ievērojot	 minēto,	 nevar	 piekrist	 apelācijas	 sūdzībā	
apgalvotajam,	 ka	 ar	 raksta	 publicēšanu	 nav	 mazināts	 prasītāju	
sabiedriskais	novērtējums	un	nepastāv	pamats	atvainošanās	prasībai.	
Atvainošanos	 paredz	 likuma	 “Par	 presi	 un	 citiem	 masu	 informācijas	
līdzekļiem”	 21.panta	 pirmā	 daļa,	 un	 pamats	 prasīt	 kompensāciju	 par	
goda	un	cieņas	aizskaršanu	prasītājiem	izriet	no	Civillikuma	2352.1panta	
trešās	daļas.	Līdz	ar	to	ir	kļūdaini	apelācijas	sūdzībā	izteiktie	apgalvojumi	
un	 atsaukšanās	 uz	 Civillikuma	 1635.panta	 trešo	 daļu,	 ka	 prasītājiem	
ir	 jāpierāda	 atbildētājas	 rīcības	 rezultātā	 radītās	 fiziskās	 vai	 garīgās	
ciešanas.	

[5.9]	 Apelācijas	 sūdzībā	 netiek	 apstrīdēts	 [pers.	 A],	 [pers.	 B]	 un	
[pers.	 C]	 piespriestās	 kompensācijas	 apmērs	 un	 netiek	 teikts,	 ka	 šī	
summa	būtu	pārmērīga	atlīdzība	par	goda	un	cieņas	aizskaršanu.	Prasītās	
kompensācijas	apmērs	vērtējams	kā	apliecinājums	faktam,	ka	prasība	nav	
celta	personīgas	iedzīvošanās	nolūkā.	

[5.10]	Savukārt	pirmās	instances	tiesas	VSIA	“LNOB”	labā	piedzītā	
kompensācija	 par	 goda	 un	 cieņas	 aizskaršanu	 129	 873	 euro	 apmērā	 ir	
nesamērīga	un	pārmērīgi	liela.	

[5.10.1]	 Pamatota	 ir	 atbildētājas	 atsaukšanās	 uz	 Augstākās	 tiesas	
norādīto,	ka	atskaites	punkts	morālā	kaitējuma	atlīdzības	noteikšanai	 ir	
nevis	prasītāja	pieprasītā	summa,	bet	gan	nodarītais	kaitējums	(kaitējuma	
raksturs,	 tā	nodarīšanas	apstākļi	un	citi	būtiski	apstākļi,	 kam	 ir	nozīme	
atlīdzības	noteikšanā).	
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Augstākās	tiesas	plēnuma	1993.gada	25.oktobra	lēmuma	Nr.	3	“Par	
tiesu	praksi	lietās	par	personu	goda	un	cieņu	aizskarošu	ziņu	atsaukšanu”	
7.punkta	 otrajā	 daļā	 izskaidrots,	 ka	 iespējamie	 kritēriji,	 kas	 ņemami	
vērā,	 nosakot	 mantiskās	 kompensācijas	 apmēru,	 ir	 nepatiesu,	 godu	 un	
cieņu	 aizskarošu	 ziņu	 izplatīšanas	 publiskums,	 plašums,	 šā	 aizskāruma	
smagums	attiecībā	uz	personu,	sekas,	ko	radījusi	godu	un	cieņu	aizskarošu	
ziņu	izplatīšana,	pušu	personība	u.c.

Tiesību	doktrīnā	norādīts,	ka	jāņem	vērā,	vai	piespriežamā	summa	
izpildīs	trīs	galvenās	funkcijas	–	taisnīguma,	prevencijas	un	samierināšanas	
funkciju.	Tiesas	nolēmuma	mērķis	ir	dot	cietušajam	taisnīgu	atlīdzību,	vai	
nu	atjaunojot	cietušā	agrāko	stāvokli,	t.i.,	dodot	tam	pilnīgu	atlīdzību,	vai	
arī	kompensējot	vai	kā	citādi	nolīdzinot	(izlabojot)	morālo	(nemantisko)	
kaitējumu.

[5.10.2]	Kompensācijas	apmēram	jānodrošina	līdzsvars	starp	vārda	
brīvību	un	goda	un	cieņas	aizsardzību,	bet	šajā	gadījumā	pirmās	instances	
tiesas	piespriestā	kompensācija	ne	tikai	liedz	tiesības	uz	vārda	brīvību	un	
attur	atbildētāju	izteikties	par	sabiedrībai	būtiskiem	jautājumiem,	bet	arī	
apdraud	medija	pastāvēšanas	iespēju.	

[5.10.3]	 Nosakot	 VSIA	 “LNOB”	 labā	 piedzenamās	 kompensācijas	
apmēru,	 tiesa	 ņem	 vērā	 prasītājas	 goda	 un	 cieņu	 aizskaroša	 viedokļa	
izplatīšanas	 publiskumu	 un	 plašumu,	 aizskāruma	 smagumu,	 pušu	
personību,	kā	arī	to,	ka	publikācija	ir	mazinājusi	prasītājas	godu	un	cieņu	
sabiedrības	un	atsevišķu	personu	acīs.	

[5.10.4]	 Par	 prasītājas	 īpašo	 statusu	 spriedumā	 jau	 norādīts	
iepriekš,	 savukārt	 par	 atbildētāju	 lietā	 nav	 strīda,	 ka	 interneta	 vietne	
www.tvnet.lv	 ir	 ļoti	populāra,	 ko	apliecina	arī	 lietā	 iesniegtie	 rakstveida	
pierādījumi	–	starptautiskā	interneta	izpētes	un	konsultāciju	uzņēmuma	
“Gemius”	publicētais	 apmeklētāko	 interneta	 lapu	 “Top	25”.	 Līdz	ar	 to	 ir	
pamats	atzīt,	ka	strīdus	rakstu	izlasīja	liels	lasītāju	skaits,	turklāt	interneta	
vietnē	tas	joprojām	ir	atrodams.	

[5.10.5]	Nevar	piekrist	atbildētājas	apgalvotajam,	ka	līdz	šim	lietās	
par	personas	goda	un	cieņas	aizskārumu	kompensācijas	apmērs	noteikts	
robežās	no	100	līdz	5000	latiem.	2002.gadā	Rīgas	apgabaltiesas	spriedumā	
lietā	Nr.	 C-688/10/2002	 [pers.	 J]	 prasībā	 pret	 [pers.	 K],	 nacionālo	 ziņu	
aģentūru	 LETA,	 avīzēm	 “Rīgas	 Balss”	 un	 “Čas”	 piedzītā	 summa	 bija	
10	000	latu	(14	228,72	euro),	un	Augstākās	tiesas	Civillietu	tiesas	kolēģija	
šādu	kompensācijas	apmēru	atzina	par	pamatotu.	

Vispārzināms	 ir	 fakts,	 ka	morālā	kaitējuma	atlīdzības	 lietās	 šobrīd	
ir	 tendence	 pieaugt	 kompensācijas	 apmēram.	 Par	 to	 liecina,	 piemēram,	
publiski	 pieejamā	 informācija	 par	 t.s.	 Zolitūdes	 traģēdijā	 cietušajiem	
labprātīgi	izmaksātajām	summām.	
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[5.10.6]	 Nosakot	 piedzenamās	 kompensācijas	 apmēru,	 tiesa	 ņem	
vērā	arī	atbildētājas	attieksmi	pret	nodarīto	–	 tā	neliecina	par	prasītāju	
goda	un	cieņas	aizskāruma	nožēlošanu.	

[5.10.7]	 Ievērojot	 minētos	 apsvērumus,	 par	 samērīgu	 uzskatāma	
kompensācija	 50	 000	 euro apmērā,	 kas	 sniegs	 gandarījumu	 prasītājai	
un	pildīs	samierināšanas	 funkciju,	kā	arī	kalpos	par	prevencijas	 līdzekli	
atbildētājai,	 atturot	 to	 no	 nesamērīgi	 aizskarošu	 rakstu	 publicēšanas	
nākotnē.	Minētā	summa	ir	samērīga	ar	prasītājai	nodarīto	goda	un	cieņas	
aizskaršanu	un	pušu	personību.

[6]	Atbildētāja	SIA	“TV	NET”	iesniedza	kasācijas	sūdzību	par	minēto	
spriedumu,	pārsūdzot	 to	daļā,	 ar	kuru	prasība	apmierināta,	 un	norādot	
šādus	argumentus.

[6.1]	 Tiesa	 nav	 nodrošinājusi	 lietas	 izskatīšanu	 objektīvā	 un	
neatkarīgā	 tiesā,	 kā	 arī	 nav	 nodrošinājusi	 pušu	 līdztiesību,	 pārkāpjot	
Civilprocesa	likuma	9.pantu,	likuma	“Par	tiesu	varu”	3.panta	otro	daļu	un	
Cilvēktiesību	konvencijas	6.pantu.	

[6.1.1]	Attiecībā	uz	atbildētāju	 tiesa	demonstrējusi	neobjektivitāti,	
procesa	gaitā	atklāti	paužot	savu	negatīvo	nostāju	pret	atbildētājas	rīcību,	
publicējot	 lietā	 apspriežamo	 rakstu.	 Apelācijas	 instances	 tiesas	 sēdes	
gaita	 un	 tiesas	 izteiktie	 komentāri,	 klaji	 negatīvas	 piezīmes	 uzskatāmi	
demonstrē	tiesas	sastāva	aizspriedumus	pret	konkrēto	strīdus	publikāciju.	
Tāpat	 tiesa	 vairākkārt	 nepieņēma	 atbildētājas	 iesniegtos	 pierādījumus,	
pārtrauca	 jautājumu	 uzdošanu	 prasītāju	 pārstāvei,	 neļāva	 atbildētājas	
otram	pārstāvim	izteikties	debatēs.	

Tātad	tiesa,	noskaidrojot	lietas	apstākļus,	nebija	neitrāla	un	brīva	no	savu	
negatīvo	personisko	uzskatu	paušanas	par	strīdus	publikāciju.	 Jau	procesa	
gaitā	no	tiesnešu	replikām	tapa	skaidrs,	ka	jebkurā	gadījumā	neatkarīgi	no	
lietas	apstākļiem	atbildētāju	sagaida	negatīvs	spriedums,	īpaši	tāpēc,	ka	tiesai	
jau	bija	izveidojies	uzskats,	ka	strīdus	publikācija	ir	nepieņemama.

[6.1.2]	 Minētā	 rīcība	 neatbilst	 Tiesnešu	 ētikas	 kodeksā	
nostiprinātajiem	kanoniem,	kā	arī	apelācijas	instances	tiesas	aizspriedumi	
attiecībā	uz	konkrēto	publikāciju	 liedza	 tiesai	būt	objektīvai	un	 izvērtēt	
visus	 atbildētājas	 argumentus,	 kas	 noveda	 pie	 lietas	 nepareizas	
izspriešanas.	Personas	procesuālās	tiesības	uz	lietas	izskatīšanu	objektīvā	
tiesā	 tiek	pārkāptas,	 ja	 tiesa	uzskatāmi	demonstrē	savus	aizspriedumus	
un	 negatīvo	 attieksmi	 pret	 procesa	 dalībnieku.	 Tiesas	 objektivitāte	 ir	
īpaši	svarīga	 lietās,	kur	tiesai	 ir	noteikta	 iespēja	 izšķirt	 lietu	pēc	saviem	
ieskatiem,	kā	tas	ir	konkrētajā	gadījumā.

[6.2]	Tiesa	nepareizi	iztulkojusi	Satversmes	100.pantu,	nav	ņēmusi	
vērā	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesas	nolēmumos	izteiktās	atziņas,	kā	arī	nav	
motivējusi	spriedumu.
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[6.2.1]	Atbildētājas	 tiesības	 izplatīt	viedokli	garantē	Satversme	un	
starptautiskie	 cilvēktiesību	 dokumenti.	 Tiesības	 brīvi	 paust	 uzskatus	 ir	
viens	 no	 būtiskiem	 demokrātiskas	 sabiedrības	 pamatiem	 un	 viens	 no	
svarīgākajiem	 nosacījumiem	 tās	 progresam.	 Saskaņā	 ar	 Cilvēktiesību	
konvencijas	 10.panta	2.punktu	 tas	 attiecas	ne	 tikai	 uz	 “informāciju”	 vai	
“idejām”,	 kas	 tiek	 uztvertas	 labvēlīgi	 vai	 uzskatītas	 par	 nevainīgām	 vai	
vienaldzīgām,	bet	arī	uz	tādām,	kas	aizskar,	šokē	vai	satrauc	kādu	personu	
vai	iedzīvotāju	daļu;	tā	to	paredz	plurālisms,	tolerance	un	atvērtības	gars,	
bez	kuriem	nepastāv	demokrātiska	sabiedrība.	

Kā	precizēts	10.pantā,	šīs	brīvības	izpausme	ir	pakļauta	formalitātēm,	
nosacījumiem,	 ierobežojumiem	 un	 sankcijām,	 kam	 tomēr	 jātiek	 šauri	
interpretētām,	 to	 nepieciešamībai	 jātiek	 pārliecinoši	 pierādītai.	 Ja	
medijiem	 netiktu	 nodrošināta	 pietiekama	 tiesību	 uz	 vārda	 brīvību	
aizsardzība,	 tie	 nevarētu	 pildīt	 savu	 tā	 saukto	 “sabiedrības	 sargsuņa”	
pienākumu	demokrātiski	tiesiskā	valstī.

[6.2.2]	 Tiesa	 vispār	 nav	 vērtējusi	 atbildētājas	 apelācijas	 sūdzībā	
norādītos	 argumentus	 un	 tiesisko	 pamatu,	 kas	 attiecināms	 uz	 masu	
informācijas	 līdzekļiem	 un	 pieļauj	 krietni	 augstākas	 robežas	 viedokļa	
paušanā,	 tostarp	 izvēloties	 formu	 un	 veidu,	 kādā	 viedoklis	 tiek	 pausts.	
Tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā	 arī	 to,	 ka	 aizskarošs	 viedoklis	 pats	 par	 sevi	 nav	
atzīstams	par	nepieļaujamu	viedokli,	ja	tam	ir	bijis	zināms	pamats.	

No	 ECT	 prakses	 izriet,	 ka,	 lai	 sniegtu	 asu	 un	 negatīvu	 personas	
vērtējumu,	ir	jāpastāv	zināmam	pamatam,	un	viedoklis	var	būt	nesamērīgi	
aizskarošs,	ja	tam	trūkst	jebkādas	faktiskās	bāzes.	Tādēļ	ir	jāvērtē,	vai	pastāv	
tādi	notikumi	vai	pats	 cietušais	 ir	 veicis	 tādas	darbības,	 kas	 ir	 radījušas	
pamatu	 konkrētajam	 viņa	 personības	 vai	 darbības	 vērtējumam.	 Būtisks	
kritērijs,	izvērtējot	pieļaujamās	kritikas	robežas,	ir	arī	sabiedrības	intereses	
un	mērķis,	kādēļ	izvēlēti	spēcīgi	un	pat	aizskaroši	izteikumi.	Preses	brīvība	
ietver	iespējamu	novirzi	līdz	pārspīlējumam	vai	pat	provokācijai.	

Vienīgie	 un	 ļoti	 šauri	 interpretējamie	 ierobežojumi	 ir:	 a)	 faktiskās	
bāzes	esība	 (respektīvi,	vai	pastāvēja	kādi	notikumi	vai	arī	paša	cietušā	
darbības,	 kuras	 ir	 veicinājušas	 šāda	 viedokļa	 veidošanos	 par	 viņu);	 
b)	 viedoklis	 nedrīkstētu	 būt	 izteikts	 klaji	 rupjā	 veidā	 (tomēr	 izvēlētās	
formas	 pamatotība	 un	 pieļaujamās	 kritikas	 robeža	 ir	 cieši	 saistīta	 ar	
izteikumu	 kontekstu,	 sabiedrības	 interesēm	 un	 mērķi,	 kādēļ	 izvēlēti	
konkrētie	izteikumi).	

Tiesa	attiecīgos	kritērijus	vai	nu	vispār	nav	vērtējusi,	vai	arī	vērtējusi	
tos	neatbilstoši	norādītajai	tiesu	praksei,	tādēļ	nav	konstatējusi	pietiekamu	
faktisko	bāzi	rakstā	ietvertā	viedokļa	paušanai.

[6.3]	Tiesa,	vērtējot	faktiskās	bāzes	esību,	spriedumu	ir	pamatojusi	
ar	 pierādījumiem,	 kas	 nav	 iesniegti	 lietā,	 līdz	 ar	 to	 atbildētāja	 nevarēja	
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izteikt	 par	 tiem	 savus	 apsvērumus	 un	 iebildumus.	 Spriedumā	 minētās	
publikācijas,	 kas	 pieejamas	 portālos	 www.diena.lv,	 www.delfi.lv un  
www.lsm.lv,	nav	lietas	materiālos.	Turklāt	pati	prasītāja	nebija	izvirzījusi	
argumentus	 un	 iesniegusi	 pierādījumus	 attiecībā	 uz	 prasītājas	
iepriekšējiem	 nodokļu	 parādiem	 un	 esošās	 vadības	 labajiem	 finanšu	
rezultātiem.	Līdz	ar	to	tiesai	nebija	tiesiska	pamata	spriedumu	pamatot	ar	
šīm	publikācijām	un	norādīt,	ka	ziņas	par	pretējo	lietā	nav	sniegtas.	

Vienlaikus	 tiesa	 atteicās	 pieņemt	 kā	 pierādījumu	 atbildētājas	
iesniegto	 2016.gada	 27.decembra	 publikāciju	 portālā	 www.diena.lv  
“LNB	 nolēmusi	 atcelt	 ažiotāžu	 raisījušo	 Jaungada	 pasākumu”,	 kas	
bija	 būtiska,	 lai	 pareizi	 izvērtētu	 faktisko	 bāzi	 un	 valsts	 amatpersonu	
nosodījumu	privātu	pasākumu,	kas	 ir	pretrunā	Latvijas	valsts	vērtībām,	
rīkošanai	ēkās	ar	īpašu	lomu	Latvijas	valsts	un	kultūras	vērtību	saglabāšanā	
un	Latvijas	valsts	iedzīvotāju	izglītības	misijā.

[6.4]	 Tiesa	 nav	 vērtējusi	 atbildētājas	 argumentus,	 kas	 pamato	
pietiekamas	faktiskās	bāzes	esību.

[6.4.1]	 No	 sprieduma	 nav	 skaidrs,	 kādā	 veidā	 tiesa	 izdarīja	
secinājumu,	 ka	 prasītāji	 ir	 rīkojušies	 atbilstoši	 ētikas	 un	 sabiedrības	
morāles	 normām,	 kā	 arī	 nav	 skaidrs,	 kādēļ	 tiesa,	 atzīstot,	 ka	 Latvijas	
sabiedrība	 ir	 daudznacionāla,	 nav	 ņēmusi	 vērā	 to,	 ka	 ir	 arī	 pietiekami	
daudz	 personu,	 tostarp	 publikācijas	 autors	 un	 personas,	 kuras	 piketēja	
pret	attiecīgo	pasākumu,	kurām	prasītāju	darbības	likās	pilnībā	pretējas	
ētikas	un	morāles	normām.

Konkrētajā	lietā	nebija	strīda	par	SIA	“LNOB”	tiesībām	izīrēt	telpas	
un	pieņemt	ziedojumus	no	fiziskām	personām,	attiecīgi	netika	apšaubīts	
tas,	ka	prasītāji	būtu	rīkojušies	nelikumīgi.	Tiesai	bija	jāvērtē,	vai	prasītāju	
rīcība	 varēja	 dot	 pamatu	 uzskatam,	 ka	 prasītāji	 bija	 rīkojušies	 pretēji	
ētikas	un	morāles	normām,	kas	spriedumā	nav	analizēts.

[6.4.2]	 Būtisks	 kritērijs,	 izvērtējot	 pieļaujamās	 kritikas	 robežas,	 ir	
arī	sabiedrības	intereses	un	mērķis,	kādēļ	izvēlēti	spēcīgi	un	pat	aizskaroši	
izteikumi.	Vērtējot	konkrētas	frāzes	atrauti	no	visas	publikācijas	un	neļaujot	
atbildētājam	izteikties	par	lietā	esošajām	saistītajām	publikācijām,	kuras	
detalizēti	izskaidro,	kādēļ	autors	ir	lietojis	tik	spēcīgus	izteikumus,	kā	arī	
vērtējot	 frāzes	 atrauti	 no	 faktiskajiem	 apstākļiem,	 kas	 norisinājās	 laikā,	
kad	tika	sagatavota	publikācija,	nav	iespējams	izdarīt	Eiropas	Cilvēktiesību	
tiesas	tiesu	praksei	un	Satversmes	100.pantam	atbilstošus	secinājumus.

[6.5]	 Tiesa	 nav	 devusi	 vērtējumu	 atbildētājas	 norādītajiem	
argumentiem	par	strīdus	publikācijas	žanru,	tajā	lietotajiem	mākslinieciskās	
izteiksmes	līdzekļiem	un	nepieļaujamību	ierobežot	māksliniecisko	brīvību.	

Vērtējot	 jaunrades	 brīvības	 ierobežojuma	 nepieciešamību,	 svarīgi,	
pirmkārt,	 vai	 konkrētais	 objekts	 ir	 jaunrades	 darbs	 un	 pie	 kāda	 žanra	
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tas	 pieder,	 otrkārt,	 ņemot	 vērā	 konkrētā	 darba	 žanru,	 tiesai	 jāvērtē	
literārā	 darba	 attiecības	 ar	 realitāti	 (tā	 ir	 fikcija,	 vai	 tas	 satur	 ziņas,	
faktus,	ko	iespējams	pārbaudīt	no	objektīvā	patiesīguma	viedokļa),	darba	
mākslinieciskās	 izteiksmes	 forma,	 saturs	 un	 kopējais	 konteksts.	 Tas	 ir	
īpaši	 būtiski	 gadījumos,	 kad	 jaunrades	 darbs	 tiek	 balstīts	 uz	 reāliem	
notikumiem,	faktiem,	vienlaikus	ietverot	arī	fikcijas	elementus.	

Konkrētajā	 gadījumā	 tiesa	 nav	ņēmusi	 vērā,	 ka	 strīdus	publikācija	
veidota	 ironiskā	 un	 satīriskā	 formā,	 balstoties	 uz	 reāliem	 notikumiem,	
vienlaikus	ietverot	arī	fikcijas	elementus.

[6.6]	Apgabaltiesa	nav	motivējusi,	kas	 ir	uzskatāms	par	klaji	rupju	
viedokli.	Nav	saprotams,	kuri	tieši	no	apstrīdētajā	fragmentā	lietotajiem	
vārdiem	vai	 izteikumiem	attiecībā	uz	katru	no	prasītājiem	 ir	uzskatāmi	
par	rupjiem	un	nesamērīgi	aizskarošiem	bez	pietiekamas	faktiskās	bāzes.	

[6.6.1]	 Spriedumā	 nav	motivācijas	 tam,	 kādēļ	 Latvijas	 Nacionālās	
operas	un	baleta	ēkas	salīdzināšana	ar	“Putina	galma	publisko	namu”	un	
“Kremļa	bordeli”	konkrētajos	faktiskajos	apstākļos	ir	uzskatāma	par	rupju	
un	nesamērīgi	aizskarošu	viedokli	un	kādēļ	 šādu	 izteikumu	 lietošana	 ir	
nepieļaujama.	Tāpat	nav	skaidrs,	kādus	apsvērumus	un	kritērijus	tiesa	ir	
izmantojusi,	lai	secinātu,	ka	ir	pārsniegtas	pieņemamās	kritikas	objektīvās	
robežas,	un	kā	tās	ir	noteiktas.	

[6.6.2]	Tiesa	ir	citējusi	vairākas	frāzes	no	apstrīdētā	raksta,	taču	ne	
visas	norādītās	frāzes	vispār	attiecas	uz	prasītājiem	un	būtu	vērtējamas	
konkrētās	tiesvedības	ietvaros.	Nav	saprotams,	vai	tiesas	secinājumi	izriet	
arī	no	vārda	“putinasosi”	lietošanas	strīdus	publikācijā,	uz	ko	tika	norādīts	
tiesas	sēdes	laikā,	ņemot	vērā,	ka	konkrētais	apzīmējums	bija	attiecināts	
uz	personām,	kuras	nav	prasītāji	šajā	lietā.

[6.6.3]	Spriedumā	ietvertā	norāde,	ka	“[pers.	A],	[pers.	C]	un	[pers.	B]	
būtu	uzskatāmi	par	prostitūtām,	kas	pasākuma	viesiem	ar	sliktu	reputāciju	
sniedza	 intīma	 rakstura	pakalpojumus,	 kaut	 prasītāji	 šajās	 svinībās	pat	
nepiedalījās”	ir	vienpusēja	interpretācija	par	strīdus	publikācijā	ietverto	
un	 nevar	 tikt	 uzskatīta	 par	 atbildētājas	 izplatītu	 viedokli,	 jo	 atbildētāja	
šādu	viedokli	nav	izplatījusi.	

[6.7]	Tiesa	nepareizi	piemērojusi	no	ECT	prakses	izrietošos	kritērijus	
attiecībā	uz	pieļaujamajām	kritikas	robežām	pret	publiskām	personām	un	
nav	vērtējusi	atbildētājas	argumentus	un	norādīto	tiesu	praksi	šajā	sakarā.

[6.7.1]	ECT	ir	atzinusi,	ka	pieņemamās	kritikas	robežas	gadījumos,	
kad	 runa	 ir	 par	 publiskām	 personām,	 ir	 plašākas.	 Publiskas	 personas	
izpratne	ir	daudz	plašāka	un	attiecināma	uz	krietni	lielāku	personu	loku	
nekā	 tikai	 politiķi	 vai	 ierēdņi.	 Arī	 no	 Eiropas	 Padomes	 Parlamentārās	
asamblejas	1998.gada	26.jūnija	rezolūcijas	Nr.	1165	(1998)	“Tiesības	uz	
privātumu”	izriet,	ka	publiskas	personas	ir	ne	tikai	tās,	kas	ieņem	amatus	
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valsts	institūcijās,	bet	arī	visas	tās	personas,	kas	ir	nozīmīgas	sabiedrības	
dzīvē:	politikā,	 ekonomikā,	mākslā,	 sociālajā	 jomā,	 sportā	 vai	 kādā	 citā	
sfērā.

[6.7.2]	 Tā	 kā	 prasītāji	 kā	 publiskas	 personas	 kapitālsabiedrības	
valdes	 locekļi	 ir	 atzīstami	 par	 valsts	 amatpersonām,	 tiem	 līdzīgi	 kā	
politiķiem	un	varas	pārstāvjiem	ir	jāpieņem	lielāka	kritika	nekā	vidusmēra	
iedzīvotājiem,	jo	viņi	neizbēgami	sevi	nostāda	katra	vārda	un	rīcības	ciešai	
uzraudzībai	 gan	 no	 žurnālistu,	 gan	 pašas	 sabiedrības	 puses,	 un	 tādēļ	
viņiem	ir	jābūt	ar	lielāku	tolerances	pakāpi.	

[6.7.3]	Līdz	ar	to	tikai	no	fakta,	ka	prasītāji	nav	ne	politiķi,	ne	ierēdņi,	
tiesa	ir	izdarījusi	nepareizus	secinājumus,	ka	pret	viņiem	nav	pieļaujamas	
plašākas	kritikas	robežas.

[6.8]	 Tiesa	 nepareizi	 iztulkojusi	 Civillikuma	 2352.1pantu	 un	 nav	
motivējusi	prasītāju	goda	un	cieņas	aizskāruma	esību.	

Civiltiesību	teorijā	un	praksē	ar	godu	saprot	personības	sabiedrisko	
novērtējumu,	 kura	 mēraukla	 ir	 paša	 indivīda	 uzvedība,	 viņa	 attieksme	
pret	sociālajām	un	garīgajām	vērtībām,	sabiedrību,	līdzcilvēkiem.	Goda	un	
cieņas	aizskārumu	var	konstatēt,	ja	sabiedriskais	vērtējums	par	personu	
ir	pazeminājies	un	līdz	ar	to	ir	pazeminājies	šī	vērtējuma	atspoguļojums	
attiecīgā	cilvēka	apziņā.	

Tiesa	nav	vērtējusi	apelācijas	sūdzībā	norādīto,	ka	atbildētāja	ar	raksta	
publicēšanu	nekādi	nav	mazinājusi	prasītāju	sabiedrisko	novērtējumu,	un	
ignorējusi	faktu,	ka	lietā	nav	neviena	pierādījuma	par	to,	ka	sabiedriskais	
novērtējums	par	kādu	no	prasītājiem	būtu	mazinājies.	Līdz	ar	to	spriedums	
nav	motivēts,	jo	no	tā	neizriet,	kādā	veidā	tiesa	ir	konstatējusi,	ka	ir	noticis	
prasītāju	 goda	 un	 cieņas	 aizskārums,	 vai	 arī,	 ka	 šāds	 aizskārums	 būtu	
prezumējams,	 kas	 būtu	 nepareiza	 Civillikuma	 2352.1panta	 iztulkošana,	
tādējādi	novedot	pie	nepareizas	lietas	izspriešanas.

[6.9]	 Tiesa	 nepareizi	 piemērojusi	 Civillikuma	 1635.pantu	 un	
2352.1pantu,	konstatējot	morālo	kaitējumu	un	nosakot	atlīdzības	apmēru.

[6.9.1]	 Tiesas	 secinājums,	 ka	 Civillikuma	 1635.pants	 nav	
piemērojams,	 ir	 kļūdains,	 jo	 šis	 pants	 tieši	 paredz	 morālā	 kaitējuma	
atlīdzināšanas	priekšnoteikumus.	

[6.9.2]	 Tā	 kā	 morālais	 kaitējums	 ir	 aizskāruma	 negatīvās	 sekas,	
tiesai	 pēc	 prettiesiskas	 rīcības	 fakta	 vispirms	 ir	 jākonstatē	 morālā	
kaitējuma	esība	un	tikai	pēc	tam	jāvērtē	atlīdzības	apmērs.	Taču	tiesa	nav	
piemērojusi	 Civillikuma	 1635.pantu	 un	 nav	motivējusi,	 kādā	 veidā	 tiek	
secināts,	 ka	 prasītājiem	 ir	 nodarīts	 morālais	 kaitējums,	 vai	 arī	 ka	 šāds	
kaitējums	būtu	prezumējams,	kas	būtu	nepareiza	Civillikuma	1635.panta	
iztulkošana.	 Prasītājiem	 bija	 jāpierāda,	 ka	 atbildētāja	 rīcības	 rezultātā	
viņiem	radītas	fiziskas	vai	garīgas	ciešanas.	
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[6.9.3]	 Lai	 apmierinātu	 prasību	 par	 morālā	 kaitējuma	 atlīdzības	
piedziņu,	tiesai	bija	jākonstatē,	ka	prasītājiem	strīdus	izteikumu	rezultātā	
ir	 iestājušās	 konkrētas	 negatīvas	 sekas.	 Taču	 spriedumā	 nav	 dots	
vērtējums	prasītājiem	nodarītajam	aizskāruma	smagumam	un	sekām,	ko	
radījusi	viedokļa	izplatīšana.	

[6.9.4]	Tāpat	spriedumā	nav	motivācijas	atbildētājas	apsvērumam,	
ka	 strīdus	 publikācijā	 vispār	 nav	 sniegts	 viedoklis	 un	 vērtēta	 
SIA	 “LNOB”	 kā	 juridiskās	 personas	 darbība,	 bet	 tikai	 valdes	 locekļu	 kā	
valsts	amatpersonu	darbības	un	attieksme	pret	tām.	

[6.10]	 Lai	 arī	 tiesa	 pievienojusies	 atbildētājas	 norādītajiem	
kritērijiem	atlīdzības	noteikšanā	morālā	kaitējuma	lietās,	tā	nav	analizējusi	
visus	norādītos	kritērijus	un	ir	izdarījusi	nepamatotus	secinājumus.	

[6.10.1]	 Augstākās	 tiesas	 tiesu	 prakses	 apkopojumā	 un	 
2011.gada	 5.oktobra	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 SKC-209/2011	 norādīts,	 ka	
morālā	 kaitējuma	 atlīdzības	 apmērs	 jāsamēro	 ar	 nodarīto	 kaitējumu	
un	 atbilstoši	 vienlīdzības	 principam	 morālā	 kaitējuma	 atlīdzinājuma	
noteikšanā	 jāņem	 vērā	 arī	 citos	 (jo	 sevišķi,	 salīdzināmos)	 gadījumos	
noteikto	atlīdzinājumu	veids	un	apmērs.

Konkrētajā	 lietā	 piespriestā	 summa	 50	 000	 euro	 būtiski	 atšķiras	
no	 attiecīgās	 kategorijas	 lietās	 piedzītajām	 summām,	 turklāt	 tā	
spriedumā	ir	noteikta	bez	pietiekamas	piemērojamo	kritēriju	analīzes	un	
argumentācijas.

[6.10.2]	Tiesa	nav	motivējusi,	kādēļ	atvainošanās,	kas	ir	paredzēta	kā	
tiesiskās	aizsardzības	līdzeklis	par	goda	un	cieņas	aizskārumu,	konkrētajā	
gadījumā	nav	pietiekams	atlīdzinājums	par	tiesas	 ieskatā	nodarīto	goda	
un	cieņas	aizskārumu,	jo	īpaši	ņemot	vērā,	ka	spriedumā	nav	pamatojuma	
tam,	ka	prasītājiem	ir	nodarīts	morālais	kaitējums.	

[6.10.3]	 No	 sprieduma	 neizriet,	 ka	 tiesa	 būtu	 vērtējusi	 morālā	
kaitējuma	smagumu,	raksturu,	nodarīšanas	apstākļus	un	sekas,	kā	arī	to,	
vai	piespriestā	summa	ir	taisnīga	un	samērīga.

[6.10.4]	 Nosakot	 piedzenamās	 atlīdzības	 apmēru,	 tiesa	 atsaucās	 uz	
Rīgas	apgabaltiesas	2002.gada	spriedumu,	kurā	 tiesas	piedzītā	summa	par	
goda	un	cieņas	aizskārumu	bija	14	228,72	euro,	taču	tiesa	nav	analizējusi,	vai	
un	kā	konkrētās	lietas	apstākļi	būtu	salīdzināmi	ar	izskatāmo	lietu	un	kādēļ	
konkrētajā	gadījumā	būtu	piedzenama	vairāk	nekā	trīs	reizes	lielāka	atlīdzība.	

[6.10.5]	 Fakts,	 ka	 morālā	 kaitējuma	 atlīdzības	 lietās	 ir	 tendence	
pieaugt	kompensācijas	apmēram,	nav	vispārzināms.	Turklāt	šī	secinājuma	
pamatošana	ar	publiski	izskanējušu	informāciju	par	“Zolitūdes	traģēdijas”	
lietā	apspriestajām	kompensācijas	summām	ir	pretēja	tiesu	praksei.	Tiesa	
nav	motivējusi,	 kādēļ	 un	kādā	 veidā	konkrētā	 lieta	 būtu	 salīdzināma	ar	
“Zolitūdes	traģēdiju”.
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[6.10.6]	 Uzskatot,	 ka	 50	 000	 euro	 atlīdzība	 ir	 samērīga,	 tiesa	 nav	
devusi	 novērtējumu	 atbildētājas	 argumentiem	 par	 masu	 informācijas	
līdzekļu	 lomu	 un	 ierobežojumiem	 atbildētājas	 tiesībām	 uz	 vārda	
brīvību,	 kas	pēc	būtības	 ir	 vērtējams	kā	mēģinājums	atturēt	 atbildētāju	
no	 turpmākām	publikācijām,	 atturot	 atbildētāju	 un	 citus	medijus	 no	 to	
vitālās	 lomas	 pildīt	 tā	 sauktā	 “sabiedrības	 sargsuņa”	 funkcijas.	 Tiesas	
piespriestā	 morālā	 kaitējuma	 atlīdzības	 summa	 ir	 lielākā	 atbildētājai	
zināmā	atlīdzības	summa,	kas	Latvijā	vispār	līdz	šim	piedzīta	par	viedokļa	
izplatīšanu,	kā	arī	par	goda	un	cieņas	aizskārumu.

Motīvu daļa

[7]	Pārbaudījis	sprieduma	likumību	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	
minēti	 kasācijas	 sūdzībā,	 kā	 to	 nosaka	 Civilprocesa	 likuma	 473.panta	
pirmā	 daļa,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedums	 ir	
atceļams	un	lieta	ir	nododama	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā.

[8]	 Rīgas	 apgabaltiesa	 ir	 pareizi	 norādījusi	 uz	 Latvijas	Republikas	
Satversmes	100.pantā	noteikto,	ka	ikvienam	ir	tiesības	uz	vārda	brīvību,	
kas	ietver	tiesības	brīvi	iegūt,	paturēt	un	izplatīt	informāciju,	paust	savus	
uzskatus.	Tomēr	šīs	tiesības	var	ierobežot	likumā	paredzētajos	gadījumos,	
lai	aizsargātu	citu	cilvēku	tiesības,	demokrātisko	valsts	iekārtu,	sabiedrības	
drošību,	labklājību	un	tikumību	(116.pants),	tātad	arī	Satversmes	95.pantā	
paredzētās	tiesības	uz	cilvēka	goda	un	cieņas	aizsardzību.

Līdzīgi	 Cilvēktiesību	 konvencijas	 10.panta	 pirmā	 daļa	 paredz,	 ka	
ikvienam	ir	tiesības	brīvi	paust	savus	uzskatus;	šīs	tiesības	ietver	uzskatu	
brīvību	 un	 tiesības	 netraucēti	 saņemt	 un	 izplatīt	 informāciju	 un	 idejas	
bez	iejaukšanās	no	sabiedrisko	institūciju	puses	un	neatkarīgi	no	valstu	
robežām.	 Saskaņā	 ar	 šī	 panta	 otro	 daļu,	 tā	 kā	 šo	 brīvību	 īstenošana	 ir	
saistīta	ar	pienākumiem	un	atbildību,	tā	var	tikt	pakļauta	ierobežojumiem,	
bet	 tikai	 tādiem,	 kas	 paredzēti	 likumā	 un	 nepieciešami	 demokrātiskā	
sabiedrībā,	tostarp,	lai	aizsargātu	citu	cilvēku	reputāciju.

Tātad	 vārda	 brīvība	 nav	 absolūta,	 un,	 ņemot	 vērā	 vārda	 brīvības	
ietekmīgo	 lomu	 sabiedrībā,	 tās	 īstenošana	 tiek	 saistīta	 ar	 zināmiem	
pienākumiem	un	atbildību.	

[8.1]	 Latvijas	 Republikā	 ierobežojumus	 vārda	 brīvībai	 ar	 leģitīmu	
mērķi	 aizsargāt	 citu	 personu	 godu	 un	 cieņu	 nosaka	 Civillikuma	
2352.1pants,	 tostarp	 tā	 trešā	 daļa	 (ja kāds prettiesiski aizskar personas 
godu un cieņu mutvārdiem, rakstveidā vai ar darbiem, tad viņam jādod 
atlīdzība (mantiska kompensācija); atlīdzības apmēru nosaka tiesa),	 kā	
arī	 likuma	 “Par	 presi	 un	 citiem	 masu	 informācijas	 līdzekļiem”	 7.panta	
piektā	daļa	(aizliegts publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko 
personu godu un cieņu un ceļ tām neslavu).	 Atbilstoši	 likuma	 “Par	presi	
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un	citiem	masu	informācijas	līdzekļiem”	21.panta	pirmajai	daļai	goda	un	
cieņas	 aizskaršanas	 gadījumos	 fiziskajām	 un	 juridiskajām	 personām	 ir	
tiesības	prasīt	atvainošanos.	Savukārt	minētā	likuma	28.pants	paredz,	ka	
kaitējums,	arī	morālais	kaitējums,	ko	masu	informācijas	līdzeklis	nodarījis	
fiziskajai	vai	juridiskajai	personai,	sniedzot	nepatiesas	ziņas,	ceļot	neslavu	
un	 aizskarot	 tās	 godu	 un	 cieņu,	 publicējot	 ziņas	 un	 informāciju,	 kuru	
publikācija	aizliegta	ar	likumu,	masu	informācijas	līdzeklim	jāatlīdzina	šai	
personai	likumā	noteiktajā	kārtībā.	

[8.2]	 Ar	 godu	 saprotams	 personas	 sabiedriskais	 novērtējums,	
kas	 rodas	 sakarā	 ar	 šīs	 personas	 uzvedību	 sabiedrībā,	 bet	 ar	 cieņu	 –	
pašnovērtējums	–	sabiedriskā	vērtējuma	atspoguļojums	viņa	paša	apziņā	
(sk. Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojuma “Goda un cieņas civiltiesiskā 
aizsardzība” (2000–2018) 14.lpp.). 

Lai	 gan	 cieņa	 piemīt	 tikai	 fiziskajām	 personām,	 no	 tā,	 ka	
iepriekšminētajās	 likuma	 “Par	 presi	 un	 citiem	 masu	 informācijas	
līdzekļiem”	 normās	 expressis verbis	 minētas	 arī	 juridiskās	 personas,	
secināms,	 ka	 likumdevējs	 jēdzienu	 “gods”	 attiecinājis	 arī	 uz	 juridisko	
personu	 reputāciju	 un	 iepriekšminētās	 normas	 aptver	 arī	 juridisko	
personu	reputācijas	aizsardzību.	

Morālā	 kaitējuma	 atlīdzība	 pēc	 būtības	 ir	 nemantiskā	 kaitējuma	
atlīdzība,	proti,	tā	atlīdzina	kaitējumu	prasītāja	nemantiskajiem	labumiem	
jeb	 nemantiskajām	 vērtībām,	 pie	 kurām	 Senāta	 ieskatā	 pieder	 arī	
kaitējums	juridisko	personu	reputācijai.	

Atziņa,	ka	Civillikuma	2352.1panta	tvērumā	ietilpst	juridisko	personu	
reputācijas	aizsardzība,	izriet	arī	no	Senāta	prakses	(sk. Senāta 2008.gada 
10.decembra spriedumu lietā Nr. SKC-458/2008 (C28107006) un 2017.gada 
31.oktobra rīcības sēdes lēmumu lietā Nr. SKC-1599/2017 (C29722714)).

[8.3]	Apelācijas	instances	tiesa	atbilstoši	judikatūrai,	kas	izveidojusies	
lietās	 par	 personas	 goda	 un	 cieņas	 aizsardzību,	 pareizi	 atzinusi,	 ka,	 lai	
izvērtētu	 prasības	 pamatotību,	 vispirms	 ir	 nepieciešams	 konstatēt,	 vai	
strīdus	rakstā	ietvertās	rindkopas,	kas	kā	aizskarošas	norādītas	prasības	
pieteikumā,	 ir	 ziņas	 vai	 viedoklis,	 jo	 tikai	 ziņas	 jeb	 fakti	 ir	 pakļaujami	
patiesības	 pārbaudei	 un	 to	 pastāvēšana	 var	 tikt	 pierādīta,	 turpretī	
viedoklis	 atspoguļo	 personas	 subjektīvo	 vērtējumu	 par	 kādu	 personu,	
tās	 darbību	 vai	 kādu	 notikumu	 un	 nevar	 būt	 ne	 patiess,	 ne	 nepatiess	 
(sk. Senāta (paplašinātā sastāvā) 2011.gada 5.oktobra sprieduma lietā 
Nr. SKC-209/2011 (C04379105) 12.2.punktu). 

Kasācijas	 sūdzībā	 nav	 apstrīdēts	 apelācijas	 instances	 tiesas	
secinājums,	ka	atbildētājas	publicētais	raksts	 ir	viedoklis,	kas	atspoguļo	
personas	(autora)	subjektīvu	vērtējumu	par	citām	personām,	to	darbību	
un	notikumiem,	un	tādēļ	tas	nav	pakļaujams	patiesības	pārbaudei.
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[8.4]	 Saskaņā	 ar	 Civillikuma	 2352.1panta	 pirmo	 daļu	 atbildība	
iestājas	arī	par	nepamatota	un	aizskaroša	viedokļa	paušanu	bez	jebkādas	
faktiskas	bāzes,	tas	ir,	gadījumos,	kad	viedoklis	ir	rupjš	un	klaji	aizskarošs.	

Šāds	 secinājums	 izriet	 no	 minētās	 normas	 plašā	 formulējuma:	
atšķirībā	no	panta	pirmās	un	otrās	daļas	tā	trešajā	daļā	vairs	netiek	lietots	
termins	“ziņas”,	bet	gan	“prettiesiska	goda	un	cieņas	aizskaršana”,	un	godu	
var	aizskart	 tiklab	ar	nepatiesām	ziņām,	kā	arī	 ar	pārmērīgi	 aizskarošu	
viedokli.	 Normā	 paredzēti	 arī	 dažādi	 veidi,	 kā	 aizskārums	 var	 notikt	 –	
mutvārdiem,	rakstveidā	vai	ar	darbiem.	

Minētais	 secināms	 arī	 no	 normas	 tapšanas	 gaitas.	 Papildinot	
Civillikumu	ar	2352.1pantu,	Augstākās	Padomes	1992.gada	24.novembra	
sēdē	 likumprojekta	 izskatīšanas	 laikā	 1.lasījumā	 referents	 K.	 Torgāns	
sniedza	 šādu	 skaidrojumu:	 “[..]	 ir	 paredzēts	 pants	 par	 goda	 un	 cieņas	
aizskaršanu	ar	tādu	jauninājumu,	salīdzinot	ar	pašreizējo	Civilkodeksu,	ka	
var	šo	goda	aizskaršanas	rezultātu	novērtēt	naudā.	[..]	mēs,	darba	grupa,	
gribējām	šādu	vispārinātu	pantu	piedāvāt”	(sk. Latvijas Republikas pirmā 
sasaukuma Augstākās Padomes piektās sesijas 28.sēdes stenogrammu,  
1992.gada 24.novembris,	Latvijas Republikas Augstākās Padomes Kancelejas 
Protokolu nodaļas lieta Nr. 1.1., 141.–142.lpp.). 

Visbeidzot	atziņa,	ka	Civillikuma	2352.1panta	trešā	daļa	ir	attiecināma	
arī	 uz	 viedokli,	 pausta	 Senāta	 2015.gada	 24.septembra	 spriedumā	 lietā	
Nr.	SKC-204/2015	(C31370910)	(sk. 7.1.punktu).

[9]	 Kā	 jau	 minēts,	 atbilstoši	 Cilvēktiesību	 konvencijas	 10.pantam	
vārda	brīvībai	un	attiecīgi	viedokļa	paušanai	var	noteikt	ierobežojumus.	
Tomēr	 tiem	 ir	 jābūt	 izņēmuma	 rakstura,	 un	 jebkuru	 ierobežojumu	
nepieciešamība	 ir	 pārliecinoši	 jāpamato.	 Preses	 brīvība	 ir	 viens	 no	
demokrātiskas	sabiedrības	būtiskiem	pamatiem	un	pamatnosacījumiem	
ikvienas	personas	attīstībai	un	izaugsmei.	Ja	medijiem	netiktu	nodrošināta	
pietiekama	tiesību	uz	vārda	brīvību	aizsardzība,	tie	nevarētu	pildīt	savu	
tā	 saukto	 “sabiedrības	 sargsuņa”	 pienākumu	 demokrātiskā	 un	 tiesiskā	
valstī.	 Cilvēktiesību	 konvencijas	 10.panta	 2.punkta	 izpratnē	 šī	 brīvība	
ir	 attiecināma	 ne	 tikai	 uz	 “informāciju”	 vai	 “idejām”,	 kas	 tiek	 uztvertas	
labvēlīgi	 vai	 uzskatītas	 par	 neuzbrūkošām	vai	 par	 neitrālām,	 bet	 arī	 uz	
tām,	kas	apvaino,	šokē	vai	uztrauc	(sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Lielā 
palāta) 2016.gada 29.marta sprieduma Bedata (Bédat) pieteikumā pret 
Šveici, iesnieguma Nr. 56925/08, 48.punktu).

Tomēr,	 lai	sniegtu	asu	un	negatīvu	personas	vērtējumu,	 ir	 jāpastāv	
zināmam	 pamatam,	 un	 viedoklis	 var	 būt	 pārmērīgi	 aizskarošs,	 ja	
tam	 trūkst	 jebkādas	 faktiskās	 bāzes	 (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas  
1997.gada 24.februāra sprieduma Dehaes (De Haes) un Gijsela (Gijsels) 
pieteikumā pret Beļģiju, iesnieguma Nr. 19983/92, 47.punktu, Eiropas 
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Cilvēktiesību tiesas 2002.gada 26.februāra sprieduma Dihanda (Dichand) 
un citu pieteikumā pret Austriju, iesnieguma Nr. 29271/95, 43.punktu). 
Tādēļ	 ir	 jāvērtē,	 vai	 pastāv	 kādi	 notikumi	 vai	 cietušā	 paša	 izdarītas	
darbības,	kas	ir	radījušas	pamatu	konkrētajam	viņa	personības	vai	darbības	
vērtējumam	(sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 7.februāra sprieduma 
Axel Springer AG pieteikumā pret Vāciju, iesnieguma Nr. 39954/08, 83.punktu). 
Viedoklis	arī	nedrīkstētu	būt	izteikts	klaji	rupjā	veidā,	tomēr	izvēlētās	formas	
pamatotība	un	pieļaujamās	kritikas	robeža	ir	saistīta	ar	izteikumu	kontekstu,	
sabiedrības	 interesēm	 un	 mērķi,	 kādēļ	 izvēlēti	 konkrētie	 izteikumi	 (sk. 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 6.oktobra sprieduma Kulis (Kuliś) un 
Rozicki (Różycki) pieteikumā pret Poliju, iesnieguma Nr. 27209/03, 39.punktu, 
2014.gada 17.aprīļa sprieduma Mladina d.d. Ļubļana pieteikumā pret Slovēniju, 
iesnieguma Nr. 20981/10, 43.punktu). 

Lai	gan	apgabaltiesa	šos	kritērijus	spriedumā	minējusi,	tomēr	nav	tos	
pienācīgi	novērtējusi	saistībā	ar	 lietas	faktiskajiem	apstākļiem.	Piekrītot	
kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējas	 viedoklim,	 Senāts	 turpmāk	 norādīto	
apsvērumu	dēļ	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 secinājumi	 par	 to,	 ka	 nav	
konstatējama	pietiekama	faktiskā	bāze	rakstā	ietvertā	viedokļa	paušanai	
un	ka	ir	pārkāptas	pieļaujamās	kritikas	robežas,	ir	izdarīti	bez	pietiekama	
pamata,	 jo	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 pārkāpdama	 Civilprocesa	 likuma	
5.panta	 sestās	 daļas,	 93.panta	 pirmās	 daļas,	 97.panta,	 189.panta	 trešās	
daļas,	190.panta	un	193.panta	piektās	daļas	noteikumus,	nav	ņēmusi	vērā	
judikatūru	un	nav	devusi	pienācīgu	vērtējumu	atbildētājas	argumentiem,	
apstākļiem	un	pierādījumiem	lietā.

[9.1]	Civilprocesa	likuma	432.panta	otrā	daļa	paredz,	ka	apelācijas	
instances	 tiesa	 spriedumu	 taisa	 un	 sastāda	 šā	 likuma	 189.–198.pantā	
noteiktajā	kārtībā,	 ievērojot	šajā	pantā	norādītās	 īpatnības.	Civilprocesa	
likuma	 189.panta	 trešā	 daļa	 noteic,	 ka	 spriedumam	 jābūt	 likumīgam	
un	 pamatotam.	 Proti,	 taisot	 spriedumu,	 tiesa	 vadās	 pēc	 materiālo	
un	 procesuālo	 tiesību	 normām	 (CPL	 190.p.	 pirmā	 daļa),	 un	 tiesa	
spriedumu	pamato	ar	apstākļiem,	kas	nodibināti	ar	pierādījumiem	lietā	 
(CPL	190.p.	otrā	daļa).	

Civilprocesa	 likuma	 430.panta	 otrā	 daļa	 paredz	 apelācijas	 instances	
tiesas	 pienākumu,	 pārbaudot	 un	 vērtējot	 pierādījumus,	 ievērot	 šā	 likuma	
trešās	 sadaļas	 noteikumus.	 Civilprocesa	 likuma	 trešajā	 sadaļā	 ietilpstošā	
97.panta	pirmā	daļa	noteic,	ka	tiesa	novērtē	pierādījumus	pēc	savas	iekšējās	
pārliecības,	 kas	 pamatota	 ar	 tiesas	 sēdē	 vispusīgi,	 pilnīgi	 un	 objektīvi	
pārbaudītiem	 pierādījumiem,	 vadoties	 no	 tiesiskās	 apziņas,	 kas	 balstīta	
uz	 loģikas	 likumiem,	 zinātnes	 atziņām	 un	 dzīvē	 gūtiem	 novērojumiem.	 Šī	
panta	trešajā	daļā	ietverts	noteikums,	ka	tiesai	spriedumā	jānorāda,	kādēļ	tā	
vienam	pierādījumam	devusi	priekšroku	salīdzinājumā	ar	citu	pierādījumu	
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un	 atzinusi	 vienus	 faktus	 par	 pierādītiem,	 bet	 citus	 –	 par	 nepierādītiem.	
Minētās	 normas	 nosaka	 tiesas	 pienākumu	 pārbaudīt	 un	 novērtēt	

visus	pierādījumus,	kurus	 tiesa	pieņēmusi,	kā	arī	 izvirza	 tiesai	vairākas	
prasības,	 kas	 jāievēro,	 lai	 pareizi	 novērtētu	 lietā	 esošos	 pierādījumus.	
Pirmkārt,	pierādījumi	jāvērtē	to	kopumā,	nevis	izolēti.	Otrkārt,	vienlaikus	
jāvērtē	 pierādījumu	 saturs	 un	 forma.	 Treškārt,	 jānosaka	 pierādījumu	
nozīmība	 saistībā	 ar	 lietā	 konstatētajiem	 apstākļiem	 un	 faktiem.	
Ceturtkārt,	 jāiedziļinās	katra	pierādījuma	būtībā,	salīdzinot	to	ar	citiem,	
un	 gadījumā,	 ja	 konstatētas	 pretrunas,	 jānorāda	 pamatojums,	 kādēļ	
vienam	pierādījumam	dota	priekšroka.

Atbilstoši	Civilprocesa	 likuma	193.panta	piektajai	daļai	 sprieduma	
motīvu	daļā	jāatspoguļo	tiesas	nodibinātie	faktiskie	apstākļi,	pierādījumu,	
uz	kuriem	balstīts	atzinums	par	lietā	konstatētajiem	faktiem,	izvērtējums,	
kā	arī	tie	apsvērumi,	kuru	dēļ	noraidīti	tie	vai	citi	lietas	dalībnieku	iesniegtie	
pierādījumi,	un	konstatēto	strīda	apstākļu	juridiskā	kvalifikācija.

[9.2]	 Kasācijas	 sūdzībā	 pamatoti	 norādīts,	 ka	 no	 sprieduma	 nav	
saprotams,	kuri	izteikumi	attiecībā	uz	konkrētiem	prasītājiem	un	kādēļ	ir	
uzskatīti	par	“klaji	rupjiem”,	kas	pārsniedz	pieļaujamās	kritikas	robežas.

Tiesa	atzinusi	par	izteiktām	klaji	rupjā	veidā,	izsakot	apvainojumus,	
kuri	pārsniedz	pieņemamās	kritikas	objektīvās	robežas,	šādas	apstrīdētā	
raksta	 frāzes:	“Nacionālo	operu,	uz	vienu	nakti	padarot	to	par	mūslaiku	
Hitlera	 un	 Staļina	 mantinieka	 Putina	 galma	 publisko	 namu”,	 “valde	 ar	
[pers.	 A]	 vadībā	 atdevās	 Kremļa	 un	 Putina	 lakstīgalu	 diriģentam	 un	
patronam	[pers.	D],	kā	arī	viņa	viesiem	par	129	tūkstošiem	eiro”,	“Operas	
zāle	bija	jāpadara	par	Kremļa	bordeli,	kurā	tusēt	bija	ļauts	kaismīgākajiem	
putinasosiem	[Putina	sūkātājiem]”,	“[pers.	A],	[pers.	C]	un	[pers.	B]	(LNO	
valde)	 atdevās	 Kremļa	 galmam	 Toma	 Džonsa	 mūzikas	 pavadībā	 un	 uz	
krēsliem	dejojošu	krievu	solistu	klātbūtnē,	atdevās	zem	galdiem”.	

Senāts	 piekrīt	 kasācijas	 sūdzības	 argumentam,	 ka	 spriedumā	 nav	
atklāts,	 kuri	 tieši	 no	 apstrīdētajā	 fragmentā	 lietotajiem	 vārdiem	 vai	
frāzēm	attiecībā	pret	 katru	no	prasītājiem	 ir	 uzskatāmi	par	 rupjiem	un	
nesamērīgi	aizskarošiem	bez	pietiekamas	 faktiskās	bāzes:	kuri	attiecībā	
pret	VSIA	“LNOB”	un	kuri	–	pret	fiziskajām	personām.	Tiesa	nav	ņēmusi	
vērā	pamatoto	atbildētājas	iebildumu,	ka	ne	visas	norādītās	frāzes	vispār	
attiecas	 uz	 prasītājiem.	 No	 raksta	 acīmredzams,	 ka,	 piemēram,	 par	
“mūslaiku	Hitlera	un	Staļina	mantinieku”	dēvēts	Putins,	par	“Kremļa	un	
Putina	lakstīgalu	diriģentu	un	patronu”	–	[pers.	D],	par	“putinasosiem”	–	
[pers.	D]	sarīkojuma	viesi,	nevis	prasītāji	konkrētajā	lietā.	

[9.3]	 Civilprocesa	 likuma	 97.panta	 pirmā	 daļa	 paredz	 vispusīgu,	
pilnīgu	un	objektīvu	pierādījumu	pārbaudi	tiesas	sēdē.	

Līdz	 ar	 to	 Senāts	 piekrīt	 kasācijas	 sūdzības	 argumentam,	 ka	 tiesa	
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nevarēja	 sprieduma	 pamatošanai	 kā	 pierādījumus	 izmantot	 dažādos	
interneta	portālos	publicētus	rakstus,	kas	nav	pievienoti	lietas	materiāliem	
un	attiecīgi	kas	nebija	pārbaudīti	Civilprocesa	likumā	noteiktajā	kārtībā,	
dodot	atbildētājai	iespēju	sagatavot	savu	aizstāvības	pozīciju	pret	tiem.

Kasācijas	sūdzībā	arī	minēts	arguments,	ka	apgabaltiesa	nepamatoti	
atteikusi	 pieņemt	 tiesas	 sēdē	 iesniegto	 pierādījumu	 –	 publikāciju	 no	
portāla	www.diena.lv.	Tomēr	Senāts	secina,	ka	kasācijas	sūdzībā	ietvertā	
informācija	par	šo	pierādījumu	ir	nepietiekama	un	tas	arī	nav	pievienots	
kasācijas	sūdzībai,	lai	ļautu	Senātam	novērtēt	šī	pierādījuma	attiecināmību	
uz	lietu	un	līdz	ar	to	apgabaltiesas	atteikuma	pamatotību.

[9.4]	 Senāts	 piekrīt	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējai,	 ka	 secinājums	
par	 faktiskās	 bāzes	 trūkumu	 izdarīts,	 nepārbaudot	 un	 nenovērtējot	 tos	
apstākļus,	kurus	atbildētāja	bija	norādījusi	apelācijas	sūdzībā.	

Tiesa	aprobežojusies	ar	VSIA	“LNO”	statūtu	un	Latvijas	Nacionālās	
operas	un	baleta	likuma	vērtējumu	tiktāl,	ciktāl	secinājusi,	ka	Operas	nama	
telpu	iznomāšana	dažādu	pasākumu	rīkošanai	un	ziedojumu	pieņemšana	
nav	prettiesiska	rīcība.	Taču	konkrētajā	lietā	nav	strīda	par	VSIA	“LNOB”	
rīcības	 atbilstību	 likumam,	 proti,	 apelācijas	 sūdzībā	 nav	 apšaubītas	
prasītājas	 tiesības	 izīrēt	 telpas	 un	 pieņemt	 ziedojumus	 no	 fiziskajām	
personām.	 Taču	 apelācijas	 sūdzībā	 bija	 norādīts	 uz	 virkni	 apstākļu	 
(sk. lietas 2.sējuma 36.–37.lapu),	kas	atbildētājas	ieskatā	varēja	dot	pamatu	
uzskatam,	ka	prasītāji,	slēdzot	konkrēto	netipisko	darījumu,	bija	rīkojušies	
pretēji	ētikas	un	morāles	normām,	kā	arī	valsts	un	sabiedrības	interesēm,	
bet	 kuru	 vērtējums	 spriedumā	 iztrūkst.	 Līdz	 ar	 to	nav	 saprotams,	 kādā	
veidā	tiesa	izdarīja	secinājumu,	ka	prasītāji	 ir	rīkojušies	atbilstoši	ētikas	
un	sabiedrības	morāles	normām.

Tāpat	 ir	pareiza	norāde	kasācijas	sūdzībā	par	 to,	ka	 jautājums	par	
VSIA	 “LNOB”	 nodokļu	 parādiem	 iepriekšējās	 valdes	 laikā	 un	 labajiem	
finanšu	 rezultātiem	 šīs	 valdes	 darbības	 laikā	 neattiecas	 uz	 lietas	
izskatīšanas	priekšmetu.	

Turklāt	 tas,	 ka	 tiesas	 vai	 kādas	 sabiedrības	 daļas	 viedoklis	 par	
prasītāju	 rīcību	 ir	 atšķirīgs	 vai	 var	 atšķirties	no	atbildētājas	publicētajā	
rakstā	 paustā	 viedokļa,	 nenozīmē,	 ka	 raksta	 autoram	 nebija	 tiesību	 uz	
savu	viedokli	un	atbildētājai	–	tiesību	šo	viedokli	publicēt.

[9.5]	Apgabaltiesa	norādījusi,	ka	tās	ieskatā	ir	iespējams	sabiedrību	
informēt	 un	 paust	 negatīvu	 viedokli	 par	 dažādiem	 notikumiem	 un	
personām,	neizsakot	apvainojumus,	kuri	pārsniedz	pieņemamās	kritikas	
objektīvās	robežas,	un	neizsakot	viedokli	klaji	rupjā	veidā.

No	 sprieduma	 kopumā,	 jo	 īpaši	 no	minētā	 tiesas	 norādījuma,	 var	
secināt,	 ka	 tiesa	 prasītāju	 goda	 un	 cieņas	 aizskārumu	 faktiski	 atzinusi	
tādēļ,	ka	rakstā	vispār	lietoti	nepieklājīgi	vārdi	un	frāzes,	kas	var	aizvainot.

Taču	tādējādi	tiesa	nepareizi	iztulkojusi	un	piemērojusi	Cilvēktiesību	
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konvencijas	 10.panta	 normas	 un	 attiecīgi	 arī	 Civillikuma	 2352.1panta	
trešajā	daļā	un	likuma	“Par	presi	un	citiem	masu	informācijas	līdzekļiem”	
7.panta	 piektajā	 daļā	 ietvertās	 tiesību	 normas,	 jo	 tiesa	 nav	 pievērsusi	
uzmanību	judikatūrā	sniegtajam	skaidrojumam.

Masu	 informācijas	 līdzekļiem	 ir	 tiesības	 un	 pienākums	 izplatīt	
informāciju	 un	 pārdomas	 par	 visiem	 sabiedrību	 interesējošiem	
jautājumiem	un	pielietot	arī	iespējamu	pārspīlēšanas	vai	pat	provokācijas	
pakāpi,	 vai,	 citiem	 vārdiem,	 izteikt	 nedaudz	 pārmērīgus	 apgalvojumus	
(sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2002.gada 26.februāra sprieduma Dihanda 
(Dichand) un citu pieteikumā pret Austriju, iesnieguma Nr. 29271/95, 
41.punktu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 7.novembra sprieduma 
Mamēres (Mamère) pieteikumā pret Franciju, iesnieguma Nr. 12697/03, 
25.punktu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 19.decembra sprieduma 
Dabrovska (Dąbrowski) pieteikumā pret Poliju, iesnieguma Nr. 18235/02, 
35.punktu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 19.jūlija sprieduma Uja 
(Uj) pieteikumā pret Ungāriju, iesnieguma Nr. 23954/10, 24.punktu). 

Vērtējot	 publikāciju,	 jāapsver,	 vai	 tā	 aplūko	 plašākai	 sabiedrībai	
interesējošu	jautājumu,	kā	arī	jāņem	vērā	sociālais	un	politiskais	konteksts,	
saistībā	 ar	 kuru tā	 publicēta	 (sk.	Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 
22.novembra sprieduma Grebņevas (Grebneva) un Alisimčika (Alisimchik) 
pieteikumā pret Krieviju, iesnieguma Nr. 8918/05, 64.punktu).

Uzbrūkoša	 valoda	 var	 atrasties	 ārpus	 izteiksmes	 brīvības	
aizsardzības,	 ja	 tā	 ir	 nepamatota	 nomelnošana,	 piemēram,	 ja	 vienīgais	
uzbrūkošā	 apgalvojuma	 nolūks	 bijis	 aizvainot.	 Taču	 rupjas	 vārdkopas	
pašas	 par	 sevi	 nav	 izšķirošas,	 novērtējot	 uzbrūkošo	 izteikumu,	 jo	 tām	
var	būt	vienīgi	satīrisks	nolūks	(sk.	Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 
22.novembra sprieduma Grebņevas (Grebneva) un Alisimčika (Alisimchik) 
pieteikumā pret Krieviju, iesnieguma Nr. 8918/05, 52.punktu).

Līdz	 ar	 to	 ir	 svarīgi	 nošķirt,	 vai	 publikācijā	 izteiktie	 aizskarošie	
apgalvojumi	 vai	 salīdzinājumi	 attiecas	 uz	 personas	 privāto	 vai	 ģimenes	
dzīvi	 vai	 arī	 uz	 tās	 profesionālo	 darbību,	 un	 būtiski	 kritēriji,	 izvērtējot	
pieļaujamās	 kritikas	 robežas,	 ir	 publikācijas	 mērķis	 un	 iemesli,	 kādēļ	
izvēlēti	aizskaroši	izteikumi.

Savukārt	 apgabaltiesa	 nav	 pienācīgi	 izvērtējusi,	 vai	 raksta	
pamatmērķis	bija	vērst	sabiedrības	uzmanību	uz	valsts	kapitālsabiedrības	
valdes	locekļu	rīcību	ar	sabiedrībai	būtisku	kultūras	un	mākslas	objektu	vai	
arī	personiski	aizvainot	prasītājus.	Tāpat	tiesa	nav	vērtējusi,	vai	attiecīgā	
publikācija	deva	ieguldījumu	publiskajās	diskusijās	par	notikumiem,	kas	
sabiedrībā	radīja	satraukumu.	

Turklāt	Senāts	norāda,	ka	publikācijas	mērķis	un	faktiskā	bāze	rakstā	
lietoto	izteicienu	izvēlei	pārbaudāmi,	novērtējot	visu	rakstu	kopumā,	nevis	
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tikai	prasības	pieteikumā	norādītās	trīs	rindkopas	vai	atsevišķas	to	frāzes.	
[9.6]	 Senāts	 piekrīt	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējai,	 ka	 tiesai	 arī	 bija	

jāpievērš	 uzmanība	 strīdus	 publikācijas	 žanram	 un	 rakstā	 lietotajiem	
mākslinieciskās	izteiksmes	līdzekļiem	(hiperbolām,	metaforām	utt.),	taču	šajā	
sakarā	izteiktie	atbildētājas	argumenti	palikuši	bez	apgabaltiesas	ievērības.	

Cilvēktiesību	konvencijas	10.pants	aizsargā	ne	vien	izpausto	ideju	un	
informācijas	saturu,	bet	arī	formu,	kādā	tā	nodota	(sk.	Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas 2002.gada 26.februāra sprieduma Dihanda (Dichand) un citi 
pieteikumā pret Austriju, iesnieguma Nr. 29271/95, 41.punktu).	 Kā	 jau	
minēts,	žurnālistikas	brīvība	aptver	arī	pārspīlējumu	vai	pat	provokācijas	
izmantojumu,	un	rupjām	vārdkopām	var	būt	vienīgi	satīrisks	nolūks.	

Satīras žanra	darbos	parasti	 tiek	dzēlīgi	 izsmiets	vai	nosodīts	kāds	
cilvēks	vai	arī	parādība.	Lai	arī	parasti	satīra	ir	humoristiska,	tā	nereti	tiek	
izmantota	 arī	 kā	 konstruktīva	 sociālā	 kritika,	 kurā	 asprātība	 un	 ironija	
tiek	izmantotas	kā	ieroči,	lai	pievērstu	uzmanību	konkrētiem	jautājumiem	
sabiedrībā.	

Satīras	raksturīgās	pazīmes	ir	pārspīlējums	un	realitātes	sagrozīšana,	
kas	dabiski	vērsta	uz	provokāciju	un	satraukuma	radīšanu.	Katra	iejaušanās	
mākslinieka	vai	sociālā	komentētāja	tiesībās	uz	šādu	izpausmi	ir	jāvērtē	ar	
īpašu	rūpību	(sk.	Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 2.jūnija sprieduma 
Tovas Ekonomisko reformu institūta (Instytut Ekonomichnykh Reform, Tov) 
pieteikumā pret Ukrainu, iesnieguma Nr. 61561/08, 46.punktu).

[10]	Senāts	piekrīt	kasācijas	sūdzības	argumentam,	ka	apgabaltiesa	
nepareizi	noteikusi	VSIA	“LNOB”	valdes	locekļu	kritikas	robežas.

[10.1]	 Kasācijas	 sūdzībā	 pareizi	 norādīts	 uz	 pilnvērtīga	 apstākļu	
vērtējuma	un	pienācīgas	motivācijas	trūkumu,	tiesai	izdarot	secinājumu,	
ka	attiecībā	uz	prasītājiem	pieņemamās	kritikas	robežas	nav	plašākas	un	
viņiem	nav	jābūt	ar	lielāku	tolerances	pakāpi.	Apgabaltiesa	nav	vērtējusi	
atbildētājas	apelācijas	sūdzības	argumentu,	ka	augstākas	kritikas	robežas	
izriet	no	publiskas	personas	statusa,	un	norādīto	tiesu	praksi	šajā	sakarā.

[10.2]	 Tiesa	 pati	 atzinusi,	 ka	 VSIA	 “LNOB”	 ir	 īpašs	 statuss	 valsts	
kultūras	 jomā	 un	 tā	 ir	 viens	 no	 nacionālās	 suverenitātes	 simboliem.	
No	 minētā	 loģiski	 izriet	 īpaša	 sabiedrības	 interese	 par	 tik	 sabiedriski	
nozīmīgu	 objektu	 un	 attiecīgi	 šādas	 valsts	 kapitālsabiedrības	 atrašanās	
sabiedrības	 interešu	 lokā.	 Savukārt	no	sprieduma	nav	saprotams,	kādēļ	
tik	 nozīmīgas	 šāda	 rakstura	 valsts	 kapitālsabiedrības	 vadītāji	 nebūtu	
uzskatāmi	par	publiskām	personām.

Līdz	ar	to	Senāts	secina,	ka	pārbaudāmais	spriedums	arī	jautājumā	
par	kritikas	robežām	neatbilst	Civilprocesa	likuma	189.panta	trešās	daļas,	
190.panta	un	193.panta	piektās	daļas	prasībām	par	sprieduma	likumību,	
pamatotību	un	motīvu	daļas	saturu.
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[10.3]	Senāts	atzīst,	ka	publiskas	personas	statuss	ir	attiecināms	uz	
plašāku	personu	loku	nekā	tikai	politiķi.	

Kā	 pareizi	 norādīts	 kasācijas	 sūdzībā,	 no	 Eiropas	 Padomes	
Parlamentārās	asamblejas	1998.gada	26.jūnija	rezolūcijas	Nr.	1165	(1998)	
“Tiesības	 uz	 privātumu”	 izriet,	 ka	 publiskas	 personas	 ir	 personas,	 kas	
ieņem	amatus	valsts	institūcijās	vai	izmanto	valsts	resursus,	un	visas	tās	
personas,	kas	ir	nozīmīgas	sabiedrības	dzīvē:	politikā,	ekonomikā,	mākslā,	
sociālajā	 jomā,	 sportā	vai	 jebkurā	citā	sfērā.	Šīs	 rezolūcijas	5.punktā	arī	
minēts,	 ka	 publiskām	 personām	 ir	 jāapzinās,	 ka	 vieta,	 kuru	 viņi	 ieņem	
sabiedrībā	–	daudzos	gadījumos	pēc	savas	izvēles	–,	automātiski	ir	saistīta	
ar	paaugstinātu	ietekmi	uz	viņu	privātumu.

Līdzīgi	Senāta	ieskatā	šādām	personām	ir	jāapzinās,	ka	viņu	darbība	
būs	sabiedrības	interešu	lokā,	kas	nozīmē	arī	pieļaujamās	kritikas	plašākas	
robežas.		

[10.4]	 Minētais	 izriet	 arī	 no	 ECT	 praksē	 nostiprinātajām	 atziņām	
attiecībā	uz	pieļaujamajām	kritikas	 robežām	pret	publiskām	personām,	
kuras	apelācijas	instances	tiesa	nav	ņēmusi	vērā.

[10.4.1]	Tiesa	citējusi	ECT	sprieduma	lietā	“Thoma	v.	Luxembourg”	
47.punktu,	 kurā	 norādīts,	 ka,	 pildot	 savus	 pienākumus,	 ierēdņi,	 tāpat	
kā	 politiķi,	 ir	 pakļauti	 lielākai	 kritikai	 nekā	 privātpersonas.	 Taču	 nevar	
apgalvot,	ka	ierēdņi	katru	savu	vārdu	un	darbību	apzināti	būtu	pakļāvuši	
pārbaudei	tādā	mērā	kā	politiķi	un	ka	tāpēc	ar	tiem	būtu	jāapietas	tāpat	
kā	 ar	 politiķiem,	 kad	 ir	 runa	 par	 viņu	 uzvedības	 kritiku	 (sk.	 Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas 2001.gada 29.marta sprieduma Toma (Thoma) 
pieteikumā pret Luksemburgu, iesnieguma Nr. 38432/97, 47.punktu).

Pirmkārt,	 apgabaltiesa	 nav	 ievērojusi,	 ka	 minētajā	 lietā	 personas,	
kas	pretendēja	uz	atlīdzību	par	reputācijas	aizskārumu,	bija	63	mežsargi	
un	meža	 inženieri,	nevis	valsts	kapitālsabiedrības	vadītāji,	 turklāt	 īpaša	
statusa	kapitālsabiedrības	vadītāji.

Otrkārt,	 no	 konkrētā	 citāta	 izriet,	 ka	 pat	 pret	 ierēdņiem	 (kas	 nav	
nozīmīgu	 objektu	 vadītāji	 vai	 publiskas	 personas)	 pieļaujamās	 kritikas	
robežas,	 lai	gan	ne	tik	plašas	kā	pret	politiķiem,	 tomēr	 ir	plašākas	nekā	
pret	privātpersonām.		

[10.4.2]	ECT	ir	atzinusi,	ka	augstāks	iecietības	slieksnis	pret	mediju	
kritiku	 ir	ne	vien	politiķiem,	bet,	piemēram,	arī	personu	apvienībai,	kas	
darbojas	 sabiedrībai	 nozīmīgā	 jomā	 un	 piedalās	 sabiedrībai	 svarīgu	
jautājumu	apspriedēs	(Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2001.gada 27.februāra 
sprieduma Jeruzalemes pieteikumā pret Austriju, iesnieguma Nr. 26958/95, 
38.–39.punkts);	privātpersonai,	kas	izdevusi	grāmatu	un	izteikusies	vietējā	
televīzijā	par	sabiedrībai	nozīmīgiem	jautājumiem	(Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
2009.gada 23.jūnija sprieduma Bodrožica (Bodrožić) pieteikumā pret Serbiju, 
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iesnieguma Nr. 32550/05, 54.–55.punkts);	advokātam,	kas	ir	pārstāvis	plašāku	
sabiedrību	interesējošā	lietā	un	tādējādi	kļuvis	par	plaši	pazīstamu	personību	
(Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 23.jūnija sprieduma Bodrožica 
(Bodrožić) pieteikumā pret Serbiju, iesnieguma Nr. 32550/05, 34.punkts);	
apgabala	virsprokuroram,	kurš	bija	publiska	personība,	kas	bieži	parādījās	
televīzijā	 un	 avīzēs	 (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 22.novembra 
sprieduma Grebņevas (Grebneva) un Alisimčika (Alisimchik) pieteikumā pret 
Krieviju, iesnieguma Nr. 8918/05, 60.punkts). 

[10.4.3]	Arī	konkrētajā	lietā	nav	runas	par	jebkuru	ierēdni,	bet	gan	
par	 valdes	 locekļiem	 VSIA	 “LNOB”,	 proti,	 tādā	 valsts	 kapitālsabiedrībā,	
kurai,	kā	apgabaltiesa	secinājusi	un	kas	nav	apstrīdēts	kasācijas	sūdzībā,	ir	
īpašs	statuss	valsts	kultūras	jomā.	Šādu	amatpersonu	rīcība,	kas	saistīta	ar	
sabiedrībai	nozīmīgiem	jautājumiem,	ir	pakļauta	sabiedrības	un	žurnālistu	
ciešai	uzraudzībai,	un	šīm	amatpersonām	ir	jāpieņem	lielāka	kritika	nekā	
vidusmēra	iedzīvotājiem	un	jābūt	ar	lielāku	tolerances	pakāpi.

[11]	 Kasācijas	 sūdzībā	 pareizi	 norādīts	 uz	 apgabaltiesas	 kļūdaino	
atzinumu,	 ka	 Civillikuma	 1635.panta	 trešā	 daļa	 nav	 piemērojama,	 jo	
pamats	prasīt	kompensāciju	par	goda	un	cieņas	aizskaršanu	prasītājiem	
izrietot	no	Civillikuma	2352.1panta	trešās	daļas.

[11.1]	 Senāts	 konstatē,	 ka	 Civillikuma	 1635.panta	 pirmā	 daļa	
vispārīgi	 attiecas	 uz	 dažāda	 rakstura	 tiesību	 aizskārumiem,	 šī	 panta	
otrā	 un	 trešā	daļa	 –	 uz	morālo	 (nemantisko)	 kaitējumu	dažādās	 jomās.	
Savukārt	Civillikuma	2352.1pants,	tostarp	tā	trešā	daļa	–	speciāli	uz	vienu	
jomu,	proti,	goda	un	cieņas	aizskārumiem.

Civillikuma	1635.panta	trešā	daļa	paredz,	ka,	ja	šā	panta	otrajā	daļā	
minētā	 neatļautā	 darbība	 izpaudusies	 kā	 noziedzīgs	 nodarījums	 pret	
personas	 dzīvību,	 veselību,	 tikumību,	 dzimumneaizskaramību,	 brīvību,	
godu,	 cieņu,	 [..],	 pieņemams,	 ka	 cietušajam	 šādas	 darbības	 rezultātā	
ir	 nodarīts	 morālais	 kaitējums;	 citos	 gadījumos	 morālais	 kaitējums	
cietušajam	jāpierāda.

Tā	kā	Civillikuma	1635.panta	trešajā	daļā	gods	un	cieņa	citu	nemantisko	
vērtību	starpā	pieminēti	expressis verbis,	tad	nav	pamata	uzskatīt,	ka	šī	norma	
uz	goda	un	cieņas	aizsardzības	lietām	nebūtu	attiecināma.	Līdz	ar	to	minētās	
normas,	kā	arī	likums	“Par	presi	un	citiem	masu	informācijas	līdzekļiem”,	jo	
īpaši	tā	7.,	21.	un	28.pantā	ietvertās	normas,	piemērojamas	kopsakarā.		

Ievērojot	minēto,	 tā	 kā	 konkrētajā	 lietā	 nav	 runas	 par	 noziedzīgu	
nodarījumu,	kaitējuma	esība	prasītājiem	ir	jāpierāda.	

[11.2]	 Tomēr	 tas	 nenozīmē,	 ka	 prasītājiem	 būtu	 jāiesniedz	 tādi	
pierādījumi,	 kas	 apliecinātu,	 ka	 viņu	 gods	 (juridiskajai	 personai	 –	
reputācija)	 jeb	sabiedriskais	novērtējums	ir	mazinājies	kādas	konkrētas	
personas	uztverē.	
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Nenoliedzami,	gods	un	reputācija	ir	parādības,	kas	ir	tieši	atkarīgas	no	
sabiedrības	uztveres.	Taču	kaitējuma	pierādīšanas	pienākums	nenozīmē	
tikai	un	vienīgi	pierādījumus	par	to,	ka	kaitīgās	sekas	 ir	 iestājušās	kāda	
konkrēta	sabiedrības	locekļa	vai	locekļu	uztverē,	bet	gan	tādu	pierādījumu	
kopumu,	kas,	novērtēti	 saskaņā	ar	Civilprocesa	 likumā	nostiprinātajiem	
pierādījumu	 vērtēšanas	 noteikumiem,	 līdz	 pietiekamas	 ticamības	
pakāpei	 rada	 tiesai	 pārliecību	 par	 goda	 un	 reputācijas	 samazinājumu	
sabiedrības	 uztverē	 (sk.	 par	 kaitējuma	 pierādīšanu	 juridiskās	 personas	
reputācijai Senāta 2018.gada 4.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-103/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0604.C04494311.1.S) 14.3.punktu).

[11.3]	 Savukārt fakti,	 kas	 raksturo	 kritērijus,	 kuri	 var	 ietekmēt	
atlīdzības	 apmēru,	 prasītājam	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 93.panta	
pirmajai	 daļai	 ir	 jāpierāda	 pat	 lietās,	 kurās	 morālais	 kaitējums	 ir	
prezumējams,	 un	 tie	 tiesai	 savukārt	 ir	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā	
jānovērtē (sk.,	piemēram, Senāta 2017.gada 6.decembra sprieduma lietā  
Nr. SKC-277/2017 (ECLI:LV:AT:2017:1206.C27159214.1.S) 16.2.punktu,  
2017.gada 6.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-379/2017 
(ECLI:LV:AT:2017:1206.C27159314.1.S) 12.2.punktu, 2019.gada 3.jūlija 
sprieduma lietā Nr. SKC239/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0703.C30755816.9.S) 
9.3.punktu).

[12]	 Senāts	atzīst	par	pamatotiem	kasācijas	 sūdzības	argumentus,	
ka	 pat	 gadījumā,	 ja	 tiesa	 konstatē	 nemantiskā	 kaitējuma	 esību,	 Rīgas	
apgabaltiesa,	 nosakot	 nemantiskā	 kaitējuma	 atlīdzības	 apmēru	 VSIA	
“LNOB”	 labā,	 nav	 pareizi	 piemērojusi	 Civillikuma	 5.pantu,	 1635.panta	
otro	daļu	un	2352.1panta	 trešo	daļu	un	nav	atlīdzības	apmēru	pienācīgi	
motivējusi.

[12.1]	 Saskaņā	 ar	 Civillikuma	 1635.panta	 otro	 daļu	 atlīdzības	
apmēru	par	morālo	kaitējumu	nosaka	tiesa	pēc	sava	ieskata,	ņemot	vērā	
morālā	kaitējuma	smagumu	un	sekas.	Arī	Civillikuma	2352.1panta	 trešā	
daļa	 paredz,	 ka	 par	 personas	 goda	 un	 cieņas	 prettiesisku	 aizskārumu	
dodamās	atlīdzības	apmēru	nosaka	tiesa.

[12.1.1]	Civillikuma	5.pants	noteic,	ka,	kad	 lieta	 jāizšķir	pēc	tiesas	
ieskata	 vai	 atkarībā	no	 svarīgiem	 iemesliem,	 tad	 tiesnesim	 jāspriež	pēc	
taisnības	apziņas	un	vispārīgiem	tiesību	principiem.	

Šajā	normā	minētā	taisnības	apziņa,	pēc	kuras	jāspriež,	kad	jānosaka	
kompensācija	pēc	tiesas	ieskata	(tostarp	nemantiskā	kaitējuma	atlīdzība),	
nav	konkrētās	tiesas	vai	tiesneša	subjektīvā	izpratne,	bet	gan	jāizsecina	no	
ratio legis. 

Šāds	uzskats	nostiprināts	arī	tiesību	doktrīnā:	ar	taisnības	apziņu	ir	
jāsaprot	objektīva	sabiedrības	vairākuma	apziņa	par	taisnību,	kas	tikusi	
kodificēta	tiesību	normās	un	kas	tiesnesim	jāizsecina	no	ratio legis;	tātad	
tiesnesim	 taisnības	 meklējumos	 ir	 jāaprobežojas	 ar	 pastāvošo	 tiesību	
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analīzi,	kuras	gaitā	jānoskaidro,	kā	likumdevējs	ir	uzskatījis	par	taisnīgu	
risināt	līdzīgas	situācijas,	un	no	tā	jāizsecina,	kā	likumdevējs	būtu	risinājis	
konkrēto	 situāciju,	 tas	 ir,	 jāpielieto	 tiesību	 tālākveidošana	 ar	 tiesību	
analoģijas	 palīdzību	 (sk.	 Grudulis M. Tiesas ieskats kā tiesību metode. 
Jurista Vārds, 22.02.2005., Nr. 7).

Novērtējot	tiesību	aktus,	kuros	likumdevējs	konkretizējis	nemantiskā	
kaitējuma	 atlīdzības	 noteikšanas	 kritērijus,	 redzams,	 ka	 tādi	 atrodami	
Civillikuma	 1635.panta	 otrajā	 daļā	 (kaitējuma	 smagums	 un	 sekas),	 arī,	
piemēram,	 Valsts	 pārvaldes	 iestāžu	 nodarīto	 zaudējumu	 atlīdzināšanas	
likuma	 14.panta	 pirmajā	 daļā.	 Lai	 gan	 šis	 likums	 konkrētajā	 gadījumā	
tieši	nav	piemērojams,	tomēr	tā	14.panta	pirmajā	daļā	noteiktās	vadlīnijas	
(nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu nosaka atbilstoši aizskarto tiesību 
un ar likumu aizsargāto interešu nozīmīgumam un konkrētā aizskāruma 
smagumam, ņemot vērā iestādes rīcības tiesisko un faktisko pamatojumu 
un motīvus, cietušā rīcību un līdzatbildību, kā arī citus konkrētajā gadījumā 
būtiskus apstākļus)	 var	 kalpot	 par	 pamatu	 taisnības	 apziņas	 jēdziena	
konkretizēšanai.	

[12.1.2]	 Līdz	 ar	 to	 tiesai,	 izskatot	 lietu	 par	 nemantiskā	 kaitējuma	
atlīdzināšanu,	 ir	ne	 tikai	 jānosaka	atbilstoša	atlīdzība,	bet	 arī	 jāpamato,	
kādēļ	tā	uzskatījusi	atlīdzību	par	atbilstošu	taisnības	apziņai	un	vispārīgiem	
tiesību	 principiem.	 Pamatojumam	 jāparāda,	 ka	 tiesa	 ir	 ņēmusi	 vērā	 un	
izvērtējusi	visus	atlīdzinājuma	noteikšanā	būtiskos	apstākļus	un,	nosakot	
atlīdzinājumu,	nav	balstījusies	 tikai	uz	saviem	subjektīvajiem	ieskatiem,	
bet	gan	uz	racionāliem	juridiskiem	apsvērumiem.	

Ievērojot	minēto,	nemantiskā	kaitējuma	atlīdzības	noteikšanā	tiesai	
jāņem	 vērā	 tādi	 kritēriji	 kā,	 piemēram,	 aizskarto	 tiesību	 un	 interešu	
nozīmīgums,	kaitējuma	raksturs	un	smagums	(tostarp	tā	ilgums,	personas	
fiziskais	un	psiholoģiskais	ierobežojums),	kaitējuma	nodarīšanas	apstākļi,	
pārkāpēja	 attieksme,	 cietušā	 rīcība	 savu	 tiesību	 aizsardzībai,	 kaitējuma	
sekas	(tostarp	seku	neatgriezeniskums).

Minētie	 kritēriji	 nostiprināti	 Senāta	 judikatūrā	 (sk.,	 piemēram,	
Senāta 2017.gada 6.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-277/2017 
(ECLI:LV:AT:2017:1206.C27159214.1.S) 15.punktu, 2017.gada 6.decembra 
sprieduma lietā Nr. SKC-379/2017 (ECLI:LV:AT:2017:1206.C27159314.1.S) 
11.punktu, 2015.gada 28.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-151/2015 
(C29719410) 16.4.–16.6.punktu, 2019.gada 3.jūlija sprieduma lietā  
Nr. SKC-239/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0703.C30755816.9.S) 9.2.punktu).

[12.1.3]	Tieši	attiecībā	uz	goda	un	cieņas	aizsardzības	lietām	Senāta	
judikatūrā	arī	precizēts,	ka	iespējamie	kritēriji,	kas	ņemami	vērā,	nosakot	
mantiskās	kompensācijas	apmēru,	ir	nepatiesu,	godu	un	cieņu	aizskarošu	
ziņu	izplatīšanas	publiskums,	plašums,	šā	aizskāruma	smagums	attiecībā	
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uz	personu,	sekas,	ko	radījusi	godu	un	cieņu	aizskarošu	ziņu	izplatīšana,	
pušu	personība	u.c.	(sk. Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojuma “Goda 
un cieņas civiltiesiskā aizsardzība” (2000–2018) 24.lpp.).

Noteiktā	kompensācija	nedrīkst	būt	nesamērīga,	un	tai	ir	jānodrošina	
līdzsvars	starp	vārda	brīvību	un	goda	un	cieņas	aizsardzību.	Proti,	jāgūst	
pārliecība,	 ka	 konkrētajā	 gadījumā	 noteiktās	 kompensācijas	 radītais	
efekts	nav	tāds,	ka	tas	pilnībā	liegtu	tiesības	uz	vārda	brīvību	un	atturētu	
atbildētāju	izteikties	par	sabiedrībai	būtiskiem	jautājumiem.	Jāņem	vērā,	
vai	 piespriežamā	 summa	 izpildīs	 trīs	 galvenās	 funkcijas	 –	 taisnīguma,	
prevencijas	un	samierināšanas	funkciju	(sk. Senāta (paplašinātā sastāvā) 
2011.gada 5.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-209/2011 (C04379105) 
14.1.punktu, 2012.gada 17.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-637/2012 
(C04269507) 14.1.punktu).

[12.2]	Lai	gan	apgabaltiesa	norādījusi	uz	12.1.3.punktā	minētajiem	
kritērijiem,	tomēr	tos	pilnvērtīgi	un	pareizi	nav	piemērojusi.

[12.2.1]	 Tiesa	 ir	 vērtējusi	 tikai	 viedokļa	 izplatīšanas	 publiskumu	
un	 plašumu,	 taču	 vispār	 nav	 pievērsusies	 tādiem	būtiskiem	 kritērijiem	kā	
iespējamā	aizskāruma	smagums	un	sekas.	Tiesa	nav	konstatējusi,	ka	strīdus	
publikācija	būtu	jebkādi	ietekmējusi	VSIA	“LNOB”	komercdarbību	un	peļņu.	

[12.2.2]	Tiesa	pamatoti	atsaukusies	uz	Augstākās	tiesas	judikatūras	
atziņu,	 ka	 atskaites	 punkts	 morālā	 kaitējuma	 atlīdzības	 noteikšanai	 ir	
nevis	prasītāja	pieprasītā	summa,	bet	gan	nodarītais	kaitējums	(kaitējuma	
raksturs,	 tā	 nodarīšanas	 apstākļi	 u.tml.),	 bet	 sprieduma	 motivācija	
neliecina,	ka	apgabaltiesa	šo	atziņu	būtu	saistījusi	ar	lietā	konstatētajiem	
faktiskajiem	apstākļiem.

[12.2.3]	 Tāpat	 spriedumā	 trūkst	 aizskarto	 tiesību	 un	 interešu	
nozīmīguma	vērtējuma.

Nosakot	 atlīdzinājumu	 par	 nodarītu	 nemantisko	 kaitējumu,	 tiesa	
pauž	 savu	 nostāju	 par	 aizskarto	 tiesību	 un	 paša	 tiesību	 aizskāruma	
nozīmīgumu.	Pārāk	augsts	atlīdzinājuma	apmērs	par	nodarītu	kaitējumu	
personas	 godam,	 cieņai	 vai	 reputācijai	 var	 nebūt	 adekvāts,	 ja	 to	
salīdzina	 ar	 nemantiskā	 kaitējuma	 atlīdzības	 apmēriem,	 ko	 tiesas	 citās	
lietās	 noteikušas	 par	 nodarītu	 kaitējumu	 personas	 dzīvībai,	 veselībai,	
dzimumneaizskaramībai	vai	brīvībai.	

[12.3]	Judikatūrā	atzīts,	ka	atbilstoši	vienlīdzības	principam	morālā	
kaitējuma	 atlīdzinājuma	 noteikšanā	 jāņem	 vērā	 arī	 citos	 (jo	 sevišķi	 –	
salīdzināmos)	 gadījumos	 noteikto	 atlīdzinājumu	 veids	 un	 apmērs.	
Salīdzināmos	 gadījumos	 atlīdzinājumam	 jābūt	 līdzīgam,	 bet	 atšķirīgos	
gadījumos	–	atšķirīgam. Protams,	tiesu	praksi	lietās	par	morālā	kaitējuma	
atlīdzību	nevar	uzskatīt	par	vienīgo	kritēriju	morālā	kaitējuma	atlīdzības	
noteikšanai,	 taču	 neapšaubāmi	 tā	 izmantojama	 kā	 viens	 no	 palīgavotiem	
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atbilstīga	 atlīdzinājuma	 noteikšanai.	 Tiesai	 ir	 jāizvērtē,	 kā	 atlīdzinājumu	
šajās	 lietās	 ir	 ietekmējis	 kaitējuma	 raksturs	 un	 nodarīšanas	 apstākļi.	
Savukārt	 šo	 lietu	 faktiskie	 un	 tiesiskie	 apstākļi	 jāaplūko	 kontekstā	 ar	
konkrētās	 izskatāmās	 lietas	 apstākļiem.	 Šāda	 prasība	 izriet	 ne	 tikai	 no	
tiesiskās	vienlīdzības	principa,	jo	jāņem	vērā,	ka,	nosakot	atlīdzinājumu	par	
nodarīto	morālo	kaitējumu,	 tiesa	pauž	 savu	nostāju	par	aizskarto	 tiesību	
un	paša	tiesību	aizskāruma	nozīmīgumu	(sk. Senāta (paplašinātā sastāvā)  
2011.gada 5.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-209/2011 (C04379105) 
14.3.punktu, 2012.gada 17.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-637/2012 
(C04269507) 14.2.punktu).

[12.3.1]	 Nav	 saprotams,	 kādēļ	 tiesa	 noraidījusi	 atbildētājas	
argumentu,	 ka	 līdz	 šim	 lietās	 par	 personas	 goda	 un	 cieņas	 aizskārumu	
kompensācijas	 apmērs	 noteikts	 robežās	 no	 100	 līdz	 5000	 latiem	 
(7114,36	 euro),	 kas	 pamatots	 ar	 vairāku	 spriedumu	 analīzi	 
(sk.,	 piemēram,	 Senāta (paplašinātā sastāvā) 2011.gada 5.oktobra 
sprieduma lietā Nr. SKC-209/2011 (C04379105) 14.3.punktu),	 tā	 vietā	
atsaucoties	tikai	uz	vienu	2002.gada	spriedumu.	Viens	atsevišķs	spriedums	
neliecina	par	pastāvošo	tiesu	praksi	kopumā.	Turklāt	tiesa	nav	analizējusi,	
vai	un	kā	konkrētās	lietas	apstākļi	būtu	salīdzināmi	ar	izskatāmo	lietu,	un	
nav	 pamatojusi,	 kādēļ	 konkrētajā	 gadījumā	 būtu	 piedzenama	 vairākas	
reizes	lielāka	atlīdzība.	

[12.3.2]	 Fakts,	 ka	 morālā	 kaitējuma	 atlīdzības	 lietās	 ir	 tendence	
pieaugt	 kompensācijas	 apmēram,	 nav	 vispārzināms,	 uz	 ko	 pamatoti	
norādīts	kasācijas	sūdzībā.	

Turklāt	šo	secinājumu	apgabaltiesai	nebija	nekāda	iemesla	pamatot	
ar	“publiski	pieejamo	informāciju	par	t.s.	Zolitūdes	traģēdijā	cietušajiem	
labprātīgi	izmaksātajām	summām”,	jo,	pirmkārt,	spriedumā	šī	informācija	
nav	konkretizēta.	Otrkārt,	labprātīgi	izmaksātas	summas	nav	tiesu	praksē	
noteiktas	 atlīdzības.	 Un,	 treškārt	 un	 galvenokārt,	 tiesa	 nav	 motivējusi,	
kādēļ	un	kādā	veidā	konkrētā	lieta	būtu	salīdzināma	ar	Zolitūdes	traģēdijas	
lietām,	 jo	 īpaši	 ņemot	 vērā	 ievērojami	 atšķirīgo	 aizskarto	 nemantisko	
labumu	nozīmīgumu.

[12.3.3]	 Senāts	 nenoliedz,	 ka	 atlīdzību	 apmērs	 laika	 gaitā	 var	
mainīties,	parasti	 –	pieaugt,	 jo	 jāņem	vērā	gan	naudas	vērtības	kritums	
un	 cenu	 pieaugums	 valstī	 (inflācija),	 gan	 tas,	 ka	 sabiedrības	 attīstība	
un	 labklājības	 pieaugums	 ļauj	 pievērst	 vairāk	 uzmanības	 un	 resursu	
nemateriālo	vērtību	aizsardzībai.	

Tomēr	 konkrētajā	 lietā	 piespriestā	 summa	 50	 000	 euro	 būtiski	
atšķiras	no	attiecīgās	kategorijas	lietās	piedzītajām	summām,	turklāt,	kā	
jau	minēts,	tā	spriedumā	noteikta	bez	pietiekamas	piemērojamo	kritēriju	
analīzes	un	argumentācijas.
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[12.3.4]	 No	 ECT	 spriedumiem	 izriet,	 ka,	 nosakot	 ļoti	 augstu	
atlīdzinājuma	 apmēru,	 kas	 pārsniedz	 iepriekš	 līdzīgās	 lietās	 noteikto	
atlīdzinājuma	apmēru,	 tas	 ir	 jo	 īpaši	 jāpamato	 (sk.	Eiropas Cilvēktiesību 
Tiesas 2005.gada 22.februāra sprieduma Pakdemirli (Pakdemirli) 
pieteikumā pret Turciju, iesnieguma Nr. 35839/97, 59.punktu, 1995.gada 
13.jūlija sprieduma Tolstoja Miloslavskija (Tolstoy Miloslavsky) pieteikumā 
pret Apvienoto Karalisti, iesnieguma Nr. 18139/91, 49.–50.punktu). 

[12.4]	Pārmērīga	kompensācija	nenodrošina	 līdzsvaru	starp	vārda	
brīvību	un	goda	un	cieņas	(reputācijas)	aizsardzību,	liedz	tiesības	uz	vārda	
brīvību	un	attur	plašsaziņas	līdzekļus	izteikties	par	sabiedrībai	būtiskiem	
jautājumiem.

[12.5]	 Šādos	 apstākļos	 Senāts	 atzīst,	 ka	 pārbaudāmais	 spriedums	
neatbilst	 Civilprocesa	 likuma	 97.panta	 noteikumiem	 par	 pierādījumu	
vērtēšanu	 un	 189.panta	 trešās	 daļas,	 190.panta	 un	 193.panta	 piektās	
daļas	prasībām	par	sprieduma	likumību	un	pamatotību.		

[13]	 Senāta	 ieskatā	 iepriekš	 izklāstīto	 argumentu	 kopums	 ļauj	
secināt,	 ka	 konstatētie	 trūkumi	 materiālo	 tiesību	 normu	 iztulkošanā	
un	 piemērošanā	 un	 procesuālie	 pārkāpumi	 lietai	 nozīmīgo	 apstākļu	
noskaidrošanā,	 pierādījumu	 novērtēšanā	 un	 spriedumā	 izdarīto	
secinājumu	 pamatošanā	 vērtējami	 kā	 tādi,	 kas	 varēja	 novest	 pie	 lietas	
nepareizas	izspriešanas.	Tas	dod	pamatu	sprieduma	atcelšanai.

[14]	 Lai	 gan	 ir	 vispārīgi	 pareizs	 kasācijas	 sūdzībā	 norādītais,	 ka	
tiesai,	 izskatot	 lietu,	 jāievēro	 neitralitāte,	 objektivitāte	 un	 jānodrošina	
pušu	līdztiesība	un	sacīkste,	tomēr,	ievērojot	iepriekšminētos	apsvērumus,	
kuru	 dēļ	 jau	 ir	 konstatēts	 pietiekams	 pamats	 sprieduma	 atcelšanai,	
apgabaltiesā	notikušās	tiesas	sēdes	norisei	vairs	nav	nozīmes	pārsūdzētā	
sprieduma	likumības	pārbaudē	un	attiecīgi	Senātam	nav	nepieciešamības	
šos	faktiskos	apstākļus	pārbaudīt.

Vienlaikus	attiecībā	uz	tiesību	normu	iztulkošanu	Senāts	norāda,	ka	
ne	 Civilprocesa	 likuma	 184.panta	 pirmā	 daļa,	 ne	 kāds	 cits	 Civilprocesa	
likuma	pants	neliedz	tiesas	debatēs	runāt	puses	pilnvarotajam	pārstāvim,	
kas	 nav	 advokāts.	 Civilprocesa	 likuma	 184.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	
ka	 tiesas	 debatēs	 pirmais	 runā	 prasītājs	 vai	 viņa	 pārstāvis,	 pēc	 tam	 –	
atbildētājs	 vai	 viņa	 pārstāvis.	 Tātad	 ierobežojums	 noteikts	 tādējādi,	 ka	
debatēs	izsakās	vai	nu	puse	pati,	vai	tās	pārstāvis,	neatkarīgi	no	tā,	vai	šis	
pilnvarotais	pārstāvis	ir	advokāts	vai	nav.	Tāpat	likumā	nav	ierobežojuma	
pārstāvju	skaitam,	kuri	drīkst	izteikties	debatēs,	ja	vien	tiesa	šos	pārstāvjus	
pielaidusi	pārstāvēt	pusi,	ja	katrs	no	pārstāvjiem	runā	par	atšķirīgu	lietas	
aspektu	 un	 ja	 tiesības	 izteikties	 debatēs	 vairākiem	 pārstāvjiem	 tiek	
izmantotas	labā	ticībā.	
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[15]	Atceļot	 spriedumu,	 saskaņā	ar	Civilprocesa	 likuma	458.panta	
otro	daļu	SIA	“TV	NET”	atmaksājama	drošības	nauda	300	euro.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 474.panta	 2.punktu	 un	 
475.pantu,	Senāts

n o s p r i e d a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	 
24.janvāra	 spriedumu	 un	 nodot	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	 Rīgas	
apgabaltiesai;	

atmaksāt	SIA	“TV	NET”	drošības	naudu	300	EUR	(trīs	simti	euro). 
Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Zemes īpašnieka tiesības zemes piespiedu nomas 
attiecībās prasīt pievienotās vērtības nodokļa samaksu

Ja dzīvojamai ēkai funkcionāli nepieciešamās zemes īpašniekam uz likuma 
pamata nav prasījuma tiesību par pievienotās vērtības nodokļa samaksu, 
tad viņam nav tiesības prasīt lielāku nomas maksu, nekā tieši noteikts 
likumā (likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
54.panta otrā daļa).

Rīgā	2019.gada	9.aprīlī	 SKC-42/2019
 ECLI:LV:AT:2019:0409.C28261709.1.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	paplašinātā	sastāvā:
senatore	referente	Ināra	Garda,
senators	Intars	Bisters,
senatore	Anda	Briede,
senatore	Vanda	Cīrule,
senatore	Anita	Čerņavska,
senators	Valerijans	Jonikāns,
senators	Aivars	Keišs,
senatore	Ļubova	Kušnire,
senatore	Inta	Lauka,
senators	Valerijs	Maksimovs,
senatore	Zane	Pētersone,
senators	Normunds	Salenieks,
senatore	Marika	Senkāne,
senatore	Mārīte	Zāģere
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 civillietu	 sakarā	 ar	 biedrības	 “Valstij	

nodokļus	nevajag?”	kasācijas	sūdzību	par	Zemgales	apgabaltiesas	Civillietu	
tiesas	 kolēģijas	 2016.gada	 7.septembra	 spriedumu	 AS	 “Pilsētas	 zemes	
dienests”	 (pirms	nosaukuma	maiņas	 –	AS	 “Juridiskais	birojs	 “Specialis””)	
tiesību	 pārņēmējas	 biedrības	 “Valstij	 nodokļus	 nevajag?”	 prasībā	 pret	
biedrību	“J.G.	95”	par	zemes	piespiedu	nomas	tiesisko	attiecību	konstatēšanu,	
nomas	līguma	sastāvdaļu	noteikšanu	un	parāda	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	Nekustamais	īpašums	Jūrmalas	gatvē	93	k-1	un	95,	Rīgā,	kadastra	
numurs	0100	082	0255,	kas	sastāv	no	zemes	vienības	ar	kopējo	platību	
8205 m2,	2001.gada	11.decembrī	ierakstīts	Rīgas	pilsētas	zemesgrāmatas	
nodalījumā	 Nr.	 100000043167,	 un	 īpašuma	 tiesības	 2005.gada	 6.jūlijā	
nostiprinātas	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	(lietas 1.sējuma 9.lp.).
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[2]	Nekustamais	īpašums	Jūrmalas	gatvē	95,	Rīgā,	kadastra	numurs	
0100	582	0026,	kas	sastāv	no	9	stāvu	dzīvojamās	ēkas	(būves	kadastra	
apzīmējums	0100	082	0255	002)	ar	143	dzīvokļu	īpašumiem,	1999.gada	
30.martā	ierakstīts	Rīgas	pilsētas	zemesgrāmatas	nodalījumā	Nr.	16984,	
un	īpašuma	tiesības	uz	visu	ēku	pirms	dzīvokļa	īpašumu	privatizācijas	bija	
nostiprinātas	Rīgas	pilsētai.

Dzīvojamās	 ēkas	 uzturēšanai	 piesaistīts	 zemesgabals	 ar	 kopējo	
platību	 7539	 m2,	 kas	 daļēji	 aptver	 arī	 šā	 sprieduma	 1.punktā	 minēto	
zemes	nekustamo	īpašumu,	uz	kura	savukārt	atrodas	 lielākā	daļa	no	šīs	
daudzdzīvokļu	dzīvojamās	mājas	(lietas 1.sējuma 10.–12.lp.).

Izpildot	 Rīgas	 domes	 priekšsēdētāja	 2008.gada	 14.jūlija	 rīkojumu	
Nr.	439-r,	atbilstoši	2008.gada	24.septembrī	sastādītajam	aktam	nekustamā	
īpašuma	 Jūrmalas	 gatvē	 95,	 Rīgā,	 kadastra	 numurs	 0100	 582	 0026,	
pārvaldīšanas	tiesības	ar	2008.gada	1.oktobri	nodotas	biedrībai	“J.G.	95”	
(lietas 1.sējuma 23.–24.lp.).

[3]	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	2009.gada	6.aprīlī	cēlusi	tiesā	prasību	
pret	 biedrību	 “J.G.	 95”	 par	 zemes	 piespiedu	 nomas	 tiesisko	 attiecību	
konstatēšanu,	nomas	līguma	sastāvdaļu	noteikšanu	un	parāda	piedziņu.

Prasības	 pieteikumā	 un	 tā	 vēlākos	 precizējumos	 norādīti	 šādi	
apstākļi	un	pamatojums.

[3.1]	Starp	prasītāju	kā	zemesgabala	 Jūrmalas	gatvē	93	k-1	un	95,	
Rīgā,	 īpašnieci	 un	 dzīvojamās	 mājas	 Jūrmalas	 gatvē	 95,	 Rīgā,	 dzīvokļu	
īpašniekiem	 no	 2005.gada	 pastāv	 daudzdzīvokļu	 ēkai	 piesaistītā	
zemesgabala	daļas	3832	m2	platībā	piespiedu	nomas	tiesiskās	attiecības.	
Prasītāja	 aicinājusi	 atbildētāju,	 kura	 no	 2008.gada	 1.oktobra	 ir	 ēkas	
nekustamā	īpašuma	Jūrmalas	gatvē	95,	Rīgā,	pārvaldniece,	noslēgt	zemes	
nomas	līgumu,	taču	pusēm	nav	izdevies	vienoties	par	līguma	saturu.

Tādējādi	 nepieciešams	 noteikt	 šādas	 no	 likuma	 izrietošās	 nomas	
līguma	būtiskās	un	nejaušās	sastāvdaļas:	1)	nomas	objekts	–	zemesgabala	
Jūrmalas	gatvē	95,	Rīgā,	kadastra	numurs	0100	082	0255,	daļa	3832	m2  
platībā	 atbilstoši	 SIA	 “Mērniecības	 birojs	 Prizma”	 2009.gada	 1.aprīlī	
sastādītajam	robežu	plānam;	2)	nomas	maksa	laika	posmā	no	2008.gada	
1.oktobra	 līdz	2009.gada	31.oktobrim	–	5	%	gadā	no	zemes	kadastrālās	
vērtības.	Papildus	nomas	maksai	nomniece	maksā	iznomātājai	pievienotās	
vērtības	 nodokli	 (turpmāk	 –	 PVN)	 un	 kompensē	 zemes	 nekustamā	
īpašuma	nodokļa	maksājumus.

[3.2]	Atbildētāja	nav	veikusi	likumā	noteiktos	maksājumus	par	ēkai	
piesaistītās	prasītājai	piederošās	zemes	lietošanu.	Tādējādi	no	atbildētājas	
par	labu	prasītājai	piedzenams	parāds	702,33	LVL	(zemes	nomas	maksa	
595,19	 LVL	 +	 PVN	 107,14	 LVL)	 par	 laiku	 no	 2008.gada	 1.oktobra	 līdz	 
2009.gada	31.martam.
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[3.3]	Prasība	pamatota	ar	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	
māju	 privatizāciju”	 50.panta	 pirmās	 daļas	 3.punktu,	 54.panta	 otro	 un	
ceturto	 daļu,	 un	 šā	 likuma	 pārejas	 noteikumu	 40.punktu,	 Civillikuma	 
1765.panta	 otro	 un	 trešo	 daļu,	 2120.	 un	 2124.pantu,	 likuma	 “Par	
pievienotās	vērtības	nodokli”	2.panta	deviņpadsmito	daļu.

[4]	Ar	Rīgas	pilsētas	Kurzemes	rajona	tiesas	2010.gada	27.oktobra	
spriedumu	 prasība	 apmierināta	 daļēji:	 atzīts,	 ka	 starp	 prasītāju	 un	
atbildētāju	laika	posmā	no	2008.gada	1.oktobra	līdz	2009.gada	31.oktobrim	
pastāvēja	 “faktiskās	 zemes	 nomas	 attiecības”;	 no	 atbildētājas	 par	 labu	
prasītājai	piedzīts	zemes	nomas	maksas	parāds	595,19	LVL	par	laiku	no	
2008.gada	1.oktobra	līdz	2009.gada	31.oktobrim	(tā	norādīts	sprieduma	
rezolutīvajā	daļā),	PVN	107,14	LVL	un	tiesas	izdevumi	155,35	LVL;	prasība	
daļā	par	zemes	nomas	līguma	būtisko	un	nejaušo	sastāvdaļu	noteikšanu	
noraidīta.

[5]	 Izskatījusi	 lietu	 sakarā	 ar	 atbildētājas	 apelācijas	 sūdzību	 un	
prasītājas	 pretapelācijas	 sūdzību,	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	
kolēģija	 ar	 2012.gada	 31.oktobra	 spriedumu	 prasību	 apmierinājusi	
atbilstoši	 apelācijas	 instances	 tiesas	 2012.gada	 4.janvāra	 sēdē	
iesniegtajiem	prasības	precizējumiem:

1)	 konstatējusi,	 ka	 starp	 pusēm	 pastāv	 zemes	 piespiedu	 nomas	
attiecības	un	noteikusi	zemes	nomas	līguma	būtiskās	sastāvdaļas:	
a)	 nomas	 objekts	 –	 zemesgabala	 Jūrmalas	 gatvē	 95,	 Rīgā,	
kadastra	 numurs	 0100	 082	 0255,	 daļa	 3832	 m2	 platībā	 un	
robežās,	 kādas	 norādītas	 ēkas	 Jūrmalas	 gatvē	 95	 ar	 kadastra	
Nr.	 0100	 582	 0026	 uzturēšanai	 nepieciešamā	 zemesgabala	 ar	
kadastra	Nr.	0100	082	0255	daļas	robežu	plānā;	b)	nomas	maksa	–	
no	2008.gada	1.oktobra	līdz	2009.gada	31.oktobrim	–	5	%	gadā	no	
zemesgabala	kadastrālās	vērtības,	bet	no	2009.gada	1.novembra	–	
6	 %	 gadā	 no	 zemesgabala	 kadastrālās	 vērtības.	 Nomas	 maksā	
nav	 iekļauts	PVN,	kas	maksājams	papildus.	Nomniece	kompensē	
iznomātājai	nekustamā	īpašuma	nodokļa	maksājumus;

2)	 no	atbildētājas	par	labu	prasītājai	piedzinusi	parādu	34	426,73	LVL,	
ko	 veido	 zemes	 nomas	maksas	 parāds	 28	 218,60	 LVL	 par	 laika	
posmu	no	2008.gada	1.oktobra	līdz	2012.gada	30.jūnijam	un	PVN	
6208,10	LVL	(tādas	summas	norādītas	prasības	precizējumos	un	
sprieduma	rezolutīvajā	daļā),	un	tiesas	izdevumus	183,65	LVL,	bet	
par	labu	valstij	–	ar	lietas	izskatīšanu	saistītos	izdevumus	2,91	LVL;

3)	 noteikusi	sprieduma	nekavējošu	izpildi	prasības	atzītajā	daļā	par	
zemes	nomas	maksas	parāda	10	367,45	LVL	piedziņu;

4)	 atzinusi	 prasītājai	 tiesības	 par	 laiku	 līdz	 sprieduma	 izpildei	
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saņemt	 no	 atbildētājas	 likumiskos	 6	 %	 gadā	 no	 piespriestās	
naudas	summas.

[6]	Apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedums	daļā,	 ar	kuru	apmierināta	
prasība	 par	 zemes	 piespiedu	 nomas	 tiesisko	 attiecību	 konstatēšanu	
un	 nomas	 līguma	 būtiskās	 sastāvdaļas	 –	 nomas	 priekšmeta	 (objekta)	 –	
noteikšanu,	kasācijas	kārtībā	netika	pārsūdzēts	un	ir	stājies	likumīgā	spēkā.

[7]	 Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 departaments	 ar	 2015.gada	
28.decembra	spriedumu	atcēla	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	 
2012.gada	31.oktobra	spriedumu	daļā,	ar	kuru	apmierināta	prasība	par	zemes	
nomas	 maksas	 noteikšanu,	 zemes	 nomas	 maksas	 parāda	 28	 218,60	 LVL,	
PVN	6208,10	LVL	un	tiesas	izdevumu	183,65	LVL	piedziņu,	un	lietu	šajā	daļā	
nodeva	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

Atceļot	spriedumu,	Augstākās	tiesas	Civillietu	departaments	norādīja	
šādus	argumentus.

[7.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 pārkāpusi	 Civilprocesa	 likuma	 
193.panta	 piekto	 daļu,	 jo	 spriedumā	 trūkst	 argumentu,	 kāpēc	 pušu	
tiesiskajām	attiecībām	strīdus	jautājumā	par	PVN	nav	piemērojama	likuma	
“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	54.panta	otrā	daļa,	
bet	ir	piemērojamas	vienīgi	likuma	“Par	pievienotās	vērtības	nodokli”	normas.

[7.2]	Augstākās	tiesas	Senāta	2007.gada	29.augusta	spriedumā	lietā	
Nr.	 SKC-535/2007	 (C29298905)	 doto	 likuma	 “Par	 pievienotās	 vērtības	
nodokli”	2.panta	deviņpadsmitās	daļas	tulkojumu	Civillietu	tiesas	kolēģija	
nepareizi	 attiecinājusi	 uz	 izskatāmo	 lietu,	 jo	 salīdzināmajās	 lietās	 ir	
atšķirīgi	faktiskie	apstākļi.

[7.3]	Tiesa	nav	ievērojusi	Civillikuma	3.pantu,	jo,	noteikdama	zemes	
nomas	maksu	un	piedzīdama	parādu	par	 laiku	 no	 2008.gada	 1.oktobra	
līdz	 2010.gada	 31.decembrim,	 nav	 piemērojusi	 likuma	 “Par	 valsts	 un	
pašvaldību	 dzīvojamo	māju	 privatizāciju”	 pārejas	 noteikumu	 40.punktā	
paredzēto	nomas	maksas	pieauguma	ierobežojumu.

[7.4]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nepareizi	 piemērojusi	 likuma	 “Par	
valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	54.panta	otro	daļu	un	
pārkāpusi	Civilprocesa	likuma	97.panta	trešo	daļu.

Tiesas	 argumenti,	 ka	 atbildētāja	 nav	 norādījusi,	 kādu	 summu	
apstrīd,	ir	pretrunā	ar	lietas	materiālos	esošajiem	atbildētājas	rakstveida	
paskaidrojumiem	un	nomas	maksas	parāda	10	367,45	LVL	(nomas	maksa	
8913,77	LVL	+	nekustamā	īpašuma	nodokļa	kompensācija	1453,68	LVL)	
aprēķinu,	 kas	 turklāt	 ir	 pamatots	 ar	 strīdus	 laika	 posmā	 spēkā	 esošām	
tiesību	normām.

[8]	Ar	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	2016.gada	20.janvāra	lēmumu	
civillieta	nosūtīta	izskatīšanai	Zemgales	apgabaltiesai.
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[9]	 Prāvas	 laikā	 AS	 “Pilsētas	 zemes	 dienests”	 un	 biedrība	 “Valstij	
nodokļus	 nevajag?”	 2016.gada	 25.maijā	 noslēdza	 vienošanos,	 ar	 kuru	
AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	citstarp	nodeva	biedrībai	 “Valstij	nodokļus	
nevajag?”	visas	prasījuma	tiesības	pret	atbildētāju,	kas	izriet	no	AS	“Pilsētas	
zemes	 dienests”	 piederošā	 zemes	 nekustamā	 īpašuma	 Jūrmalas	 gatvē	
93	k-1	un	95,	Rīgā,	 kadastra	numurs	0100	082	0255,	 piespiedu	nomas	
tiesiskajām	attiecībām	(lietas 1.sējuma 179.lp.).

Ar	 Zemgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2016.gada	
26.maija	protokollēmumu	prasītāja	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	atbilstoši	
Civilprocesa	likuma	77.pantam	aizstāta	ar	tās	tiesību	pārņēmēju	biedrību	
“Valstij	nodokļus	nevajag?”	(lietas 1.sējuma 183.–184.lp.).

[10]	 Izskatījusi	 lietu	 no	 jauna,	 Zemgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	
tiesas	kolēģija	ar	2016.gada	7.septembra	spriedumu:

1)	 izbeigusi	 apelācijas	 tiesvedību	 prasības	 daļā	 par	 zemes	 nomas	
maksas	noteikšanu;

2)	 noraidījusi	 prasību	 daļā	 par	 zemes	 nomas	 maksas	 parāda	
22	 997,41	 EUR	 (16	 162,67	 LVL)	 un	 PVN	 8833,33	 EUR	
(6208,10	LVL)	piedziņu;

3)	 piedzinusi	 no	 atbildētājas	 par	 labu	 prasītājai	 tiesas	 izdevumus	
160,85	EUR,	bet	par	labu	valstij	–	valsts	nodevu	263,55	EUR	un	ar	
lietas	izskatīšanu	saistītos	izdevumus	2,74	EUR;

4)	 piedzinusi	 no	 prasītājas	 par	 labu	 atbildētājai	 tiesas	 izdevumus	
48,92	EUR,	bet	par	labu	valstij	–	valsts	nodevu	489,03	EUR	un	ar	
lietas	izskatīšanu	saistītos	izdevumus	5,10	EUR.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[10.1]	 Zvērināts	 advokāts	 Normunds	 Šlitke,	 kurš	 uz	 pilnvaras	

pamata	 pārstāv	 gan	 zemes	 īpašnieci	 AS	 “Pilsētas	 zemes	 dienests”,	 gan	
biedrību	 “Valstij	 nodokļus	 nevajag?”,	 apelācijas	 instances	 tiesas	 sēdē	
uzturēja	prasību	daļā	par	parāda	48	984,82	EUR	(34	426,73	LVL),	ko	veido	
zemes	nomas	maksa	40	151,45	EUR	(28	218,60	LVL)	un	PVN	8833,33	EUR	
(6208,10	 LVL),	 piedziņu	 par	 laika	 posmu	 no	 2008.gada	 1.oktobra	 līdz	
2012.gada	30.jūnijam,	 taču	 atteicās	no	pretapelācijas	 sūdzības	 daļā	 par	
zemes	nomas	maksas	noteikšanu.	Līdz	ar	to	apelācijas	tiesvedība	prasības	
daļā	par	zemes	nomas	maksas	noteikšanu	izbeidzama.

[10.2]	 Zemes	 piespiedu	 nomas	 tiesiskās	 attiecības	 regulē	 likuma	
“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	50.	un	54.pants,	
likuma	“Par	zemes	reformu	Latvijas	Republikas	pilsētās”	12.panta	2.1daļa,	
nosakot	zemes	nomas	maksas	maksimālo	apmēru.	Minētās	tiesību	normas	
attiecībā	pret	likuma	“Par	pievienotās	vērtības	nodokli”	tiesību	normām,	
t.sk.	2.pantu,	uzskatāmas	par	speciālām	tiesību	normām.

Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 departaments,	 izskatot	 šo	 lietu	 sakarā	
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ar	 atbildētājas	 iesniegto	 kasācijas	 sūdzību,	 jau	 devis	 lietā	 piemērojamo	
materiālo	tiesību	normu	skaidrojumu.	Proti,	no	kasācijas	instances	tiesas	
2015.gada	 28.decembra	 sprieduma	 izriet,	 ka	 likumdevējs,	 ar	 likuma	
“Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	 privatizāciju”	 54.panta	 otro	
daļu	 nosakot	 zemes	 nomas	 maksas	 ierobežojumus,	 iznomātājam	 nav	
paredzējis	 izdevīgākus	noteikumus	(nav	atrunājis	PVN	piemērošanu,	kā	
tas	tika	noteikts	ar	pienākumu	kompensēt	zemes	īpašniekam	nekustamā	
īpašuma	nodokļa	maksājumu).	Ja	likumdevējs	būtu	vēlējies	paredzēt,	ka	
zemes	īpašniekam	jākompensē	PVN,	tas	būtu	noteikts	speciālajās	tiesību	
normās,	līdzīgi	kā	tas	zināmu	laiku	bija	attiecībā	uz	nekustamā	īpašuma	
nodokļa	kompensēšanu.

Tā	 kā	 speciālās	 tiesību	 normas	 neparedz	 nomniekiem	 papildus	
zemes	 nomas	 maksai	 un	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 kompensācijas	
maksājumiem	 veikt	 vēl	 kādus	 citus	 maksājumus,	 nav	 pamata	 dzīvokļu	
īpašniekiem	uzlikt	par	pienākumu	maksāt	PVN.

Tādējādi	prasība	daļā	par	PVN	8833,33	EUR	(6208,10	LVL)	piedziņu	
noraidāma.

[10.3]	 Ņemot	 vērā,	 ka	 starp	 pusēm	 nav	 noslēgta	 rakstveida	
vienošanās	par	zemes	nomas	līguma	būtisko	sastāvdaļu	–	nomas	maksu,	
tās	 apmērs,	 kā	 arī	 pienākums	 kompensēt	 zemes	 īpašniecei	 nekustamā	
īpašuma	 nodokli	 nosakāmi	 atbilstoši	 likuma	 prasībām,	 ievērojot	 arī	
Satversmes	 tiesas	 spriedumos	 noteikto	 par	 attiecīgo	 tiesību	 normu	
atzīšanu	 par	 neatbilstošām	 Latvijas	 Republikas	 Satversmei	 (turpmāk	 –	
Satversme).

Nosakot	 zemes	nomas	maksas	apmēru	par	 strīdus	periodu,	 jāņem	
vērā	arī	likuma	“Par	zemes	reformu	Latvijas	Republikas	pilsētās”	pārejas	
noteikumu	7.punkts,	ciktāl	tas	attiecas	uz	zemi	zem	daudzdzīvokļu	mājām,	
un	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	pārejas	
noteikumu	 40.punkts.	 No	 minētām	 tiesību	 normām	 izriet,	 ka	 zemes	
nomas	maksai	 par	 laika	 posmu	no	 2008.gada	 1.oktobra	 līdz	 2010.gada	
31.decembrim	 ir	piemērojams	nomas	maksas	pieauguma	 ierobežojums.	
Proti,	nomas	maksas	apmērs	šajā	periodā	nedrīkst	pārsniegt	iepriekšējam	
gadam	aprēķināto	zemes	nomas	maksas	apmēru	vairāk	nekā	par	25	%.

Atbildētāja	atzīst	pienākumu	maksāt	prasītājai	ar	likumu	noteiktos	
maksājumus	 par	 strīdus	 laika	 posmu	 no	 2008.gada	 1.oktobra	 līdz	 
2012.gada	 30.jūnijam.	 Atbildētāja	 jau	 laikā,	 kad	 lieta	 pirmo	 reizi	 tika	
izskatīta	 apelācijas	 instances	 tiesā,	 iesniegusi	 atzītā	 parāda	 aprēķinu	
par	 laika	 posmu	 no	 2008.gada	 1.oktobra	 līdz	 2012.gada	 31.martam.	
Atbilstoši	 minētajam	 aprēķinam	 zemes	 nomas	 maksas	 parāds	 par	 šo	
laiku,	ievērojot	nomas	maksas	pieauguma	ierobežojumu	2008.,	2009.	un	
2010.gadā,	ir	12	683,15	EUR	(8913,77	LVL),	nekustamā	īpašuma	nodokļa	
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kompensācijas	parāds	ir	2068,40	EUR	(1453,68	LVL),	kopā	14	751,55	EUR	
(10	 367,45	 LVL).	 Pārbaudot	 aprēķinu,	 secināms,	 ka	 tas	 ir	 pareizs	 un	
pamatots	ar	attiecīgajā	laika	posmā	spēkā	esošām	tiesību	normām.

Tā	 kā	 prasītāja	 lūgusi	 piedzīt	 parādu	 par	 laiku	 līdz	 2012.gada	
30.jūnijam,	 parādam	 ir	 pieskaitāma	 zemes	 nomas	maksa	 1921,99	 EUR	
(1350,78	LVL)	un	nekustamā	īpašuma	nodokļa	kompensācija	480,50	EUR	
(337,70	LVL)	par	 trim	mēnešiem.	Tādējādi	 kopējais	 atbildētājas	 parāds	
par	 laika	 posmu	 no	 2008.gada	 1.oktobra	 līdz	 2012.gada	 30.jūnijam	 ir	
17	154,04	EUR.

Lietā	 esošie	 maksājuma	 dokumenti	 apliecina,	 ka	 atbildētāja	 ir	
samaksājusi	 tās	 atzīto	 parādu	 14	 751,55	 EUR	 (10	 367,45	 LVL),	 kā	 arī	
zemes	 nomas	 maksu	 un	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 kompensāciju	
15	562,31	EUR	par	 laika	periodu	pēc	2012.gada	1.aprīļa.	 Līdz	 ar	 to,	 lai	
arī	prasība	par	parāda	piedziņu	bija	apmierināma	daļēji	(17	154,04	EUR	
apmērā),	 parāda	 piedziņai	 vairs	 nav	 pamata,	 jo	 parāds	 ir	 labprātīgi	
samaksāts.	 Savukārt	 prasība	 daļā	 par	 zemes	 nomas	 maksas	 parāda	
22	997,41	EUR	(16	162,67	LVL)	piedziņu	noraidāma.

[10.4]	 Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 41.panta	 pirmajai	 daļai	 no	
atbildētājas	 prasītājas	 labā	 piedzenami	 tiesas	 izdevumi	 160,85	 EUR	
(valsts	 nodeva	 par	 nemantiska	 rakstura	 prasību	 71,14	 EUR	 +	 valsts	
nodeva	par	pretapelācijas	sūdzību	35,57	EUR	+	valsts	nodeva	52,49	EUR	
par	parāda	piedziņu	proporcionāli	 apmierinātajam	prasījuma	apmēram	
(35,02	 %	 no	 149,90	 EUR)	 +	 ar	 lietas	 izskatīšanu	 saistītie	 izdevumi	
1,65	EUR	proporcionāli	 apmierinātajam	prasījuma	par	parāda	piedziņu	
apmēram	 (35,02	%	 no	 4,70	 EUR)).	 Savukārt	 no	 prasītājas	 atbildētājas	
labā	 piedzenami	 tiesas	 izdevumi	 48,92	 EUR	 (valsts	 nodeva	 46,23	 EUR	
par	apelācijas	sūdzību	proporcionāli	noraidītajam	prasījuma	par	parāda	
piedziņu	apmēram	(64,98	%	no	71,14	EUR)	+	ar	lietas	izskatīšanu	saistītie	
izdevumi	 2,69	 EUR	 proporcionāli	 noraidītajam	 prasījuma	 par	 parāda	
piedziņu	apmēram	(64,98	%	no	4,14	EUR)).

Par	 prasības	 summu	 48	 984,82	 EUR	 (34	 426,73	 LVL)	 saskaņā	
ar	 Civilprocesa	 likuma	 34.pantu,	 kas	 bija	 spēkā	 prasības	 precizējumu	
iesniegšanas	dienā,	bija	maksājama	valsts	nodeva	902,48	EUR	(634,27	LVL).	
Tā	 kā	 samaksāti	 tikai	 149,90	 EUR	 (105,35	 LVL),	 nesamaksātā	 valsts	
nodevas	summa	ir	752,58	EUR.	Atbilstoši	Civilprocesa	likuma	42.pantam	
iepriekš	 nesamaksātā	 valsts	 nodevas	 summa	 piedzenama	 no	 pusēm	
valsts	 labā	proporcionāli	 apmierinātajam	prasījuma	apmēram.	Proti,	no	
prasītājas	–	489,03	EUR	(64,98	%	no	752,58	EUR),	bet	no	atbildētājas	–	
263,55	EUR	(35,02	%	no	752,58	EUR).

Turklāt	 apelācijas	 instances	 tiesā	 papildus	 radušies	 ar	 lietas	
izskatīšanu	 saistītie	 izdevumi	 7,85	 EUR,	 kas	 tāpat	 proporcionāli	
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piedzenami	no	pusēm	valsts	labā.	Proti,	no	prasītājas	–	5,10	EUR,	bet	no	
atbildētājas	–	2,74	EUR.

[10.5]	 Nav	 pamatots	 prasītājas	 lūgums	 par	 izdevumu	 advokāta	
palīdzības	 samaksai	 1000	 EUR	 atlīdzināšanu	 atbilstoši	 Civilprocesa	
likuma	44.panta	pirmajai	daļai.

Lietas	 materiālos	 atrodas	 pilnvaras	 un	 orderi,	 kas	 apliecina	
zvērinātam	 advokātam	 Normundam	 Šlitkem	 doto	 uzdevumu	 pārstāvēt	
gan	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”,	gan	biedrību	“Valstij	nodokļus	nevajag?”	
apgabaltiesā.	 Tomēr	 no	 lietas	 materiālos	 esošā	 rēķina	 un	 maksājuma	
dokumenta	 redzams,	 ka	 rēķinu	 izrakstījis	 zvērinātu	 advokātu	 birojs	
“Amicus	Curiae”	un	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	samaksājusi	1000	EUR	
par	zvērinātu	advokātu	biroja	“Amicus	Curiae”,	nevis	zvērināta	advokāta	
Normunda	Šlitkes	pakalpojumiem.	Lietas	materiālos	nav	vienošanās	vai	
cita	 dokumenta,	 kas	 apliecinātu	 pilnvarojumu	 tieši	 zvērinātu	 advokātu	
birojam	“Amicus	Curiae”	sniegt	juridisko	palīdzību	lietā	AS	“Pilsētas	zemes	
dienests”	vai	biedrībai	“Valstij	nodokļus	nevajag?”.

[11]	 Par	 minēto	 spriedumu	 prasītāja	 biedrība	 “Valstij	 nodokļus	
nevajag?”	 iesniegusi	 kasācijas	 sūdzību,	 kurā	 lūgusi	 atcelt	 pārsūdzēto	
spriedumu	daļā,	ar	kuru	noraidīta	prasība,	no	prasītājas	par	 labu	valstij	
piedzīta	valsts	nodeva	un	noraidīts	 lūgums	par	ar	 lietas	vešanu	saistīto	
izdevumu	advokāta	palīdzības	samaksai	atlīdzināšanu	prasītājai.

Savukārt	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	iesniegusi	pretsūdzību,	kurā	
lūgusi	 atcelt	 pārsūdzēto	 spriedumu	 daļā,	 ar	 kuru	 AS	 “Pilsētas	 zemes	
dienests”	 aizstāta	 ar	 biedrību	 “Valstij	 nodokļus	 nevajag?”,	 izbeigta	
apelācijas	 tiesvedība	par	zemes	nomas	maksas	noteikšanu	un	noraidīta	
prasība	par	zemes	nomas	maksas	parāda	22	997,41	EUR	un	pievienotās	
vērtības	nodokļa	8833,33	EUR	piedziņu.

[12]	 Ar	 Augstākās	 tiesas	 tiesnešu	 kolēģijas	 rīcības	 sēdes	 
2017.gada	11.aprīļa	lēmumu	atteikts	pieņemt	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	
pretsūdzību,	jo	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	vairs	nav	lietas	dalībniece	un	
tai	nav	tiesību	iesniegt	pretsūdzību.

Savukārt	 ar	 Augstākās	 tiesas	 tiesnešu	 kolēģijas	 rīcības	 sēdes	 
2017.gada	 25.maija	 lēmumu	 ierosināta	 kasācijas	 tiesvedība	 sakarā	 ar	
prasītājas	biedrības	“Valstij	nodokļus	nevajag?”	kasācijas	sūdzību.

Tādējādi	 Zemgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 
2016.gada	 7.septembra	 spriedums	 daļā,	 ar	 kuru	 izbeigta	 apelācijas	
tiesvedība	par	zemes	nomas	maksas	noteikšanu,	stājies	likumīgā	spēkā.

[13]	 Prasītājas	 biedrības	 “Valstij	 nodokļus	 nevajag?”	 kasācijas	
sūdzība	pamatota	ar	tālāk	norādītajiem	argumentiem.

[13.1]	Apelācijas	instances	tiesa	nepareizi	piemērojusi	likuma	“Par	
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zemes	reformu	Latvijas	Republikas	pilsētās”	pārejas	noteikumu	7.punktu	
un	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	 privatizāciju”	
pārejas	noteikumu	40.punktu,	jo	atstājusi	bez	ievērības	Satversmes	tiesas	
spriedumos	izteiktās	atziņas	kopsakarā	ar	Oficiālo	publikāciju	un	tiesiskās	
informācijas	likuma	9.panta	sestās	daļas	1.punktu,	Satversmes	105.pantu,	
Satversmes	 tiesas	 likuma	 19.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punktu	 un	 32.panta	
otro	daļu,	kas	novedis	pie	prasības	kļūdainas	noraidīšanas	daļā	par	zemes	
nomas	maksas	parāda	piedziņu.

Atbilstoši	tiesību	normu	hierarhijai	Satversmes	normām	ir	augstāks	
juridiskais	 spēks.	 Tas	 apstāklis	 vien,	 ka	 Satversmes	 tiesa	 nav	 atzinusi	
likuma	 “Par	 zemes	 reformu	 Latvijas	 Republikas	 pilsētās”	 pārejas	
noteikumu	7.punktu	un	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	
privatizāciju”	 pārejas	 noteikumu	 40.punktu	 par	 spēkā	 neesošiem	 no	 to	
pieņemšanas	 brīža,	 bet	 tikai	 no	 2011.gada	 1.janvāra,	 nenozīmē,	 ka	 šīs	
normas	 ir	 piemērojamas	 zemes	 piespiedu	 nomas	 tiesiskām	 attiecībām	
2008.,	 2009.	 un	 2010.gadā.	 Satversmes	 tiesa	 atzinusi	 minētās	 zemāka	
juridiskā	spēka	tiesību	normas	par	neatbilstošām	Satversmes	105.pantam,	
kas	tādējādi	piemērojams	nepastarpināti.	Ja	tiesa	tomēr	vēlējās	piemērot	
zemāka	 juridiskā	 spēka	 tiesību	 normas,	 tai	 bija	 pienākums	 vērsties	 ar	
attiecīgu	pieteikumu	Satversmes	tiesā.

[13.2]	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 nepareizi	 piemērojusi	 likuma	 “Par	
pievienotās	 vērtības	 nodokli”	 2.panta	 otrās	 daļas	 2.punktu	 un	 šā	 panta	
deviņpadsmito	 daļu,	 Pievienotās	 vērtības	 nodokļa	 likuma	 2.pantu	 un	
34.panta	 septīto	 daļu	 kopsakarā	 ar	 Oficiālo	 publikāciju	 un	 tiesiskās	
informācijas	likuma	9.panta	sestās	daļas	2.punktu,	likuma	“Par	valsts	un	
pašvaldību	 dzīvojamo	māju	 privatizāciju”	 54.panta	 otro	 daļu	 un	 likuma	
“Par	zemes	reformu	Latvijas	Republikas	pilsētās”	12.panta	2.1daļu,	kā	arī	
pārkāpusi	 Civilprocesa	 likuma	 5.panta	 sesto	 daļu	 un	 Satversmes	 tiesas	
likuma	32.panta	otro	daļu,	kas	novedis	pie	prasības	kļūdainas	noraidīšanas	
daļā	par	PVN	piedziņu.

Pirmkārt,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā	 Augstākās	
tiesas	 Senāta	 2007.gada	 29.augusta	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 SKC-535/2007	
(C29298905)	 doto	 likuma	 “Par	 pievienotās	 vērtības	 nodokli”	 2.panta	
deviņpadsmitās	 daļas	 tulkojumu,	 pamatodama	 šādu	 attieksmi	 ar	
Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 departamenta	 2015.gada	 28.decembra	
spriedumu	 lietā	 Nr.	 SKC-110/2015	 (atreferēts	 šā	 sprieduma	 7.punktā).	
Tomēr	pēdējo	nevar	atzīt	par	judikatūru,	jo	tajā	nav	motivēta	atkāpšanās	
no	pirmajā	spriedumā	sniegtajām	atziņām.

Otrkārt,	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā	 Satversmes	 tiesas	 2009.gada	
13.februāra	sprieduma	lietā	Nr.	2008-34-01	secinājumu	daļas	23.3.punktā	
norādīto,	 ka	 nodokļi,	 ar	 kādiem	 tiek	 aplikti	 personas	 ienākumi	 no	
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nekustamā	īpašuma,	ir	noteikti	nodokļu	likumos,	nevis	likumā	“Par	zemes	
reformu	Latvijas	Republikas	pilsētās”	un	likumā	“Par	valsts	un	pašvaldību	
dzīvojamo	māju	privatizāciju”.	Minētā	atziņa	nozīmē,	ka,	vērtējot	 likuma	
“Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	 privatizāciju”	 54.panta	 otro	
daļu	un	likuma	“Par	zemes	reformu	Latvijas	Republikas	pilsētās”	12.panta	
2.1daļu,	 no	 vienas	 puses,	 un	 likuma	 “Par	 pievienotās	 vērtības	 nodokli”	
2.panta	deviņpadsmito	daļu	(atbilst	Pievienotās	vērtības	nodokļa	likuma	
34.panta	septītajai	daļai),	no	otras	puses,	nav	konstatējama	tiesību	normu	
kolīzija.	 Līdz	 ar	 to	 konkrētajā	 gadījumā	 ir	 piemērojamas	 visas	minētās	
tiesību	normas	–	pirmās	nosaka	zemes	nomas	maksas	apmēru,	bet	pēdējās	
precizē,	ka	zemes	nomas	maksa	ir	apliekama	ar	PVN.

Treškārt,	 pat	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests,	 kas	 ir	 atbildīgā	 iestāde	
nodokļu	 administrēšanas	 jautājumos,	 publicējis	 savā	 tīmekļa	 vietnē	
informāciju,	 ka	 zemes	 piespiedu	 noma	 par	 atlīdzību	 ir	 uzskatāma	 par	
pakalpojuma	sniegšanu,	kas	Pievienotās	vērtības	nodokļa	likuma	izpratnē	
ir	ar	PVN	apliekams	darījums.

Ceturtkārt,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā,	 ka	 saskaņā	
ar	 PVN	 mehānismu	 nodokli	 maksā	 galapatērētājs,	 kas	 konkrētajā	
gadījumā	ir	atbildētāja.	Secīgi	atbildētājai	ir	arī	tiesības	ieskaitīt	PVN	savā	
priekšnodoklī	vai	saņemt	to	atpakaļ	no	valsts	budžeta.

Piektkārt,	 saņemot	 pakalpojumu,	 kura	 cena	 ir	 aplikta	 ar	 PVN,	
personai,	 kurai	 likumdevējs	 nav	 piešķīris	 tiesības	 maksāt	 PVN	 0	 %	
apmērā,	nav	tiesību	un	iespējas	izvēlēties	maksāt	PVN	vai	ne.	Atbildētāja	
nav	pierādījusi,	ka	tā	ir	persona,	kurai	uz	likuma	pamata	ir	noteikta	PVN	
likme	0	%.

[13.3]	 Tiesa	 pārkāpusi	 Civilprocesa	 likuma	 5.panta	 sesto	 daļu	 un	
36.panta	otro	daļu,	jo,	piedzīdama	no	prasītājas	valsts	labā	valsts	nodevu	
489,03	EUR,	nav	ņēmusi	vērā	Augstākās	tiesas	Senāta	2007.gada	14.marta	
spriedumā	lietā	Nr.	SKC-153/2007	(C28109204)	ietverto	tēzi:	“Par	jaunu	
prasījumu	nav	uzskatāma	nomas	maksas	parāda	pieauguma	pievienošana	
prasībai	 tiesvedības	 laikā	 (Civilprocesa	 likuma	 418.panta	 otrās	 daļas	
3.punkts).”	No	minētās	judikatūras	tēzes	kopsakarā	ar	Civilprocesa	likuma	
36.panta	otro	daļu	izriet,	ka	konkrētajā	gadījumā	valsts	nodeva	par	parāda	
pieaugumu	nav	piemaksājama.

[13.4]	Noraidīdama	lūgumu	par	ar	lietas	vešanu	saistīto	izdevumu	
advokāta	palīdzības	samaksai	atlīdzināšanu	prasītājai,	apelācijas	instances	
tiesa	pārkāpusi	Civilprocesa	likuma	5.panta	sesto	daļu,	8.panta	otro	daļu,	
44.panta	pirmās	daļas	1.punktu	un	93.panta	ceturto	daļu.

Pirmkārt,	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 nav	 ņēmusi	 vērā	 Civilprocesa	
likuma	 44.panta	 pirmās	 daļas	 1.punkta	 tulkojumu,	 kas	 dots	 Augstākās	
tiesas	 Civillietu	 departamenta	 2015.gada	 28.augusta	 spriedumā	 lietā	
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Nr.	 SKC-187/2015	 (C27130310).	 Proti,	 Civilprocesa	 likuma	 44.panta	
pirmās	 daļas	 1.punkts	 par	 atlīdzināmiem	 ir	 atzinis	 izdevumus	 tieši	
advokāta	palīdzības	samaksai,	kas	nozīmē,	ka	lietā	ir	jābūt	dokumentam,	
kas	apliecina,	ka	attiecīgā	persona,	kas	ir	veikusi	pārstāvību	vai	sniegusi	
juridisko	 palīdzību,	 ir	 advokāts.	 Konkrētajā	 gadījumā	 prasītājas	
pilnvarotais	pārstāvis	ir	zvērināts	advokāts	Normunds	Šlitke,	ko	apliecina	
lietas	 materiālos	 esošā	 pilnvara	 un	 orderis.	 Informācija,	 ka	 Normunds	
Šlitke	 praktizē	 zvērinātu	 advokātu	 birojā	 “Amicus	 Curiae”,	 ir	 publiski	
pieejama.	Lietā	atrodas	rēķins,	kurā	tieši	norādīts,	ka	juridiskā	palīdzība	
prasītājai	 sniegta	 izskatāmās	 lietas	 ietvaros.	 Līdz	 ar	 to	 nav	 saprotama	
tiesas	atteikšanās	atlīdzināt	prasītājai	ar	lietas	vešanu	saistītos	izdevumus	
advokāta	 palīdzības	 samaksai,	 pamatojot	 to	 vienīgi	 ar	 apstākli,	 ka	 lietā	
nav	iesniegta	vienošanās	starp	klientu	un	zvērinātu	advokātu	biroju	par	
juridiskās	palīdzības	sniegšanu.

Otrkārt,	ja	tiesa	tomēr	uzskatīja,	ka	par	kādu	no	faktiem,	kas	ietekmē	
tiesības	 uz	 izdevumu	 advokāta	 palīdzības	 samaksai	 atlīdzināšanu,	 nav	
iesniegti	 pierādījumi,	 tai	 vajadzēja	 paziņot	 par	 to	 prasītājai	 un	 noteikt	
termiņu	attiecīgu	pierādījumu	iesniegšanai.

[14]	 Paskaidrojumos	 sakarā	 ar	 prasītājas	 kasācijas	 sūdzību	
atbildētāja	 norādījusi,	 ka	 tā	 nav	 pamatota	 un	 ir	 noraidāma,	 jo	 tiesa	
ievērojusi	 judikatūru,	 pareizi	 piemērojusi	 materiālo	 tiesību	 normas	 un	
nav	pārkāpusi	procesuālo	tiesību	normas.

[15]	 Augstākajā	 tiesā	 2018.gada	 18.septembrī	 saņemts	 prasītājas	
pieteikums	par	jautājumu	uzdošanu	Eiropas	Savienības	Tiesai	(turpmāk	–	
EST)	prejudiciāla	nolēmuma	pieņemšanai	un	tiesvedības	apturēšanu,	līdz	
likumīgā	spēkā	stājas	EST	nolēmums.

Pieteikumā	lūgts	uzdot	EST	šādus	jautājumus	prejudiciālā	nolēmuma	
pieņemšanai:

1)	 Vai	 gadījumā,	 ja	 likums	 nosaka	 obligātu	 pienākumu	 sniegt	
pakalpojumu	 (iznomāt	 nekustamo	 īpašumu),	 cenas	 noteikšanu	
atstājot	 tiesas	 kompetencē,	 vai	 ja	 cenu	 nosaka	 likums,	 vai	 šādi	
noteiktajai	vai	nodibinātajai	maksai	 ir	papildus	 jāpiemēro	PVN,	
ja	pakalpojuma	sniedzējs	(a)	jau	pirms	prasības	uzsākšanas,	(b)	
tiesvedības	laikā,	(c)	pēc	lietas	izskatīšanas	pēc	būtības,	(d)	pēc	
tiesas	sprieduma	spēkā	stāšanās	ir	(kļūst)	PVN	maksātājs?

2)	 Vai	gadījumā,	ja	nekustamā	īpašuma	iznomātājs	ir	PVN	maksātājs	
un	 nekustamo	 īpašumu	 iznomā	 saskaņā	 ar	 likumā	 noteiktu	
pienākumu,	 par	 tiesas	 noteiktu	 nomas	 maksu	 (cenu),	 PVN	
direktīvas	 73.	 un	 78.pants	 ir	 jāinterpretē	 tādējādi,	 ka	 summa,	
kurai	uzliek	nodokli,	ir:	a)	atlīdzība	(cena)	par	pakalpojumu,	ko	
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nosaka	vai	nodibina	tiesa,	no	kā	atņem	PVN	likmi,	vai	b)	atlīdzība	
(cena)	par	pakalpojumu,	ko	nosaka	tiesa?

3)	 Vai	atbilde	uz	1.	un	2.jautājumu	ir	atkarīga	no	tā,	vai	iznomātājs,	
proti,	persona,	kurai	kā	nekustamā	īpašuma	īpašniekam	likums	
nosaka	 obligātu	 pienākumu	 sniegt	 pakalpojumu	 (iznomāt	
nekustamo	īpašumu),	ir	vai	nav	PVN	maksātājs?”

Motīvu daļa

[16]	 Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	 personu,	 kas	 to	
pārsūdzējusi,	un	argumentiem,	kas	minēti	kasācijas	sūdzībā,	kā	to	nosaka	
Civilprocesa	 likuma	 473.panta	 pirmā	 daļa,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 spriedums	
atceļams	daļā,	ar	kuru	prasītājai	atteikta	ar	lietas	vešanu	saistīto	izdevumu	
atlīdzināšana,	bet	pārējā	daļā	atstājams	negrozīts.

[17]	 Ņemot	 vērā	 kasācijas	 sūdzības	 argumentus	 un	 prasības	
priekšmetu	(PVN	piedziņa	no	ēkas	īpašniekiem	par	labu	zemes	īpašniekam	
papildus	likumā	noteiktajai	piespiedu	nomas	maksai),	Senātam	likuma	“Par	
valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	54.panta	 iztulkošanas	
kontekstā	jāatbild	uz	tiesību	jautājumu,	vai	zemes	piespiedu	nomas	gadījumā	
zemes	īpašniekam	ir	patstāvīga	prasījuma	tiesība	pret	ēkas	īpašniekiem	par	
PVN	samaksu	līdzās	prasījuma	tiesībai	par	nomas	maksas	samaksu.

Atbilde	 uz	 šo	 tiesību	 jautājumu	 tieši	 ietekmē	 izpratni	 par	 likumā	
noteikto	 nomas	 maksas	 maksimālo	 apmēru,	 pastāvot	 zemes	 piespiedu	
nomas	 attiecībām	 starp	 daudzdzīvokļu	 mājas	 īpašniekiem	 un	 zemes	
īpašnieku	 (situācijā,	 kad	puses	 labprātīgi	nav	noslēgušas	nomas	 līgumu	
un	vienojušās	par	citiem	noteikumiem).

[17.1]	Lai	atbildētu	uz	iepriekš	minēto	tiesību	jautājumu,	vispirms	ir	
jāaplūko	PVN	maksāšanas	saistības	juridiskā	daba.	

PVN	maksāšanas	saistībai	kā	ikvienai	nodokļu	maksāšanas	saistībai	
ir	publiski	tiesisks	raksturs.	Šī	saistība	pastāv	starp	valsti,	no	vienas	puses,	
un	attiecīgā	nodokļa	maksātāju,	no	otras	puses.	Turklāt	valsts	šajā	gadījumā	
nedarbojas	privāttiesību	jomā,	jo	starp	valsti	un	nodokļu	maksātāju	pastāv	
subordinācijas	attiecības.	Visbeidzot,	nodokļa	iekasēšana	notiek	publiski	
tiesisko	interešu	apmierināšanas	nolūkā.	

PVN	maksātājs	saskaņā	ar	likumu	ir	saimnieciskās	darbības	veicējs,	
kurš	saņem	samaksu	par	precēm	vai	pakalpojumiem	(PVN	likuma	3.pants),	
tātad	šajā	gadījumā	–	zemes	īpašnieks.	Valstij	nav	prasījuma	tiesības	par	
PVN	samaksu	pret	ēkas	 īpašnieku.	Tādējādi	PVN	maksāšanas	saistība	 ir	
publiski	 tiesiska	 attiecība	 starp	 valsti	 un	 zemes	 īpašnieku,	 nevis	 starp	
valsti	un	ēku	īpašniekiem	vai	zemes	īpašnieku	un	ēkas	īpašniekiem.	PVN	
likums	 nav	 piemērojams,	 lai	 viens	 privāto	 tiesību	 subjekts	 prasītu	 PVN	
samaksu	no	cita	privāto	tiesību	subjekta.	
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[17.2]	 PVN	 maksāšanas	 pienākuma	 tiesisko	 dabu	 nemaina	 šā	
nodokļa	 ekonomiskā	 būtība.	 Proti,	 situācijā,	 kad	 preces	 tiek	 piegādātas	
un	pakalpojumi	 sniegti,	 pārdevējs	 vai	 pakalpojuma	 sniedzējs	 parasti	 šo	
savu	publiski	tiesisko	saistību	pret	valsti	ekonomiskā	nozīmē	kompensē,	
pievienojot	 preces	 vai	 pakalpojuma	 tīrai	 ekonomiskajai	 vērtībai	
kompensāciju	par	maksājamo	nodokli,	ko	parasti	samaksā	galapatērētājs	
(princips	“PVN	ietverts	cenā”;	attiecībā	uz	patērētājiem	tas	ņemts	vērā,	arī	
nosakot	preču	un	pakalpojumu	cenas	norādīšanas	kārtību	–	sk.	Patērētāju	
tiesību	 aizsardzības	 likuma	 17.panta	 trešo	 daļu	 un	 Ministru	 kabineta	
1999.gada	 18.maija	 noteikumu	 Nr.	 178	 “Kārtība,	 kādā	 norādāmas	
preču	 un	 pakalpojumu	 cenas”	 4.	 un	 19.punktu),	 kas	 savukārt	 nemaina	
starp	 pārdevēju	 (pakalpojumu	 sniedzēju)	 un	 pircēju	 pastāvošo	 tiesisko	
attiecību	 būtību	 un	 nedod	 tiesības	 vienam	 privāto	 tiesību	 subjektam	
prasīt	PVN	no	cita	privāto	tiesību	subjekta	uz	PVN	likuma,	Civillikuma	vai	
cita	likuma	pamata.	PVN	maksātājs	var	vienīgi	prasīt	samaksu	par	preci	
vai	pakalpojumu,	kurā	 ietverta	PVN	samaksai	nepieciešamā	summa,	bet	
viņš	nevar	prasīt	no	pircēja	PVN.	Tas	nozīmē,	ka	starp	zemes	īpašnieku	un	
ēkas	īpašniekiem	neveidojas	tiesiskās	attiecības,	kas	būtu	pielīdzināmas	
tiesiskajām	 attiecībām	 starp	 valsti	 nodokļu	 administrācijas	 personā	 un	
zemes	īpašnieku.

[17.3]	 Izvērtējot	 jautājumu,	 vai	 zemes	 piespiedu	 nomas	 gadījumā	
zemes	īpašniekam	ir	patstāvīga	prasījuma	tiesība	pret	ēkas	īpašniekiem	
par	PVN	samaksu	līdzās	prasījuma	tiesībai	par	nomas	maksas	samaksu,	
ir	jāapsver	arī	tas,	vai	likumdevējs	ir	vēlējies	paredzēt	zemes	īpašniekam	
patstāvīgu	privāttiesisku	prasījuma	tiesību	pret	ēkas	īpašniekiem	par	PVN	
maksājuma	kompensēšanu.	

[17.3.1]	 Šāda	 privāttiesiska	 prasījuma	 normatīvs	 pamats	 attiecībā	
uz	 tādiem	dalītā	 īpašuma	gadījumiem	kā	konkrētajā	 lietā	 tiešā	veidā	nav	
paredzēts.	Turklāt	 tas,	ka	citos	 līdzīgos	gadījumos	 likumā	ir	 tieši	noteikts	
pienākums	papildus	nomas	maksas	summai	kompensēt	PVN	(sk. Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” (spēkā līdz 2018.gada 30.jūnijam) 7.1punktu un 
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6.punktu; sal.	arī Maksātnespējas 
likuma 169.panta septīto daļu, 171.panta sesto daļu un šā likuma pārejas 
noteikumu 32.punktu) un	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 maksājumu	 
(sk. likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54.panta 
otro daļu redakcijā no 2009.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.decembrim),	
liecina	 par	 to,	 ka	 likumdevējs	 nav	 vēlējies	 piešķirt	 zemes	 īpašniekam	
tiesības	papildus	likumā	noteiktajai	maksimālajai	nomas	maksai	prasīt	no	
ēkas	īpašniekiem	kompensāciju	par	PVN	maksājumu.	
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[17.3.2]	 Izvērtējot,	 vai	 likumdevējs	 pēc	 būtības	 vēlējās	 piespiedu	
nomas	maksas	maksimālo	apmēru	attiecināt	tikai	uz	nomas	pakalpojuma	
tīro	 ekonomisko	 vērtību,	 nevis	 uz	 nomas	 maksu,	 kas	 ietver	 visus	
iznomātāja	izdevumus,	tostarp	PVN	samaksu	valstij,	ņemams	vērā	attiecīgā	
ierobežojuma	 noteikšanas	mērķis,	 kura	 noskaidrošanai	 jāpievēršas	 gan	
pamattiesību,	proti,	šajā	gadījumā	tiesību	uz	īpašumu,	gan	vēsturiskajam,	
gan	sociālajam	aspektam.

Pēc	 Latvijas	 valstiskās	 neatkarības	 atjaunošanas	 padomju	 varas	
nacionalizētās	 zemes	 atdošana	 to	 īpašniekiem	 vai	 viņu	 mantiniekiem	
notika	 zemes	 reformas	 ietvaros.	 Zemes	 reformu	 kā	 kompleksu,	 ilgstošu	
un	 visu	 Latvijas	 tautsaimniecību	 aptverošu	 procesu	 noteica	 vēsturiskie	
apstākļi.	 Veicot	 zemes	 reformu	 pilsētās,	 tika	 izvirzīts	 šāds	 mērķis	 –	
pārkārtot	zemes	īpašuma	un	lietošanas	attiecības,	sociālās	un	ekonomiskās	
attiecības,	 lai	 veicinātu	 sabiedrības	 interesēm	atbilstošas	pilsētu	apbūves	
veidošanos,	kā	arī	 racionālu	zemes	 izmantošanu.	Lai	pārkārtotu	 tiesiskās	
attiecības,	 kas	 bija	 izveidojušās	 starp	 zemes	 īpašnieku	 un	 uz	 tās	 esošās	
ēkas	 īpašnieku,	 likumdevējam	 vajadzēja	 izvēlēties	 tādus	 līdzekļus,	 kas	
ļautu	 panākt	 pēc	 iespējas	 taisnīgāku	 līdzsvaru	 starp	 dažādu	 sabiedrības	
locekļu	pretrunīgajām	interesēm	(sk. Satversmes tiesas 2003.gada 25.marta 
sprieduma lietā Nr. 2002-12-01 secinājumu daļas 1.punktu, 2009.gada 
13.februāra sprieduma lietā Nr. 2008-34-01 secinājumu daļas 11.punktu;  
sk. arī 2018.gada 12.aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-17-01 24.punktu).

Likumdevējs,	 pieņemot	 likumus	 “Par	 zemes	 reformu	 Latvijas	
Republikas	 pilsētās”,	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	
privatizāciju”	 un	 Dzīvojamo	 māju	 pārvaldīšanas	 likumu,	 ir	 centies	
noregulēt	nomas	attiecības,	kurās	vienā	pusē	ir	dzīvojamo	māju	(tostarp	
daudzdzīvokļu	dzīvojamās	mājas	privatizēto	dzīvokļu)	īpašnieki,	bet	otrā	
pusē	 –	 īpašnieks	 tādai	 zemei,	 kas	 funkcionāli	 nepieciešama	 dzīvojamās	
mājas	uzturēšanai.	Likumu	mērķis	ir	nodrošināt	līdzsvaru	starp	dzīvokļu,	
ēku,	būvju	īpašnieku	un	zemes	īpašnieku	tiesiskajām	interesēm.	Proti,	no	
vienas	puses,	bija	jākompensē	zemes	īpašnieku	tiesību	ierobežojums	brīvi	
rīkoties	 ar	 viņu	 īpašumā	 esošo	 zemi	 (Civillikuma	 927.pants).	 No	 otras	
puses,	 bija	 jāaizsargā	 ēkas	 īpašnieku	 tiesības	 piekļūt	 savam	 īpašumam,	
izmantot	to	un	vienlaikus	būt	pasargātiem	no	pārmērīgiem	izdevumiem	
par	 zemes	 lietošanu.	 Likumdevēja	 izvēlētā	 piespiedu	 noma	 kā	 līdzeklis	
zemes	īpašnieka	un	uz	zemes	esošās	ēkas	īpašnieka	savstarpējo	tiesisko	
attiecību	noregulēšanai	nodrošināja:	1)	zemes	īpašniekiem	kompensāciju	
par	 īpašuma	 aprobežojumu;	 2)	 ēkas	 vai	 dzīvokļa	 īpašuma	 īpašniekiem	
iespēju	valdīt	 un	 lietot	 viņu	 īpašumā	esošo	ēku	vai	privatizēto	dzīvokļa	
īpašumu.	 Tādā	 veidā	 tika	 rasts	 iespējami	 taisnīgākais	 līdzsvars	 starp	
zemes	īpašnieka	un	uz	tās	esošās	ēkas	īpašnieka	interesēm.
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Līdz	 ar	 to	 zemes	 reformas	 rezultātā,	 turklāt	 piespiedu	 kārtā,	
izveidojās	 dalītais	 īpašums,	 kad	 īpašuma	 tiesības	 uz	 zemi	 tika	 atjaunotas	
bijušajiem	īpašniekiem	(mantiniekiem),	bet	dzīvojamās	mājas	(arī	dzīvokļus	
daudzdzīvokļu	mājā),	kas	atradās	uz	šādas	zemes,	privatizēja	citas	personas.	

Augstākā	tiesa	jau	vairākkārt	norādījusi,	ka	dalītā	īpašuma	gadījumos,	
izšķirot	 strīdu	 starp	 daudzdzīvokļu	 dzīvojamo	 māju	 īpašniekiem	 un	
zemes	 īpašnieku	 par	 nomas	 tiesisko	 attiecību	 konstatēšanu,	 būtiski	
ir	 tas,	 ka	 šīm	 attiecībām	 ir	 tikai	 nosacīta	 līdzība	 ar	 nomas	 attiecībām	
to	 parastā	 izpratnē,	 jo	 trūkst	 civiltiesiskajās	 attiecībās	 valdošā	 līgumu	
slēgšanas	 brīvības	 principa	 (sk. Augstākās tiesas Senāta 2009.gada 
25.februāra spriedumu lietā Nr. SKC-71/2009 (C33186205), Augstākās 
tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 9.februāra sprieduma lietā  
Nr. SKC-39/2016 (C29604811) 6.punktu, 2016.gada 30.maija sprieduma lietā  
Nr. SKC-118/2016 (C17166308) 9.2.punktu, 2016.gada 17.jūnija sprieduma lietā  
Nr. SKC-252/2016 (C28135508) 13.punktu, 2016.gada 16.septembra 
sprieduma lietā Nr. SKC-193/2016 (C17142610) 9.7.punktu, 2016.gada 
26.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-336/2016 (C39057712) 10.2.punktu, 
2016.gada 3.novembra sprieduma lietā Nr. SKC-255/2016 (C17116307) 
9.2., 9.3.punktu, 2016.gada 22.novembra sprieduma lietā Nr. SKC-226/2016 
(C30458513) 6.2.1.punktu, 2018.gada 27.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-5/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0627.C39102313.1.S) 9.1.punktu). 

Likums	paredz	daudzdzīvokļu	dzīvojamās	mājas	dzīvokļu	īpašnieku,	
kuru	 lietošanā	 vēsturisko	 notikumu	 rezultātā	 atrodas	 citai	 personai	
piederoša	zeme,	pienākumu	maksāt	zemes	nomas	maksu	un	vienoties	par	
tās	apmēru.

Lai	 samērotu	 zemes	 īpašnieku	 un	 dzīvokļu	 īpašnieku	 intereses	
piespiedu	 nomas	 attiecību	 gadījumā,	 kad	 abpusēja	 vienošanās	 netiek	
panākta,	1995.gadā	tika	pieņemts	un	stājās	spēkā	 likums	“Par	valsts	un	
pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”,	saskaņā	ar	kuru	zemes	nomas	
maksas	maksimālais	 apmērs	 gadā	 nedrīkstēja	 pārsniegt	 5 %	no	 zemes	
kadastrālās	 vērtības	 (šā	 likuma	 54.panta	 otrā	 daļa).	 Arī	 likumā	 “Par	
zemes	 reformu	 Latvijas	 Republikas	 pilsētās”	 1997.gadā	 tika	 ietverts	
identisks	 regulējums	 (šā	 likuma	 12.panta	 otrā	 daļa	 redakcijā	 līdz	 
2009.gada	 31.oktobrim).	 Kopš	 tā	 laika	 nomas	 maksas	 lielumu	
reglamentējošais	 tiesiskais	 regulējums	 ir	 grozīts	 astoņas	 reizes	 (četras	
reizes	katrā	minētajā	likumā)	un	attiecībā	uz	strīdus	periodu	ir	taisīti	divi	
Satversmes	tiesas	spriedumi,	ar	kuriem	noteiktas	tiesību	normas	atzītas	
par	 neatbilstošām	 Satversmei.	 Līdz	 ar	 to	 situācijā,	 kad	 puses	 nespēj	
labprātīgi	 savstarpēji	 vienoties,	 zemes	 zem	privatizētām	daudzdzīvokļu	
mājām	 nomas	 maksas	 maksimālais	 apmērs	 gadā	 atbilstoši	 minētajām	
tiesību	normām	(redakcijās,	kas	bija	 spēkā	no	2008.gada	1.oktobra	 līdz	
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2012.gada	 30.jūnijam)	 kopsakarā	 ar	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	
dzīvojamo	māju	 privatizāciju”	 pārejas	 noteikumu	 40.	 un	 44.punktu,	 kā	
arī	 likuma	 “Par	 zemes	 reformu	 Latvijas	 Republikas	 pilsētās”	 pārejas	
noteikumu	7.punktu	strīdus	laika	posmā	hronoloģiski	bija	šāds:

1) 5 %	no	zemes	kadastrālās	vērtības	 laikā	no	1995.gada	25.jūlija	
līdz	2009.gada	31.oktobrim;

2)  6 %	no	zemes	kadastrālās	vērtības	laikā	no	2009.gada	1.novembra	
līdz	2009.gada	31.decembrim;

3) 6 %	 no	 zemes	 kadastrālās	 vērtības	 plus	 zemes	 nekustamā	
īpašuma	nodokļa	kompensācija	laikā	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	 
2014.gada	 31.decembrim.	 Turklāt	 2008.,	 2009.	 un	 2010.gadā	
nomas	maksas	pieaugums	tika	ierobežots	ar	25 %	pret	iepriekšējā	
gada	nomas	maksas	apmēru.	

Iepriekš	 minētais	 liecina	 par	 to,	 ka	 likumdevējs,	 nosakot	 nomas	
maksas	maksimālo	 apmēru,	 ir	 vēlējies	 rast	 iespējami	 taisnīgu	 līdzsvaru	
starp	 zemes	 īpašnieku	 un	 ēku	 īpašnieku	 interesēm	 zemes	 piespiedu	
nomas	 attiecībās.	 Veicot	 šo	 interešu	 līdzsvarošanu,	 likumdevējs	 arī	 ir	
ņēmis	vērā	iespējamo	nodokļu	slogu,	kas	jānes	zemes	īpašniekam.	Līdz	ar	
to	nodokļa	sloga	elementi	nav	aplūkojami	atrauti	no	maksimālās	nomas	
maksas	 noteikšanas.	 Secinājums,	 ka	 likumdevējs	 ir	 vēlējies	 attiecināt	
nomas	maksas	ierobežojumu	tikai	uz	nomas	pakalpojuma	tīro	ekonomisko	
vērtību,	būtu	arī	pretrunā	ar	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	
māju	 privatizāciju”	 54.panta	 otrās	 daļas	 objektīvo	 mērķi	 –	 noteikt	
piespiedu	 nomas	maksas	maksimālo	 apmēru	 un	 tādējādi	 arī	minētajās	
tiesiskajās	 attiecībās	 iesaistīto	 pušu	 īpašuma	 tiesību	 ierobežojuma	
apmēru	 (sal.	 Augstākās tiesas 2018.gada 27.jūnija sprieduma lietā  
Nr. SKC-5/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0627.C39102313.1.S) 9.3.punkts).

[17.4]	 Jāpiekrīt	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējas	 argumentiem,	
ka	 nepastāv	 likuma	 “Par	 pievienotās	 vērtības	 nodokli”	 un	 Pievienotās	
vērtības	 nodokļa	 likuma	 normu	 konkurence	 ar	 likuma	 “Par	 valsts	 un	
pašvaldību	 dzīvojamo	māju	 privatizāciju”	 54.panta	 otro	 daļu	 un	 likuma	
“Par	 zemes	 reformu	Latvijas	Republikas	pilsētās”	 12.panta	2.1daļu	 (līdz	
2009.gada	31.oktobrim	–	likuma	“Par	zemes	reformu	Latvijas	Republikas	
pilsētās”	12.panta	otro	daļu).

Konkrētajā	 gadījumā	 likuma	 “Par	 pievienotās	 vērtības	 nodokli”	
un	Pievienotās	vērtības	nodokļa	 likuma	normas	regulē	PVN	maksātāja	
attiecības	ar	valsti,	savukārt	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	
māju	 privatizāciju”	 54.panta	 otrā	 daļa	 un	 likuma	 “Par	 zemes	 reformu	
Latvijas	 Republikas	 pilsētās”	 12.panta	 2.1daļa	 –	 nomnieka	 attiecības	
ar	 iznomātāju,	 t.i.,	 nosaka	 to	maksājumu	 apmēru,	 kuru	 nomniekam	 ir	
pienākums	 maksāt	 iznomātājam.	 Tādējādi	 norādīto	 likumu	 normas	
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nekonkurē	 savā	 starpā,	 jo	 tās	 regulē	 tādas	 jomas,	 kas	būtiski	 atšķiras.
Tomēr	 atziņa	 par	 specialitātes	 attiecību	 nepastāvēšanu	 starp	

minētajām	 tiesību	 normām	 neietekmē	 atbildi	 uz	 aplūkojamiem	 tiesību	
jautājumiem,	jo	apstāklis,	ka	zemes	īpašniekam	nav	patstāvīgas	prasījuma	
tiesības	 pret	 ēkas	 īpašniekiem	 par	 PVN	 samaksu	 un	 nav	 arī	 prasījuma	
tiesības	 par	 šā	 nodokļa	 maksājuma	 kompensēšanu	 papildus	 nomas	
maksājumam,	 nav	 pamatots	 ar	 specialitātes	 attiecībām	 starp	 nomas	
maksas	 lielumu	 regulējošām	 normām	 un	 PVN	 maksāšanas	 pienākumu	
regulējošām	normām.

Līdz	ar	to	apelācijas	instances	tiesas	atzinums,	ka	likuma	“Par	valsts	
un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	50.	un	54.pants,	likuma	“Par	
zemes	reformu	Latvijas	Republikas	pilsētās”	12.panta	2.1daļa	uzskatāmi	
par	 speciālām	 tiesību	 normām	 attiecībā	 pret	 likuma	 “Par	 pievienotās	
vērtības	 nodokli”	 tiesību	 normām,	 t.sk.	 2.pantu,	 nevar	 būt	 pamats	
sprieduma	 atcelšanai,	 jo	 neietekmē	 pārsūdzētajā	 spriedumā	 ietverto	
lietas	iznākumu	attiecībā	uz	prasījumu	par	PVN	parāda	piedziņu.

[17.5]	 Balstoties	 uz	 iepriekš	 minētajiem	 argumentiem,	 Senāts	
atzīst,	ka	piespiedu	nomas	attiecībās	zemes	īpašniekam	nav	patstāvīgas	
prasījuma	 tiesības	 pret	 ēkas	 īpašniekiem	 par	 PVN	 samaksu	 un	 nav	
arī	 iemesla	 secināt,	 ka	 likumdevējs	 būtu	 noteicis	 normatīvu	 pamatu	
zemes	 īpašnieka	 patstāvīgam	 privāttiesiskam	 prasījumam	 pret	 ēkas	
īpašniekiem	par	PVN	maksājuma	kompensēšanu	(sk.	arī	Augstākās tiesas 
2015.gada 28.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-110/2015 (C28261709) 
10.punktu).

Tas	nozīmē,	ka	vienošanās	nepanākšanas	gadījumā	ar	likumu	skaidri	
noteiktais	nomas	maksas	maksimālais	 apmērs	nav	padarīts	 atkarīgs	no	
tā,	vai	pēc	īpašuma	reformas	zemes	īpašnieks	kļūst	vai	nekļūst	par	PVN	
maksātāju	vai	nākamais	zemes	īpašnieks	ir	vai	nav	šī	nodokļa	maksātājs	
(sk.	Augstākās tiesas 2018.gada 27.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-5/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0627.C39102313.1.S) 9.3.punktu, 2018.gada 29.augusta 
sprieduma lietā Nr. SKC-20/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0829.C39069214.1.S) 
8.5.punktu).

Šāds	 secinājums	 ir	 saskanīgs	 ar	 tiesiskās	 paļāvības	 un	 tiesiskās	
noteiktības	 principa	 būtību.	 Proti,	 tiesiskās	 paļāvības	 princips	 piešķir	
jebkuram	 daudzdzīvokļu	 dzīvojamās	 mājas	 īpašniekam	 subjektīvās	
tiesības	 vienošanās	 neesības	 gadījumā	 paļauties	 uz	 zemes	 piespiedu	
nomas	 tiesiskās	 situācijas	 risinājumu	 atbilstoši	 spēkā	 esošiem	 tiesību	
aktiem,	 proti,	 uz	 likumā	 noteikto	 maksas	 apmēru.	 Savukārt	 tiesiskās	
noteiktības	princips	prasa,	lai	indivīds	skaidri	zinātu,	kādas	tiesiskās	sekas	
iestāsies,	 ja	 labprātīgi	 netiek	 noslēgts	 zemes	 piespiedu	 nomas	 līgums,	
t.i.,	 ka	 šādā	gadījumā	zemes	nomas	maksa	nepārsniegs	 likumā	noteikto	
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maksimālo	apmēru.	Citiem	vārdiem,	tā	būs	galīgā	cena,	kas	jāmaksā	par	
zemes	piespiedu	nomu.

Senāts	 atzīst,	 ka	 šāds	 tiesību	 normu	 iztulkojums	 līdzsvaro	 zemes	
īpašnieku	tiesības	saņemt	taisnīgu	atlīdzību	par	īpašuma	apgrūtinājumu	
un	dzīvojamās	mājas	īpašnieku	tiesības	paļauties	uz	likumdevēja	noteikto	
piespiedu	nomas	maksas	apmēru,	 turklāt	situācijā,	kad	zemes	 īpašnieki	
ieguva	 zemi	 īpašumā,	 skaidri	 zinot	 par	 šo	 apgrūtinājumu.	 Jāņem	 vērā,	
ka	 bijušajiem	 īpašniekiem	 un	 viņu	 mantiniekiem	 īpašuma	 reformas	
ietvaros	bija	izvēles	iespējas	–	atgūt	īpašumā	tādu	zemi,	kas	apgrūtināta	
ar	 citai	 personai	 piederošu	 būvi	 (ēku),	 vai	 tomēr	 pieprasīt	 līdzvērtīgu	
zemi	citā	vietā	vai	kompensāciju.	Turpretī	būves	(ēkas)	īpašniekiem	šādu	
iespēju	nebija.	Tādēļ	šādā	situācijā	nav	pamatota	zemes	īpašnieku	īpaša	
aizsardzība	uz	ēku	īpašnieku	rēķina.

[17.6]	 Minētais	 iztulkojums	 nav	 pretrunā	 arī	 EST	 2013.gada	
7.novembra	 spriedumam	 apvienotajās	 lietās	 C-249/12	 un	 C-250/12,	
no	 kura	 izriet,	 ka	 gadījumā,	 ja	 līgumā	 nav	 noteikts	 pienākums	 maksāt	
PVN	 summu	 papildus	 cenai,	 tā	 nav	 pieskaitāma	 papildus,	 ja	 saskaņā	
ar	 dalībvalsts	 likumiem	 nav	 iespējas	 atgūt	 PVN	 no	 pircēja	 (sk.	 Eiropas 
Savienības Tiesas 2013.gada 7.novembra spriedumu apvienotajās lietās 
“Tulică un Plavoşin”, C-249/12 un C-250/12, ECLI:EU:C:2013:722).	Turklāt	
šie	 jautājumi	EST	nonāca	 tieši	administratīvi	procesuālā	strīda	 ietvaros,	
kas	arī	apstiprina	to	publiski	tiesisko,	nevis	civiltiesisko	raksturu.	

[17.7]	 Apkopojot	 norādītos	 apsvērumus,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 nav	
pamatoti	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējas	 argumenti	 par	 dzīvokļu	
īpašnieku	civiltiesiska	rakstura	parādu,	ko	veido	PVN	(21	%)	virs	likumā	
paredzētā	 nomas	 maksas	 maksimālā	 apmēra	 strīdus	 laika	 posmā	 no	 
2008.gada	1.oktobra	līdz	2012.gada	30.jūnijam.

[17.8]	 Nav	 konstatējama	 objektīva	 nepieciešamība	 uzdot	 EST	
kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējas	 norādītos	 jautājumus	 (sk.	 šā	 sprieduma	
15.punktu)	prejudiciāla	nolēmuma	pieņemšanai	šādu	motīvu	dēļ.

EST	 judikatūrā	 atzīts,	 ka	 tikai	 valsts	 tiesa,	 kura	 izskata	 strīdu	 un	
kurai	ir	jāuzņemas	atbildība	par	pieņemamo	nolēmumu,	ņemot	vērā	lietas	
īpatnības,	novērtē	gan	prejudiciālā	nolēmuma	nepieciešamību	sprieduma	
taisīšanai,	 gan	 arī	 EST	 uzdodamo	 jautājumu	 atbilstību	 (sk.	 Eiropas 
Savienības Tiesas 2009.gada 2.aprīļa sprieduma lietā “Elshani”, C-459/07, 
ECLI:EU:C:2009:224, 40.punktu, 2009.gada 15.oktobra sprieduma 
lietā “Hochtief un Linde-Kca-Dresden”, C-138/08, ECLI:EU:C:2009:627, 
20.punktu).	 Citiem	 vārdiem,	 tikai	 nacionālajai	 tiesai,	 nevis	 lietas	
dalībniekiem	 ir	 tiesības	 vērsties	 EST,	 un	 tikai	 nacionālās	 tiesas	 ziņā	 ir	
izlemt,	vai	vispār	uzdot	jautājumus	EST	un	kā	tos	noformulēt.
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Savukārt	EST	1982.gada	6.oktobra	spriedumā	lietā	“CILFIT/Ministero	
della	 Sanita”,	 C-283/81,	 ECLI:EU:C:1982:335,	 izskaidrots,	 ka	 nacionālajai	
tiesai,	 kuras	 nolēmumus	 saskaņā	 ar	 attiecīgās	 valsts	 tiesību	 aktiem	 nevar	
pārsūdzēt,	gadījumos,	kad	izskatāmajā	lietā	tiek	ierosināts	jautājums	saistībā	
ar	Kopienu	tiesībām,	ir	pienākums	vērsties	EST,	 ja	vien	šī	tiesa	nekonstatē,	
ka	 ierosinātais	 jautājums	nav	būtisks	vai	EST	 jau	 ir	 interpretējusi	attiecīgu	
Kopienu	 tiesību	 normu,	 vai	 tas,	 kā	 pareizi	 piemērot	 Kopienu	 tiesības,	 ir	
tik	 acīmredzams,	 ka	 nevar	 būt	 nekādu	 pamatotu	 šaubu.	 Šādas	 iespējas	
pastāvēšana	ir	jāizvērtē,	ņemot	vērā	Kopienu	tiesību	būtību,	īpašās	grūtības,	
kas	saistītas	ar	to	interpretāciju,	un	risku,	ka	Kopienas	teritorijā	 judikatūrā	
varētu	 rasties	 atšķirības	 (sk.	 arī	 Līguma par Eiropas Savienības darbību 
konsolidētās versijas 267.pantu).

Tādējādi	 secināms,	 ka	 nacionālajai	 tiesai	 nav	 pamata	 vērsties	 EST	
pēc	prejudiciāla	nolēmuma	un	EST	būtu	pamatots	iemesls	noraidīt	šādu	
lūgumu,	ja	atbilde	uz	jautājumu	neatkarīgi	no	tā,	kāda	tā	ir,	nekādā	veidā	
nevar	 ietekmēt	 lietas	 iznākumu.	 Turklāt	 pamats	 prejudiciāla	 jautājuma	
uzdošanai	ir	nevis	iespēja	saņemt	konsultatīvus	viedokļus	par	vispārīgiem	
vai	 hipotētiskiem	 jautājumiem,	 bet	 vajadzība	 faktiski	 iztiesāt	 prāvu	 
(sk. Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 2.aprīļa sprieduma lietā “Elshani”, 
C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224, 42.punktu).

To	ievērojot,	Senāts	atzīst,	ka	nepieciešamība	vērsties	EST	nepastāv,	
jo	 lietā	nav	strīda	par	to,	vai	zemes	īpašniekam	zemes	piespiedu	nomas	
gadījumā	 ir	 vai	 nav	 pienākums	 maksāt	 PVN,	 bet	 gan	 par	 to,	 vai	 šāda	
pienākuma	 pastāvēšanas	 gadījumā	 likumā	 noteiktais	 nomas	 maksas	
maksimālais	 apmērs	 aptver	 arī	 zemes	 īpašnieka	 izdevumus	 PVN	
maksājuma	segšanai.	Atbilde	uz	šo	jautājumu	savukārt	neizriet	no	Eiropas	
Savienības	 tiesību	 normām,	 un	 tādēļ	 tas	 nevar	 būt	 EST	 izskatīšanas	
priekšmets	prejudiciālā	nolēmuma	procedūras	ietvaros.	

[18]	 Senāts	 noraida	 kā	 nepamatotus	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējas	
argumentus	par	Satversmes	tiesas	likuma	32.panta	otrās	daļas	pārkāpumu,	
likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	 privatizāciju”	 pārejas	
noteikumu	 40.punkta	 un	 likuma	 “Par	 zemes	 reformu	 Latvijas	 Republikas	
pilsētās”	pārejas	noteikumu	7.punkta,	kas	ierobežoja	2008.,	2009.,	2010.gadā	
nomas	maksas	pieaugumu,	nepareizu	piemērošanu	strīdus	laika	posmam.

Pretēji	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējas	 viedoklim	 par	 Satversmes	
105.panta	 nepastarpinātu	 un	 atpakaļvērstu	 piemērošanu,	 kas	 dotu	
pamatu	 piedzīt	 nomas	 maksu	 par	 laiku	 līdz	 2011.gada	 1.janvārim,	
atbilstoši	Satversmes	tiesas	likuma	32.panta	trešajai	daļai	tiesību	norma,	
kuru	Satversmes	tiesa	atzinusi	par	neatbilstošu	augstāka	juridiska	spēka	
tiesību	 normai,	 uzskatāma	 par	 spēkā	 neesošu	 no	 Satversmes	 tiesas	
sprieduma	pasludināšanas	dienas,	ja	Satversmes	tiesa	nav	lēmusi	citādi.
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Nevienā	 no	 nolēmumiem,	 kuros	 vairākkārt	 vērtēts	 tiesiskais	
regulējums	par	zemes	piespiedu	nomas	maksas	noteikšanu,	Satversmes	
tiesa	 nav	 piešķīrusi	 spriedumiem	 atpakaļvērstu	 spēku,	 atzīstot	 lietās	
apstrīdētās	 normas	 par	 spēkā	 neesošām	 tikai	 no	 kāda	 konkrēta	 brīža	
nākotnē,	lai	tūlītēja	tiesību	normu	spēka	zaudēšana	nenovestu	pie	būtiska	
atsevišķu	 personu	 grupu	 tiesību	 aizskāruma	 (sk. Satversmes tiesas  
2006.gada 8.marta sprieduma lietā Nr. 2005-16-01 20.punktu un 2009.gada 
15.aprīļa sprieduma lietā Nr. 2008-36-01 18.punktu).	 Turklāt	 tiesiskās	
paļāvības	 princips	 prasa,	 lai	 valsts,	 mainot	 normatīvo	 regulējumu,	
ievērotu	saprātīgu	 līdzsvaru	starp	personas	paļāvību	un	 tām	 interesēm,	
kuru	nodrošināšanas	labad	regulējums	tiek	mainīts	(sk. Satversmes tiesas  
2010.gada 6.decembra sprieduma lietā Nr.2010-25-01 4.punktu).	 Tas	
nozīmē,	ka	tiesību	normai	var	paredzēt	atpakaļvērstu	spēku,	ja	tā	paredz	
labvēlīgākas	sekas	nekā	iepriekš	noteiktās.

[18.1]	 Civillikuma	 3.pants	 noteic,	 ka	 katra	 civiltiesiska	 attiecība	
apspriežama	pēc	likumiem,	kas	bijuši	spēkā	tad,	kad	šī	attiecība	radusies,	
pārgrozījusies	vai	izbeigusies.	Neskartas	paliek	jau	iegūtās	tiesības.

Likumdevējs	 2007.gada	 6.decembrī	 pieņēma	 likumu	 “Grozījumi	
likumā	 “Par	 zemes	 reformu	 Latvijas	 Republikas	 pilsētās””,	 ar	 kuru	
papildināja	 likuma	 “Par	 zemes	 reformu	 Latvijas	 Republikas	 pilsētās”	
pārejas	noteikumus	ar	7.punktu	šādā	redakcijā:	“Zemes	nomas	maksa,	kas	
noteikta	atbilstoši	šā	 likuma	12.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	noteiktajai	
kārtībai,	2008.,	2009.	un	2010.gadā	nedrīkst	pārsniegt	iepriekšējam	gadam	
aprēķināto	zemes	nomas	maksas	apmēru	vairāk	nekā	par	25	procentiem.”	
Līdzīgi	grozījumi	2008.gada	21.februārī	tika	izdarīti	likumā	“Par	valsts	un	
pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”,	papildinot	pārejas	noteikumus	
ar	 40.punktu	 šādā	 redakcijā:	 “Privatizētā	 dzīvokļa	 un	 mākslinieka	
darbnīcas	īpašniekam	zemesgabala	nomas	maksa,	kas	noteikta	atbilstoši	
šā	likuma	54.panta	otrās	daļas	pirmajā	teikumā	noteiktajai	kārtībai,	2008.,	
2009.	 un	 2010.gadā	 nedrīkst	 pārsniegt	 iepriekšējam	 gadam	 aprēķināto	
zemesgabala	nomas	maksas	apmēru	vairāk	nekā	par	25	procentiem.”	

Satversmes	 tiesa	 ar	 2009.gada	 15.aprīļa	 spriedumu	 lietā	 
Nr.	 2008-36-01	 atzina	 likuma	 “Par	 zemes	 reformu	 Latvijas	 Republikas	
pilsētās”	 pārejas	 noteikumu	 7.punktu,	 ciktāl	 tas	 ierobežo	 maksājamo	
nomas	 maksu	 par	 zemi	 zem	 daudzdzīvokļu	 mājām,	 un	 likuma	 “Par	
valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	 privatizāciju”	 pārejas	 noteikumu	 
40.punktu	par	neatbilstošu	Satversmes	105.pantam	un	spēku	zaudējušu	no	
2009.gada	1.novembra.	Tādējādi	netika	paredzēta	atpakaļvērsta	šo	normu	
atzīšana	par	spēku	zaudējušām.	Tas	nozīmē,	ka	apstrīdētās	normas	bija	
spēkā	un,	izšķirot	strīdu,	apelācijas	instances	tiesa	tās	pareizi	piemērojusi	
laika	posmam	no	2008.gada	1.oktobra	līdz	2009.gada	31.oktobrim.
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[18.2]	Līdzīga	situācija	turpinājās	līdz	2011.gada	1.janvārim.	Proti,	
likumdevējs	 2009.gada	 22.oktobrī	 grozīja	 likumu	 “Par	 zemes	 reformu	
Latvijas	 Republikas	 pilsētās”,	 tostarp	 pārejas	 noteikumu	 7.punktu	
izteica	 jaunā	 redakcijā:	 “Zemes	 nomas	 maksa,	 kas	 noteikta	 atbilstoši	
šā	 likuma	 12.panta	 pirmajā,	 otrajā	 un	 2.1daļā	 paredzētajai	 kārtībai,	 
2009.	 un	 2010.gadā	 nedrīkst	 pārsniegt	 iepriekšējam	 gadam	 aprēķināto	
zemes	nomas	maksas	apmēru	vairāk	kā	par	25	procentiem.”	Vienlaikus	
tika	izdarīti	grozījumi	arī	likumā	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	
privatizāciju”,	un	tā	pārejas	noteikumu	40.punkts	izteikts	jaunā	redakcijā:	
“Privatizētā	dzīvokļa	un	mākslinieka	darbnīcas	īpašniekam	zemesgabala	
nomas	 maksa,	 kas	 noteikta	 atbilstoši	 šā	 likuma	 54.panta	 otrajā	 daļā	
paredzētajai	kārtībai,	2009.	un	2010.gadā	nedrīkst	pārsniegt	iepriekšējam	
gadam	 aprēķināto	 zemesgabala	 nomas	 maksas	 apmēru	 vairāk	 kā	 par	 
25	procentiem.”	Minētie	grozījumi	stājās	spēkā	2009.gada	1.novembrī,	un	
tie	paredzēja	analogus	nomas	maksas	ierobežojumus.

Satversmes	 tiesa	 ar	 2011.gada	 27.janvāra	 spriedumu	 lietā	 
Nr.	 2010-22-01	 atzina	 likuma	 “Par	 zemes	 reformu	 Latvijas	 Republikas	
pilsētās”	 pārejas	 noteikumu	 7.punktu,	 ciktāl	 tas	 attiecas	 uz	 zemi	 zem	
daudzdzīvokļu	 mājām,	 un	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	
māju	 privatizāciju”	 pārejas	 noteikumu	 40.punktu	 par	 neatbilstošu	
Satversmes	105.pantam,	kā	arī	konstatēja,	ka	apstrīdētās	normas	spēku	
zaudēja	 2011.gada	 1.janvārī	 (sk. minētā sprieduma secinājumu daļas  
8. un 15.punktu).	 Tas	 nozīmē,	 ka	 apstrīdētās	 normas	 bija	 spēkā	 līdz	 
2010.gada	 31.decembrim,	 tādēļ	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pareizi	
tajās	 noteikto	 nomas	 maksas	 pieauguma	 ierobežojumu	 attiecinājusi	
arī	 uz	 strīdus	 laika	 posmu	 no	 2009.gada	 1.novembra	 līdz	 2010.gada	
31.decembrim.	 Pretējā	 gadījumā	 dzīvokļu	 īpašnieki	 tiktu	 nesamērīgi	
apgrūtināti.	Kā	pieminētajā	lietā	secinājumu	daļas	15.punktā	konstatējusi	
Satversmes	tiesa,	pieauguma	ierobežojuma	atcelšanas	gadījumā,	piešķirot	
atpakaļvērstu	spēku,	nomas	maksa	vairāk	nekā	septiņas	reizes	pārsniegtu	
to	summu,	kuru	zemes	īpašnieks	jau	ir	tiesīgs	saņemt.

[19]	 Nav	 pamatoti	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējas	 apsvērumi	
par	 valsts	 nodevas	 489,03	 EUR	nepareizu	 piedziņu	 no	 prasītājas	 valsts	
ienākumos.

Pirmās	instances	tiesā	prasītāja	lūgusi	piedzīt	no	atbildētājas	parādu	
702,33	LVL	jeb	999,33	EUR	par	laika	posmu	no	2008.gada	1.oktobra	līdz	
2009.gada	31.martam	(lietas 1.sējuma 5.–8., 37.–38.lp.).	Par	šo	prasījumu	
tika	samaksāta	valsts	nodeva	105,35	LVL	jeb	149,90	EUR,	ko	apliecina	lietas	
materiālos	esošais	maksājuma	uzdevums	(lietas 1.sējuma 3.lp.).	Savukārt	
apelācijas	 instances	 tiesā	 prasītāja	 palielinājusi	 prasījuma	 apmēru	 un	
lūgusi	piedzīt	no	atbildētājas	parādu	34	426,73	LVL	 jeb	48	984,82	EUR	
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par	laika	posmu	no	2008.gada	1.oktobra	līdz	2012.gada	30.jūnijam	(lietas 
1.sējuma 86.–88.lp.).	 Tādējādi	 prasītāja	 gan	 palielināja	 prasības	 summu,	
gan	pagarināja	laika	posmu,	par	kuru	piedzenams	nomas	maksas	parāds.

Kā	 redzams	 no	 pārsūdzētā	 sprieduma,	 apelācijas	 instances	 tiesa	
konstatējusi,	 ka	 par	 parāda	 48	 984,82	 EUR	 (34	 426,73	 LVL)	 piedziņas	
prasījumu	saskaņā	ar	Civilprocesa	likuma	34.pantu,	kas	bija	spēkā	prasījuma	
apmēra	 palielināšanas	 dienā,	 bija	 maksājama	 valsts	 nodeva	 902,48	 EUR	
(634,27	LVL).	Tā	kā	samaksāti	tikai	149,90	EUR	(105,35	LVL),	nesamaksātā	
valsts	 nodevas	 summa	 ir	 752,58	 EUR.	 Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 
42.pantam	 iepriekš	 nesamaksātā	 valsts	 nodevas	 summa	 piedzenama	 no	
pusēm	 valsts	 labā	 proporcionāli	 apmierinātajam	 prasījuma	 par	 parāda	
piedziņu	apmēram.	Proti,	no	prasītājas	–	489,03	EUR	(64,98	%	no	752,58	EUR),	
bet	no	atbildētājas	–	263,55	EUR	(35,02	%	no	752,58	EUR).

Kasācijas	sūdzībā	norādītie	argumenti	nevar	būt	pamats	šāda	tiesas	
secinājuma	apšaubīšanai.

Pirmkārt,	 kasācijas	 sūdzībā	 ir	 ietverta	 atsauce	 uz	 Augstākās	
tiesas	 Senāta	 2007.gada	 14.marta	 sprieduma	 lietā	 Nr.	 SKC-153/2007	
(C28109204)	 tēzi:	 “Par	 jaunu	prasījumu	nav	 uzskatāma	nomas	maksas	
parāda	pieauguma	pievienošana	prasībai	 tiesvedības	 laikā	(Civilprocesa	
likuma	 418.panta	 otrās	 daļas	 3.punkts).”	 Kasācijas	 sūdzībā	 pareizi	
norādīts,	 ka	 no	 minētās	 judikatūras	 tēzes	 kopsakarā	 ar	 Civilprocesa	
likuma	36.panta	otro	daļu	izriet,	ka	konkrētajā	gadījumā	valsts	nodeva	par	
parāda	 pieaugumu	 nebija	 piemaksājama.	 Tomēr	 šajā	 spriedumā	 vispār	
netika	 apskatīts	 jautājums	par	Civilprocesa	 likuma	42.panta,	 kas	 regulē	
tiesas	izdevumu	piedziņu	valsts	labā,	iztulkošanu	un	piemērošanu.

Otrkārt,	Civilprocesa	likuma	42.panta	pirmā	daļa	noteic,	ka	tiesas	
izdevumi,	 ja	prasītājs	no	 to	samaksāšanas	bijis	atbrīvots,	piespriežami	
no	atbildētāja	valsts	ienākumos	proporcionāli	apmierinātajai	prasījuma	
daļai.	 Savukārt	 atbilstoši	 šā	 panta	 otrajai	 daļai,	 ja	 prasību	 noraida,	
atstāj	 bez	 izskatīšanas	 vai	 ja	 prasītājs	 atsakās	 no	 prasības,	 tiesas	
izdevumi,	kas	nav	 samaksāti	 iepriekš,	piespriežami	no	prasītāja	valsts	
ienākumos.	 Kā	 atzīts	 judikatūrā,	 no	 minētām	 tiesību	 normām	 izriet,	
ka	 lietas	 dalībniekam,	 kurš	 nav	 iepriekš	 samaksājis	 tiesas	 izdevumus	
valsts	 ienākumos,	 ir	 jāsamaksā	 valstij	 nenomaksātie	 tiesas	 izdevumi,	
ja	 tiesas	 nolēmums	 nav	 viņa	 labā	 un	 viņš	 nav	 atbrīvots	 no	 tiesas	
izdevumiem.	 Bet,	 ja	 prasītājs	 vai	 prasītāja	 tiesību	 pārņēmējs	 bijis	
atbrīvots	 no	 valsts	 nodevas	 samaksas	 valsts	 ienākumos,	 iesniedzot	
prasības	 pieteikumu	 un	 apelācijas	 sūdzību,	 tad	 nav	 tiesiska	 pamata,	
izspriežot	 lietu	 pēc	 būtības,	 piedzīt	 no	 prasītāja	 šos	 tiesas	 izdevumus	
(sk. Augstākās tiesas Senāta 2011.gada 9.marta sprieduma lietā 
Nr. SKC-36/2011 (C30329904) tēzi Nr. 2 un 14.3.punktu, Augstākās 
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tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 20.septembra sprieduma lietā  
Nr. SKC-290/2016 (C15147510) 9.3.punktu).	 Līdz	 ar	 to	 apstāklis,	 ka	
konkrētajā	 gadījumā	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 36.panta	 otrajai	
daļai	 valsts	 nodeva	 par	 parāda	 pieaugumu	 nebija	 piemaksājama,	 pats	
par	sevi	nenozīmē,	ka	prasītāja	ir	atbrīvota	no	tiesas	izdevumu	samaksas	
valsts	ienākumos.	Gluži	pretēji,	no	lietas	materiāliem	izriet,	ka	prasītāja	
ir	 samaksājusi	 valsts	 nodevu	par	prasības	pieteikumu	 (lietas 1.sējuma 
3.lp.),	pretapelācijas	sūdzību	(lietas 1.sējuma 63.lp.),	ar	lietas	izskatīšanu	
saistītos	 izdevumus	 (lietas 1.sējuma 4.lp.)	 un	 nav	 atbrīvota	 no	 tiesas	
izdevumu	 samaksas	 valsts	 ienākumos	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	
43.pantam.

Treškārt,	 prasītājas	 pozīcija	 lietas	 ietvaros	 bijusi	 nekonsekventa.	
Proti,	no	vienas	puses,	pretapelācijas	sūdzībā	prasītāja	akcentējusi	tiesas	
uzmanību	uz	apstākli,	ka	vēlējusies	piedzīt	parādu	tikai	par	laika	posmu	
no	2008.gada	1.oktobra	līdz	2009.gada	31.martam,	nevis	līdz	2009.gada	
31.oktobrim	(lietas 1.sējuma 59.–62.lp.).	Tomēr,	no	otras	puses,	prasītāja	
vēlāk	apelācijas	instances	tiesā	precizējusi	prasījumu	par	parāda	piedziņu,	
pagarinot	 laika	posmu,	par	kuru	piedzenams	parāds,	 līdz	pat	2012.gada	
30.jūnijam	(lietas 1.sējuma 86.–88.lp.).

Tādējādi	 izskatāmajā	 lietā	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 piedzīdama	
no	 abām	 pusēm	 valsts	 ienākumos	 iepriekš	 nesamaksāto	 valsts	 nodevu	
(no	 atbildētājas	 –	 proporcionāli	 apmierinātajai	 prasījuma	 daļai,	 bet	
no	 prasītājas	 –	 proporcionāli	 noraidītajai	 prasījuma	 daļai),	 rīkojusies	
atbilstoši	Civilprocesa	likuma	42.panta	pirmās	un	otrās	daļas	prasībām.

[20]	Senāts	piekrīt	kasācijas	sūdzības	iesniedzējas	argumentiem,	ka	
apelācijas	instances	tiesa	pārkāpusi	Civilprocesa	likuma	44.panta	pirmās	
daļas	1.punkta	prasības.

Konkrētajā	 gadījumā	 prasītāja	 pieteikusi	 lūgumu	 par	 izdevumu	
1000	EUR	atlīdzināšanu	zvērināta	advokāta	Normunda	Šlitkes	palīdzības	
samaksai.	

Atbilstoši	 Advokatūras	 likuma	 116.panta	 otrajai	 daļai	 zvērināti	
advokāti	var	izveidot	zvērinātu	advokātu	birojus,	kurus	reģistrē	Latvijas	
Zvērinātu	advokātu	padomē.	Zvērinātu	advokātu	biroji	ir	advokātu	darba	
organizācijas	 forma,	kas	 ietver	arī	 sadarbību	 finanšu	 jomā.	Tajos	 strādā	
arī	 juristi	 un	 citas	 personas	 bez	 zvērināta	 advokāta	 statusa.	 Tomēr	 no	
Civilprocesa	likuma	44.panta	pirmās	daļas	1.punkta	izriet,	ka	atlīdzināmi	
ir	 izdevumi	 tieši	 advokāta,	 nevis	 zvērinātu	 advokātu	 biroja	 palīdzības	
samaksai.	 Tas	 nozīmē,	 ka	 tiesai,	 lemjot	 par	 izdevumu	 atlīdzināšanu	
advokāta	palīdzības	samaksai,	svarīgi	pārliecināties,	vai	lietas	dalībniekam	
radušies	izdevumi	ir	saistīti	ar	konkrēta	advokāta	sniegtajiem	juridiskajiem	
pakalpojumiem	 izskatāmās	 lietas	 ietvaros.	 Līdz	 ar	 to	 pretēji	 apelācijas	
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instances	tiesas	viedoklim	izšķiroša	nozīme	jautājuma	pareizai	izlemšanai	
ir	apstāklim,	vai	Normunds	Šlitke	kā	zvērināts	advokāts	izskatāmajā	lietā	
ir	sniedzis	juridisko	palīdzību	prasītājai.

Lietas	materiālos	atrodas	dokumenti,	kas	apliecina	Normunda	Šlitkes	
pilnvarojumu	pārstāvēt	gan	prasītāju	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”,	gan	tās	
tiesību	pārņēmēju	biedrību	“Valstij	nodokļus	nevajag?”	(lietas 1.sējuma 40., 
178.lp.),	un	orderis,	kas	apliecina	viņa	pilnvarojumu	juridiskās	palīdzības	
sniegšanai	prasītājai	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	Rīgas	apgabaltiesā,	kā	
arī	AS	“Pilsētas	zemes	dienests”	un	tās	tiesību	pārņēmējai	biedrībai	“Valstij	
nodokļus	 nevajag?”	 Zemgales	 apgabaltiesā	 (lietas 1.sējuma 81., 176.lp.). 
Turklāt	Civillietu	 tiesas	kolēģija	nav	apšaubījusi	 to,	 ka	Normunds	Šlitke	
izskatāmās	 lietas	 ietvaros	prasītājai	 ir	sniedzis	 juridiskos	pakalpojumus	
un	nodrošinājis	pārstāvību	tiesā.

Apelācijas	instances	tiesas	konstatējums,	ka	rēķinu	par	juridiskajiem	
pakalpojumiem	 izrakstījis	 zvērinātu	 advokātu	 birojs	 “Amicus	 Curiae”,	
nevarēja	būt	pamats	prasītājas	lūguma	par	izdevumu	advokāta	palīdzības	
samaksai	 noraidīšanai,	 jo,	 strādājot	 birojā,	 advokāti	 sadarbojas,	 tostarp	
kārtojot	finansiālos	jautājumus.	

Tādējādi	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 ņēmusi	
vērā	visus	 faktiskos	apstākļus,	kas	varēja	novest	pie	prasītājas	pieteiktā	
lūguma	par	izdevumu	atlīdzināšanu	zvērināta	advokāta	Normunda	Šlitkes	
palīdzības	samaksai	nepareizas	izlemšanas.

[21]	 Apkopojot	 iepriekš	 šā	 sprieduma	 17.,	 18.,	 19.	 un	 20.punktā	
izklāstītos	argumentus,	secināms,	ka	apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	
daļā	par	izdevumu	advokāta	palīdzības	samaksai	atlīdzināšanu	prasītājai	
nevar	 atzīt	 par	 tiesisku,	 tāpēc	 spriedums	 šajā	 daļā	 atceļams.	 Savukārt	
pārējā	daļā	kasācijas	sūdzības	apmierināšanai	nav	pamata.

[22]	 Atceļot	 pārsūdzēto	 spriedumu	 daļā	 par	 izdevumu	 advokāta	
palīdzības	 samaksai	 atlīdzināšanu,	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 
458.panta	otrajai	daļai	drošības	nauda	300	EUR	atmaksājama	zvērinātu	
advokātu	birojam	“Kaniņa,	Šlitke	un	Snipe”,	kas	 to	samaksājis	prasītājas	
biedrības	“Valstij	nodokļus	nevajag?”	vietā	(lietas 1.sējuma 211., 239.lp.).
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

noraidīt	biedrības	“Valstij	nodokļus	nevajag?”	lūgumu	par	jautājumu	
uzdošanu	EST	prejudiciāla	nolēmuma	pieņemšanai;

Zemgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2016.gada	
7.septembra	spriedumu	daļā	par	izdevumu	advokāta	palīdzības	samaksai	
atlīdzināšanu	atcelt	un	lietu	šajā	daļā	nodot	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	
instances	tiesā;

pārējā	daļā	spriedumu	atstāt	negrozītu;
atmaksāt	 zvērinātu	 advokātu	 birojam	 “Kaniņa,	 Šlitke	 un	 Snipe”	

drošības	naudu	300	EUR	(trīs	simti	euro).
Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Rīgā	2019.gada	23.aprīlī	 SKC-42/2019 
ECLI:AT:2019:0423.C28261709.2.L

Senāta senatoru Valerijana Jonikāna, Ļubovas Kušnires,  
Zanes Pētersones un Normunda Salenieka

ATSEVIŠĶĀS DOMAS

sakarā	ar	Senāta	2019.gada	9.aprīļa	spriedumu	civillietā	Nr.	C28261709;	
SKC-42/2019,	 izskatot	 civillietu	 sakarā	 ar	 biedrības	 “Valstij	 nodokļus	
nevajag?”	 kasācijas	 sūdzību	 par	 Zemgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	
tiesas	 kolēģijas	 2016.gada	 7.septembra	 spriedumu	AS	 “Pilsētas	 zemes	
dienests”	 tiesību	 pārņēmējas	 biedrības	 “Valstij	 nodokļus	 nevajag?”	
prasībā	 pret	 biedrību	 “J.G.	 95”	 par	 zemes	 piespiedu	 nomas	 tiesisko	
attiecību	konstatēšanu,	nomas	līguma	sastāvdaļu	noteikšanu	un	parāda	
piedziņu.

Par	 neatbilstošām	 likuma	 “Par	 pievienotās	 vērtības	 nodokli”	 (un	
Pievienotās	 vērtības	 nodokļa	 likuma),	 likuma	 “Par	 valsts	 un	pašvaldību	
dzīvojamo	māju	privatizāciju”	54.panta	otrās	daļas	un	likuma	“Par	zemes	
reformu	 Latvijas	 Republikas	 pilsētās”	 12.panta	 otrās	 daļas	 (likuma	
redakcijā	 līdz	 2009.gada	 31.oktobrim,	 bet	 no	 2009.gada	 1.novembra	 –	
likuma	 redakcijās,	 kas	 izteiktas	 12.panta	 2.1daļā)	 normām1	 uzskatām	
šādas	Senāta	sprieduma	17.punktā	izteiktās	turpmāk	minētās	atziņas.

[1] PVN	likums	nav	piemērojams,	lai	viens	privāto	tiesību	subjekts	
prasītu	PVN	samaksu	no	cita	privāto	tiesību	subjekta.

[1.1]	Likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	
54.panta	normas	ir	speciālās	tiesību	normas	attiecībā	uz	zemes	piespiedu	
nomas	attiecību	nodibināšanu	un	nomas	maksu.	Tajās	nav	ietverts	PVN,	

1	 Lai	gan	izskatāmajā	lietā	ir	piemērojams	likums	“Par	pievienotās	vērtības	nodokli”	
(šeit	un	turpmāk	redakcijā,	kas	bija	spēkā	laikā,	par	kuru	šajā	lietā	prasīts	nomas	
maksas	un	pievienotās	vērtības	nodokļa	parāds	(2008.gada	1.oktobris–2012.gada	
30.jūnijs),	tomēr	šīs	lietas	izšķiršanā	piemērojamās	likuma	“Par	pievienotās	vērtības	
nodokli”	(turpmāk	–	likums	“Par	PVN”)	normas	pēc	savas	būtības	ir	analogas	arī	
Pievienotās	 vērtības	 nodokļa	 likumā	 (turpmāk	 –	 PVN	 likums),	 kas	 stājās	 spēkā	
2013.gada	 1.janvārī.	 Līdz	 ar	 to	 mūsu	 ieskatā	 spriedumā	 un	 šajās	 atsevišķajās	
domās	ietvertās	atziņas	par	likuma	“Par	PVN”	normu	iztulkojumu	vienlīdz	attiecas	
arī	 uz	 pašreizējo	 situāciju.	 Līdzīgi	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	
māju	privatizāciju”	54.panta	otrās	daļas	redakcijas	un	likuma	“Par	zemes	reformu	
Latvijas	 Republikas	 pilsētās”	 12.panta	 otrās	 daļas	 (no	 2009.gada	 1.novembra	 –	
12.panta	2.daļas)	 redakcijas	 ir	nemainīgas	attiecībā	uz	apstākli,	 ka	 šajās	normās	
noteikta	zemes	gabala	nomas	maksa	zemes	piespiedu	nomas	gadījumiem.
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jo	PVN	noteikšanas	kritērijus	nosaka	cits	likums	–	likums	“Par	PVN”	(pēc	
2013.gada	1.janvāra	–	PVN	likums).

Likums	 “Par	 PVN”	 nekonkurē	 ar	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	
dzīvojamo	māju	privatizāciju”	normām,	jo	tiem	katram	ir	savs	specifisks	un	
patstāvīgs	regulēšanas	priekšmets.	PVN	noteikšanu	regulē	tieši	likuma	“Par	
PVN”	normas,	 jo	šis	 likums	nosaka	gan	standartlikmi,	samazināto	 likmi,	 
0	%	likmi,	gan	to,	kad	preču	piegādes	un	pakalpojumus	ar	PVN	neapliek,	
kā	arī	reglamentē	citus	jautājumus,	kas	saistīti	ar	PVN	piemērošanu.

PVN	 sistēma	 ir	 veidota	 tādējādi,	 ka	 šo	 nodokli	 piemēro	 visiem	
darījumiem,	 ko	 par	 atlīdzību	 veic	 nodokļu	 maksātājs	 –	 persona,	 kas	
piegādā	 ar	 nodokli	 apliekamās	preces	 vai	 sniedz	 pakalpojumus,	 ja	 vien	
normatīvais	akts	neparedz	atbrīvojumu	no	nodokļa	maksāšanas.

[1.2]	Likuma	“Par	PVN”	1.panta	3.punkta	“d”	apakšpunkts	noteica,	
ka	 lietu	noma	 ir	pakalpojumu	 sniegšana,	 kas	 tādējādi	 atbilstoši	 2.panta	
otrās	daļas	2.punktam	ir	ar	PVN	apliekams	darījums.	Vēl	vairāk	–	minētā	
likuma	2.panta	deviņpadsmitā	daļa	skaidri	paredzēja,	ka	nomas	darījumos	
ar	nodokli	apliekamā	vērtība	 ir	visi	nomas	 līgumā	noteiktie	maksājumi.	
Identiska	 norma	 ietverta	 pašreiz	 spēkā	 esošā	 PVN	 likuma	 34.panta	
septītajā	daļā.

PVN	aprēķināšanas	un	maksāšanas	kārtība	noteikta	likuma	“Par	PVN”	
III	nodaļā	(PVN	likuma	XVI	nodaļā),	no	kuras,	jo	īpaši	8.panta	(apliekamā 
persona nodokļa rēķinu saskaņā ar šo pantu izraksta par jebkuru ar nodokli 
apliekamu preču piegādi vai pakalpojumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā no 
darījuma dienas, ja šajā pantā nav noteikts citādi	(8.panta	ceturtās	daļas	
pirmais	 teikums))	 izriet,	 ka	 ar	 pievienotās	 vērtības	 nodokli	 apliekamā	
persona	jeb	pakalpojuma	sniedzējs	PVN	iekasē	no	pakalpojuma	saņēmēja.

Līdz	ar	 to	PVN	maksāšanas	 sistēma	 ir	balstīta	 tieši	uz	 to,	ka	viens	
privāto	tiesību	subjekts	iekasē	PVN	no	otra,	lai	to	atdotu	valstij.	Pārdevējs	
vai	 pakalpojuma	 sniedzējs	 valsts	 uzdevumā	 darbojas	 kā	 “kasieris”,	
un	 šādu	 pienākumu	 viņam	 uzliek	 likums.	 Ja	 nomas	 darījumā	 (likuma	
“Par	 PVN”	 2.panta	 deviņpadsmitā	 daļa	 un	 PVN	 likuma	34.panta	 septītā	
daļa)	 pakalpojuma	 sniedzējs	 neiekasēs	 PVN,	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	
(turpmāk	–	VID)	vērsīsies	pret	to,	turklāt	ar	papildu	sankcijām.

[1.3]	 Neizprotama	 ir	 spriedumā	 izteiktā	 atziņa,	 ka	 PVN	maksātājs	
var	vienīgi	prasīt	samaksu	par	preci	vai	pakalpojumu,	kurā	ietverta	PVN	
samaksai	nepieciešamā	summa,	bet	viņš	nevar	prasīt	no	pircēja	PVN.

Jebkurš	 veikala	 kases	 čeks	 apliecina	 tieši	 to,	 ka	 pārdevējs	 iekasē	
ne	 vien	 samaksu	 par	 preci,	 bet	 arī	 PVN,	 un	 tajā	 tiek	 atspoguļotas	 trīs	
pozīcijas:	1)	cena	bez	PVN;	2)	PVN;	3)	abi	kopā.	Nav	strīda,	ka	pārdevējs	vai	
pakalpojuma	sniedzējs	iekasē	PVN,	kuru	pēc	tam	iemaksā	valsts	budžetā.	
(Sk.	likuma	“Par	PVN”	8.panta	sesto	un	septīto	daļu.)
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Turklāt	 norāde	 spriedumā,	 ka	 “PVN	 ietverts	 cenā”,	 arī	 apliecina,	
ka	 gala	 summu	 veido	 samaksa	 par	 preci	 vai	 pakalpojumu	 un	 PVN.	
Pieprasījumu	 samaksāt	 gan	 preces	 vai	 pakalpojuma	 vērtību,	 gan	 PVN	
izteic	pārdevējs	vai	pakalpojuma	sniedzējs.

Tiesas	 atzītajam	 principam	 “PVN	 ietverts	 cenā”	 pretrunā	 ir	 tās	
atziņa,	ka	starp	pārdevēju	(pakalpojumu	sniedzēju)	un	pircēju	pastāvošo	
tiesisko	attiecību	būtība	nedod	tiesības	vienam	privāto	tiesību	subjektam	
prasīt	PVN	no	cita	privāto	tiesību	subjekta	uz	PVN	likuma,	Civillikuma	vai	
cita	likuma	pamata.

Tā	kā	izskatāmajā	lietā	ir	strīds	un	tiek	prasīta	nomas	maksa,	loģiski,	
ka	atbilstoši	minētajām	 likuma	normām	 ir	prasīts	 arī	PVN,	 kas	noteikts	
no	pakalpojuma	 (nomas	darījuma)	vērtības,	un	 tiesai	 šis	prasījums	bija	
jāizskata.

[1.4]	Šāda	likuma	“Par	PVN”	normu	iztulkojuma	pareizību	apliecina	
gan	Padomes	2006.gada	28.novembra	Direktīvas	2006/112/EK	par	kopējo	
pievienotās	vērtības	nodokļa	sistēmu	(turpmāk	–	Direktīva	2006/112/EK)	
normas,	kas	transponētas	likumā	“Par	PVN”,	gan	Eiropas	Savienības	Tiesas	
(turpmāk	–	EST)	spriedumu	atziņas,	iztulkojot	minētās	direktīvas	normas.

[1.4.1]	Direktīvas	2006/112/EK	1.panta	2.punkts	noteic,	ka	kopējās	
PVN	sistēmas	princips	 ir	piemērot	precēm	un	pakalpojumiem	vispārēju	
nodokli	par	patēriņu,	kas	būtu	tieši	proporcionāls	preču	un	pakalpojumu	
cenai	neatkarīgi	no	to	darījumu	skaita,	kas	veikti	ražošanas	un	izplatīšanas	
procesā	pirms	stadijas,	kurā	uzliek	nodokli.

Tātad	 PVN	 aprēķina	 no	 preču	 vai	 pakalpojumu	 cenas,	 proti,	 PVN	
jāmaksā	papildus	pakalpojuma	cenai,	nevis	tas	ietilpst	cenā.

Savukārt	minētās	direktīvas	73.pants	paredz,	ka	preču	piegādei	un	
pakalpojumu	sniegšanai,	uz	ko	neattiecas	74.	līdz	77.pants,	summa,	kurai	
uzliek	 nodokli,	 ir	 visa	 summa,	 kas	 veido	 atlīdzību,	 kuru	piegādātājs	 vai	
pakalpojumu	 sniedzējs	 par	 šiem	 darījumiem	 ir	 saņēmis	 vai	 saņems	 no	
pircēja,	pakalpojumu	saņēmēja	vai	trešās	personas,	tostarp	subsīdijas,	kas	
tieši	saistītas	ar	šo	darījumu	cenām.

[1.4.2]	EST	2013.gada	7.novembra	spriedumā	apvienotajās	 lietās	
C-249/12	un	C-250/12	ir	atkārtoti	norādījusi,	ka	Direktīvas	2006/112/EK	 
73.pantā	 ietvertais	 noteikums	 ir	 piemērojams	 saskaņā	 ar	 minētās	
direktīvas	 pamatprincipu,	 saskaņā	 ar	 kuru	 PVN	 sistēmas	 mērķis	 ir	
aplikt	ar	nodokli	vienīgi	galīgo	patērētāju	(sk. Eiropas Savienības Tiesas  
2013.gada 7.novembra sprieduma apvienotajās lietās “Tulică un Plavoşin”, 
C-249/12 un C-250/12, ECLI:EU:C:2013:722,  34.punktu un tajā minēto 
judikatūru).

Turklāt	no	minētā	sprieduma,	jo	īpaši	tā	39.,	40.	un	43.punkta,	izriet	
atziņa,	ka	piegādātājiem	ir	jābūt	iespējai	atgūt	no	pircējiem	PVN.
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Līdz	 ar	 to	 Senāta	 atsauce	 uz	 minēto	 spriedumu	 nav	 korekta:	
spriedumā	dotais	iztulkojums,	ka	PVN	ietilpst	pakalpojuma	cenā	(nomas	
maksā)	 un	 ka	 PVN	 likums	 nav	 piemērojams,	 lai	 viens	 privāto	 tiesību	
subjekts	prasītu	PVN	samaksu	no	cita	privāto	tiesību	subjekta,	neatbilst	
minētajām	EST	atziņām.

[1.4.3]	 Turklāt	 EST	 nosprieda,	 ka	 Direktīvas	 2006/112/EK	 par	
kopējo	pievienotās	vērtības	nodokļa	sistēmu,	it	īpaši	tās	73.	un	78.pants,	
ir	 jāinterpretē	 tādējādi,	 ka	 gadījumā,	 ja	 puses	 ir	 vienojušās	 par	 preces	
cenu,	 neko	 neminot	 par	 pievienotās	 vērtības	 nodokli,	 un	 ja	 šīs	 preces	
piegādātājs	ir	persona,	kurai	ir	jāmaksā	pievienotās	vērtības	nodoklis	par	
darījumu,	 kas	 apliekams	 ar	 nodokli,	 tad	 gadījumā,	 ja	 piegādātājam	 nav	
iespējas	 atgūt	 no	 pircēja	 pievienotās	 vērtības	 nodokli,	 ko	 ir	 pieprasījusi	
samaksāt	 nodokļu	 administrācija,	 ir	 uzskatāms,	 ka	 pievienotās	 vērtības	
nodoklis	ir	jau	ietverts	cenā,	par	kuru	ir	panākta	vienošanās	(sk. Eiropas 
Savienības Tiesas 2013.gada 7.novembra sprieduma apvienotajās lietās 
“Tulică un Plavoşin”, C-249/12 un C-250/12, ECLI:EU:C:2013:722, 43.punktu 
un rezolutīvo daļu).

Tātad	 šī	 atziņa,	 ka	 pievienotās	 vērtības	 nodokli	 var	 uzskatīt	 par	
ietvertu	 cenā,	 attiecas	 tikai	 uz	 pušu	 vienošanos	 (līgumu),	 kurā	 nekas	
nav	minēts	par	PVN,	nevis	uz	normatīvajiem	aktiem	vai	summām,	kuras	
noteic	un	piedzen	ar	tiesas	spriedumu,	un	tikai	gadījumā,	ja	piegādātājam	
nav	 iespējas	atgūt	no	pircēja	pievienotās	vērtības	nodokli,	 kas	nav	 tāds	
gadījums	 kā	 izskatāmajā	 lietā,	 kurā	 pakalpojuma	 sniedzējs	 tieši	 cenšas	
iegūt	pievienotās	vērtības	nodokli	no	pakalpojuma	saņēmēja	ar	konkrēto	
prasību.

[1.5]	 Ir	 pareizi,	 ka	 publiski	 tiesiskās	 attiecības	 par	 PVN	 samaksu	
veidojas	 starp	 valsti	 VID	 personā	 un	 zemes	 īpašnieku	 –	 ar	 pievienotās	
vērtības	 nodokli	 apliekamo	 personu.	 Bet,	 lai	 zemes	 īpašnieks	 varētu	
izpildīt	savu	pienākumu	pret	valsti,	 tam	privāttiesisko	attiecību	ietvaros	
PVN	 vispirms	 jāiekasē	 no	 sava	 darījumu	 partnera,	 kas	 zemes	 nomas	
attiecību	gadījumā	ir	zemes	gabala	nomnieks,	un	konkrētajā	gadījumā	–	
piespiedu	nomā	–	tie	ir	daudzdzīvokļu	māju	īpašnieki.

Ja	 nomas	 maksa	 un	 pievienotās	 vērtības	 nodoklis	 netiek	 maksāti	
labprātīgi,	 tad	 zemes	 īpašniekam	 nav	 cita	 ceļa,	 kā	 vien	 piedzīt	 šos	
maksājumus	 ar	 tiesas	 spriedumu	 civilprocesuālā	 kārtībā	 vispārējās	
jurisdikcijas	tiesā.

Šāda	 prakse	 nav	 nekas	 jauns,	 bet	 gan	 tā	 īstenota	 daudzus	 gadus	 
(sk.,	piemēram, Augstākās tiesas Senāta 2007.gada 29.augusta spriedumu 
lietā Nr. SKC-535/2007 (C29298905)).

[2]	Nav	normatīva	pamata,	kas	zemes	īpašniekam	paredzētu	patstāvīgu	
privāttiesisku	prasījuma	tiesību	par	PVN	maksājuma	kompensēšanu.
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[2.1]	 Vispirms	 ir	 jāizdara	 iebildes	 attiecībā	 uz	 norādi	 par	 PVN	
maksājuma	kompensēšanu.

Kā	 jau	minēts	 atsevišķo	 domu	 1.punktā,	 PVN	 faktiskais	maksātājs	
jeb	persona,	no	kuras	mantas	šis	nodoklis	apmaksājams,	ir	gala	patērētājs,	
kas	 izskatāmajā	 lietā	 ir	dzīvokļa	 īpašnieks,	 kurš	 lieto	 zemes	 īpašniekam	
piederošu	zemi	un	maksā	par	šo	saņemto	pakalpojumu.	Zemes	īpašnieks	
nav	PVN	faktiskais	maksātājs,	proti,	viņam	nav	pienākuma	segt	šo	nodokli	
no	savas	mantas,	un	tāpēc	nav	pamata	runāt	par	kompensēšanu.

[2.2]	 Kā	 jau	 norādīts	 1.1.punktā,	 zemes	 noma	 saskaņā	 ar	 likuma	
“Par	PVN”	2.panta	deviņpadsmito	daļu	un	PVN	 likuma	34.panta	 septīto	
daļu	 ir	 darījums,	 kas	 atbilstoši	minēto	 likumu	normām	 ir	 apliekams	 ar	
PVN.	Saskaņā	ar	likuma	“Par	PVN”	III	nodaļas	normām	(PVN	likuma	XVI	
nodaļas	 normām)	 pakalpojuma	 sniedzējs	 PVN	 iekasē	 no	 pakalpojuma	
saņēmēja.	 Tātad	 normatīvais	 pamats	 ir	 tieši	 likums	 “Par	 PVN”	 (no	 
2013.gada	–	PVN	likums).

[2.3]	 Nevar	 piekrist	 spriedumā	 izdarītajai	 atsaucei	 uz	 tiesiskās	
paļāvības	 un	 tiesiskās	 noteiktības	 principu.	 Šie	 principi	 nav	 izprotami	
tādējādi,	 ka	 daudzdzīvokļu	 dzīvojamo	 māju	 īpašniekiem	 būtu	 tiesisks	
pamats	 paļauties,	 ka	 nodokļus	 regulējošie	 normatīvie	 akti	 uz	 viņiem	
neattiecas.	 Ja	PVN	maksāšanas	pienākums	no	nomas	maksas	 ir	noteikts	
likumā,	personai	nevar	būt	nekādas	paļāvības,	ka	likums	nebūs	jāpilda.

[2.4]	Atsauces	spriedumā	uz	atsevišķos	likumos	ietvertajām	normām	
par	PVN	maksāšanu	vai	PVN	ietveršanu	preces	vai	pakalpojuma	cenā	ir	ar	
citu	kontekstu	un	parasti	norāda	uz	izņēmumu	no	likumā	noteiktās	PVN	
samaksas	kārtības.

[2.4.1]	Publiskas	personas	zemes	nomas	gadījumā		Ministru	kabineta	
2007.gada	 30.oktobra	 noteikumu	 Nr.	 735	 “Noteikumi	 par	 publiskas	
personas	 zemes	 nomu”	 7.1punktā	 bija	 ietverta	 norāde	 papildus	 zemes	
nomas	maksai	maksāt	 likumos	noteiktos	 nodokļu	maksājumus.	 Lai	 gan	
attiecībā	uz	PVN	šī	norma	atkārto	likumā	“Par	PVN”	ietverto	noteikumu,	
no	minētajā	normā	 lietotās	daudzskaitļa	 formas	“nodokļu”	 izriet,	ka	 tās	
regulējuma	priekšmets	nav	tikai	PVN.

Taču	 attiecībā	 uz	 piespiedu	 nomu,	 kas	 īstenojama	 saskaņā	 ar	
likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	54.pantu,	
nekāda	speciāla	kārtība	PVN	maksāšanai	nav	noteikta,	un	tāpēc	darbojas	
vispārējie	likuma	“Par	PVN”	noteikumi	nomas	darījumu	aplikšanai	ar	PVN.	
Turklāt	 jāņem	vērā,	ka	regulējums	par	publiskas	personas	zemes	nomu	
ir	salīdzinoši	jauns	–	no	2007.gada	9.novembra	–	un	būtiski	atšķirīgs	no	
citiem	 zemes	 nomas	 gadījumiem,	 un	 tas	 nemainīja	 un	 nevarēja	 mainīt	
likumā	 noteikto	 kārtību	 darījumu	 aplikšanai	 ar	 PVN	 citos	 gadījumos,	
tostarp	piespiedu	nomas	gadījumā.
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[2.4.2]	 Kas	 attiecas	 uz	 Maksātnespējas	 likuma	 169.panta	 septīto	
daļu	 un	 171.panta	 sesto	 daļu	 par	 administratoru	 atlīdzībai	 papildus	
pieskaitāmo	 PVN,	 šāds	 regulējums	 ir	 saistīts	 gan	 ar	 administratoriem	
noteikto	 valsts	 amatpersonas	 statusu,	 gan	 nolūkā	 izslēgt	 iespējamus	
dažādus	iztulkojumus	šaubu	gadījumā	par	to,	vai	uz	valsts	amatpersonas	
darbību	attiecināmi	PVN	likumā	noteiktie	darījuma	kritēriji.

[2.4.3]	 Savukārt	 2018.maijā	 izdarītie	 grozījumi	 Maksātnespējas	
likuma	 11.panta	 otrajā	 daļā	 tieši	 liecina	 par	 to,	 ka	 izņēmumus	 no	 PVN	
likumā	 likumdevēja	 noteiktās	 PVN	 aprēķināšanas	 un	 iekasēšanas	
sistēmas	rada	tikai	pats	likumdevējs	ar	likumu,	turklāt	nevis	noklusējot,	
bet	 skaidri	 ierakstot	 attiecīgu	 izņēmumu	 likumā.	 Proti,	 likumdevējs	
šādu	izņēmumu	ir	radījis	Maksātnespējas	likuma	11.panta	otrajā	daļā	ar	
2018.gada	 31.maija	 likumu	 “Grozījumi	 Maksātnespējas	 likumā”,	 skaidri	
nosakot,	ka	maksātnespējas	procesa	izmaksas	ir	administratora	atlīdzība	
un	 pievienotās	 vērtības	 nodoklis,	 ja	 administrators	 ir	 reģistrēts	 Valsts	
ieņēmumu	dienesta	pievienotās	vērtības	nodokļa	maksātāju	reģistrā.

Tātad,	nosakot,	ka	maksātnespējas	procesa	izmaksās	ietilpst	ne	tikai	
administratora	atlīdzība,	bet	arī	PVN,	likumdevējs	īpaši	atrunājis	izņēmumu,	
ka	PVN	ietilpst	maksātnespējas	izmaksās,	nevis	aprēķināms	papildus.

Tieši	 tāpat	 minētais	 2018.gada	 31.maija	 likums	 “Grozījumi	
Maksātnespējas	likumā”,	ar	kuru	129.panta	trešajā	daļā	izdarīti	grozījumi,	
paredzot,	 ka	 fiziskās	 personas	 iemaksātais	 depozīts	 ietver	 ne	 tikai	
atlīdzību	administratoram,	bet	arī	PVN,	norāda	uz	to,	ka	speciālai	atrunai	
likumā	jābūt	gadījumā,	ja	notiek	atkāpšanās	no	PVN	likumā	noteiktās	PVN	
maksāšanas	kārtības.

Līdzīgi	 –	 ja	 likumdevējs	 būtu	 gribējis,	 ka	 likuma	 “Par	 valsts	 un	
pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	54.panta	otrajā	daļā	noteiktajā	
nomas	maksā	(5	%	vai	6	%)	ietilpst	ne	tikai	pati	nomas	maksa,	bet	arī	
PVN,	 tad	 būtu	 arī	 šādu	 izņēmumu	 speciāli	 atrunājis	 minētajā	 likuma	
normā.	 Tā	 kā	 šāds	 izņēmums	 šajā	 vai	 kādā	 citā	 likuma	 normā	 nav	
ierakstīts,	tad	ir	piemērojama	vispārējā	kārtība,	kas	noteikta	likumā	“Par	
PVN”,	un	nav	pamata	uzskatīt,	ka	šajā	atlīdzībā	par	zemes	lietošanu	būtu	
ietverts	arī	PVN.

[2.4.4]	 Attiecībā	 uz	 savulaik	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	
dzīvojamo	 māju	 privatizāciju”	 54.pantā	 noteikto	 dzīvokļa	 īpašnieka	
pienākumu	 kompensēt	 zemes	 īpašniekam	 nekustamā	 īpašuma	 nodokli	
norādāms,	ka	arī	tas	bija	izņēmuma	gadījums	(tikai	no	nekustamā	īpašuma	
nodokļa	 sistēmas),	 jo	 pēc	 vispārējām	 normām	 nekustamā	 īpašuma	
nodoklis	par	zemi	ir	jāmaksā	zemes	īpašniekam.	Saprotami,	ka	uzlikt	šo	
pienākumu	dzīvokļa	īpašniekiem	nevarēja	citādi,	kā	vien	šādu	izņēmumu	
paredzot	likumā.	PVN	piemērošanas	sistēmā	nekas	nav	mainījies.
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Tātad	arī	minētais	piemērs	apliecina,	ka	 izņēmumus	no	vispārējās	
nodokļu	 maksāšanas	 sistēmas	 noteic	 likumdevējs	 ar	 likumu.	 Ja	 šāda	
izņēmuma	nav,	piemērojama	vispārīgā	kārtība.

Ievērojot	 minēto,	 nevaram	 uzskatīt	 par	 pamatotu	 un	 pareizu	
spriedumā	ietverto	viedokli	par	likumdevēja	gribu.

[3]	Secinājums,	ka	likumdevējs	ir	vēlējies	attiecināt	nomas	maksas	
ierobežojumu	 tikai	 uz	 nomas	 pakalpojuma	 tīro	 ekonomisko	 vērtību,	
būtu	 pretrunā	 ar	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	
privatizāciju”	 54.panta	 otrās	 daļas	 objektīvo	mērķi	 –	 noteikt	 piespiedu	
nomas	maksas	maksimālo	 apmēru	 un	 tādējādi	 arī	minētajās	 tiesiskajās	
attiecībās	iesaistīto	pušu	īpašuma	tiesību	ierobežojuma	apmēru.

[3.1]	 Lai	 gan	 spriedumā	 ir	 norādīts,	 ka	 likuma	 “Par	 valsts	 un	
pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	54.panta	otrajā	daļā	ir	noteikts	
nomas	 maksas	 maksimālais	 apmērs,	 tādējādi	 akcentējot	 domu,	 ka	 ēku	
īpašniekiem	šis	apmērs	ir	maksājuma	galīgais	lielums,	likums	tā	redakcijā,	
kas	bija	spēkā	no	2009.gada	1.novembra	uz	atlikušo	prasības	periodu	6	%	
nomas	maksu	nedefinēja	ne	kā	maksimālo,	ne	minimālo	nomas	maksas	
lielumu,	to	acīmredzami	uzskatot	par	optimālo.

[3.2]	 To,	 ka	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	
privatizāciju”	54.pantā	noteiktā	nomas	maksa	ir	īstā	un	patiesā	atlīdzība	
par	 īpašniekam	piederošās	zemes	 lietojumu,	apstiprina	gan	Satversmes	
tiesas	 spriedumi,	 gan	 administratīvo	 iestāžu	 un	 likumdevēja	 publiski	
paustā	pozīcija.

Proti,	 par	 likumdevēja	 gribu	 un	 attiecīgi	 par	 to,	 ka	 likuma	 “Par	
valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	54.panta	otrajā	daļā	
noteiktajā	nomas	maksā	nav	ietverts	PVN,	liecina	šādi	apstākļi:

1)	 Satversmes	 tiesas	 2009.gada	 13.februāra	 sprieduma	 lietā	 
Nr.	2008-34-01	“Par	likuma	“Par	zemes	reformu	Latvijas	Republikas	
pilsētās”	12.panta	trešajā	daļā	un	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	
dzīvojamo	 māju	 privatizāciju”	 54.panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	
lietotā	 vārda	 “noma”	 atbilstību	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	
91.panta	 pirmajam	 teikumam	 un	 105.pantam”	 23.3.punkts:	
“Apstrīdētajās	normās	ietvertā	piespiedu	nomas	institūta	atbilstība	
Satversmei	 nav	 vērtējama,	 par	 mērauklu	 izmantojot	 nodokļu	
maksāšanas	noteikumus.	Nodokļi,	ar	kādiem	tiek	aplikti	personas	
ienākumi	no	nekustamā	īpašuma,	ir	noteikti	nodokļu	likumos,	nevis	
Likumā	par	zemes	reformu	pilsētās	un	Likumā	par	dzīvojamo	māju	
privatizāciju.”;

2)	 VID	2014.gada	1.augusta	uzziņā	Nr.	8.11-20/631491,	kas	publicēta	
VID	mājaslapā,	paskaidrots,	ka	piespiedu	zemes	noma	par	atlīdzību	
ir	 pakalpojuma	 sniegšana,	 kas	 PVN	 likuma	 izpratnē	 ir	 ar	 PVN	
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apliekams	darījums	un	šāda	tiesību	normas	interpretācija	atbilst	ES	
Padomes	 PVN	 direktīvas	 prasībām	 (sk.	 https://www.vid.gov.lv/lv/
vid-uzzinas-vestules);

3)	 Tieslietu	 ministrija	 2016.gada	 4.jūlija	 vēstulē	 Saeimas	 Valsts	
pārvaldes	un	pašvaldību	komisijas	priekšsēdētājam	S.	Dolgopolovam	
norādījusi	 “[..]	 gadījumā,	 ja	 zemes	 īpašnieks	 ir	 ar	 PVN	 apliekama	
persona,	 dzīvojamās	mājas	 dzīvokļu	 īpašnieku	maksājums	 zemes	
īpašniekam	pieaug	par	21	%”;

4)	 Satversmes	 tiesas	 2018.gada	 7.marta	 sēdē,	 izskatot	 lietu	 “Par	
2017.gada	 1.jūnija	 likuma	 “Grozījumi	 likumā	 “Par	 valsts	 un	
pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju””	1.panta	un	2017.gada	
22.jūnija	likuma	“Grozījums	likumā	“Par	zemes	reformu	Latvijas	
Republikas	pilsētās””	 atbilstību	Latvijas	Republikas	 Satversmes	
1.	un	105.	pantam”:

a)	 S.	 Dolgopolovs	 norādīja,	 ka	 patiesībā	 dzīvokļu	 īpašnieki	maksā	
nevis	6	%,	bet	10,3	%,	jo	viņiem	jāmaksā	gan	PVN,	gan	vēl	citas	
summas.	Minētais	apliecina,	ka	likumdevējs	6	%	noteica	kā	“tīro”	
nomas	maksu,	uz	ko	zemes	īpašniekam	ir	tiesības;

b)	 Tieslietu	ministrijas	 valsts	 sekretāra	 vietniece	 tiesību	 politikas	
jautājumos	L.	Medina:	“Tādā	veidā	mēs	interpretējam	pievienotās	
vērtības	nodokļa	jēgu,	ka	viņu	pievieno	klāt.	Nu,	tāds	ir	bijis	mūsu	
skatījums.	Bet	droši	vien	daudz	detalizētāku	skatījumu,	vai	mēs	
pareizi	saprotam	šī	nodokļa	jēgu,	varētu	dot	Finanšu	ministrija,	
bet	mūsu	skatījumā	tā	tas	būtu	jāskata.”;

5)	 Šo	 atsevišķo	 domu	 2.3.3.punktā	 aprakstītās	 un	 analizētās	 
2018.gada	31.maijā	pieņemtā	likuma	“Grozījumi	Maksātnespējas	
likumā”	 (stājās	 spēkā	 2018.gada	 1.jūlijā)	 normas,	 ar	 kurām	
maksātnespējas	procesa	izmaksās	un	depozīta	summā	ir	ietverts	
PVN.	Tādai	normai	bija	jābūt	arī	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	
dzīvojamo	māju	privatizāciju”	54.panta	otrajā	daļā,	ja	likumdevējs	
būtu	domājis	sešos	procentos	ietvert	PVN.

[3.3]	Turklāt	 šobrīd	 spēkā	esošā	 likuma	 “Par	valsts	un	pašvaldību	
dzīvojamo	māju	 privatizāciju”	 54.panta	 otrās	 daļas	 redakcija	 noteic,	 ka,	
ja	puses	nevar	vienoties,	zemesgabala	nomas	maksa	privatizētā	dzīvokļa	
īpašniekam	 no	 2019.gada	 1.janvāra	 nosakāma	 līdz	 četriem	 procentiem	
gadā	no	zemes	kadastrālās	vērtības,	bet	no	2020.gada	1.janvāra	–	līdz	trim	
procentiem	gadā	no	zemes	kadastrālās	vērtības.	Maksa,	kas	noteikta	šādā	
apmērā,	nevar	sasniegt	taisnīgas	atlīdzības	par	zemes	lietošanu	apmēru,	
ja	zemes	īpašniekam	vēl	no	tās	jāmaksā	PVN.

[3.4]	 Visi	 iepriekšminētie	 apstākļi	 un	 argumenti	 liecina	 par	 to,	 ka	
likumdevējs	nav	vēlējies	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	
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privatizāciju”	54.panta	otrajā	daļā	noteiktajā	nomas	maksā	ietvert	PVN	un	
nav	to	arī	darījis.

[4]	Gala	secinājums.
[4.1]	 Rezumējot	 visu	 minēto,	 uzskatām,	 ka	 likuma	 “Par	 valsts	

un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	 privatizāciju”	 54.panta	 otrajā	 daļā	 un	
likuma	“Par	zemes	reformu	Latvijas	Republikas	pilsētās”	12.panta	otrajā	
daļā	 (likuma	 redakcijā	 līdz	 2009.gada	 31.oktobrim,	 bet	 no	 2009.gada	
1.novembra	–	 likuma	redakcijās,	kas	 izteiktas	12.panta	2.1daļā)	noteiktā	
zemesgabala	nomas	maksa	strīdus	laika	posmā	(no	2008.gada	1.oktobra	
līdz	2012.gada	30.jūnijam)	neietver	pievienotās	vērtības	nodokli.

Proti,	 gadījumā,	 ja	 iznomātājs	 ir	 ar	 PVN	 apliekamā	 persona	 (PVN	
maksātājs),	 tad	 papildus	 minētajās	 normās	 paredzētajai	 zemesgabala	
nomas	maksai	ir	jāmaksā	arī	PVN.

[4.2]	 Vienlaikus	 vispārīgi	 piekrītam	 spriedumā	 izteiktajam	
viedoklim,	 ka,	 lai	 sakārtotu	 tiesiskās	 attiecības,	 kas	 izveidojušās	 starp	
zemes	īpašnieku	un	uz	tās	esošās	ēkas	īpašnieku,	likumdevējam	vajadzētu	
izvēlēties	 tādus	 līdzekļus,	 kas	 ļautu	 panākt	 pēc	 iespējas	 taisnīgāku	
līdzsvaru	starp	dažādu	sabiedrības	locekļu	pretrunīgajām	interesēm.

Mūsu	ieskatā	likumdevējs	zemes	piespiedu	nomas	jautājumu	saistībā	
ar	PVN	maksāšanas	pienākumu	nav	risinājis	taisnīgi	gan	tādēļ,	ka	radījis	
nevienlīdzību	starp	tiem	daudzdzīvokļu	dzīvojamo	māju	īpašniekiem,	kuru	
mājas	atrodas	uz	zemes,	kuru	īpašnieki	ir	ar	PVN	apliekamās	personas,	un	
tiem	daudzdzīvokļu	dzīvojamo	māju	īpašniekiem,	kuru	mājas	atrodas	uz	
zemes,	kuru	īpašnieki	nav	ar	PVN	apliekamās	personas,	gan	arī	tādēļ,	ka	ir	
apšaubāma	piespiedu	nomas	maksas	aplikšanas	ar	PVN	atbilstība	Eiropas	
Savienības	tiesību	normām.

[4.2.1]	Proti,	Direktīvas	2006/112/EK	3.nodaļā	“Atbrīvojumi	citām	
darbībām”	 135.panta	 1.punkta	 “l”	 apakšpunkts	 noteic,	 ka	 dalībvalstis	
atbrīvo	no	nodokļa	nekustamā	īpašuma	iznomāšanu	vai	izīrēšanu.

Šī	 panta	 2.punkts	 noteic	 četrus	 gadījumus,	 uz	 kuriem	 neattiecas	
1.punkta	 “l”	 apakšpunktā	 paredzētais	 atbrīvojums,	 un	 zemes	 piespiedu	
nomai	 vai	 tai	 līdzvērtīga	 nekustamā	 īpašuma	 noma	 nav	 šo	 izņēmumu	
skaitā.	Savukārt	135.panta	2.punkta	otrais	teikums	paredz,	ka	dalībvalstis	
var	 piemērot	 papildu	 izņēmumus	 1.punkta	 “l”	 apakšpunktā	 minētā	
atbrīvojuma	darbības	jomai.

Tātad	 Direktīvas	 2006/112/EK	 135.panta	 1.punkts	 imperatīvi	
noteic,	 ka	 nekustamā	 īpašuma	 iznomāšanu	 no	 PVN	 atbrīvo,	 bet	 
135.panta	 2.punkts,	mūsu	 ieskatā,	 pieļauj	 izņēmuma	 gadījumus,	 kad	 ar	
PVN	var	aplikt	atsevišķus	(no	izņēmumu	rakstura	secināms,	ka	īpaši	peļņu	
nesošus)	 nekustamā	 īpašuma	 nomas	 vai	 īres	 gadījumus,	 bet	 ne	 pilnīgi	
visus	nomas	gadījumus.
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Par	 direktīvas	 135.pantu	 un	 tajā	 pieļauto	 izņēmumu	 dabu	
Eiropas	 Savienības	 Tiesa	 izteikusies	 vairākos	 spriedumos,	 tostarp	
ratio iuris atklāts	 2001.gada	 4.oktobra	 spriedumā	 lietā	 C-326/99	 (tajā	
iztulkotais	 Sestās	 direktīvas	 13.pants	 atbilst	 Direktīvas	 2006/112/EK	 
135.pantam).	 Proti,	 EST	 atzina,	 ka	 dalībvalstīs	 nekustamā	 īpašuma	
izīrēšana	 parasti	 tiek	 atbrīvota	 no	 nodokļa,	 ievērojot	 tehniskus,	
ekonomiskus	 un	 sociālus	 pamatus.	 Lai	 gan	 nekustamā	 īpašuma	
iznomāšana	principā	tiek	aptverta	ar	ekonomiskās	darbības	jēdzienu	Sestās	
direktīvas	4.panta	izpratnē,	tā	parasti	ir	samērā	pasīva	darbība,	kas	nerada	
būtisku	pievienoto	vērtību.	Nekustamā	 īpašuma	 iznomāšana	principā	 ir	
jāatbrīvo	 no	 nodokļiem.	 To	 darījumu,	 kurus	 Sestās	 direktīvas	 13.panta	
B	 daļas	 “b”	 apakšpunkts	 izslēdz	 no	 atbrīvojuma	 piemērošanas	 jomas,	
kopējā	 īpašība	patiešām	ir	 tā,	ka	 tie	 ietver	aktīvāku	nekustamā	 īpašuma	
izmantošanu,	 tādējādi	 attaisnojot	 papildu	 nodokļu	 uzlikšanu	 papildus	
tai,	 kas	 tiek	 iekasēta	 par	 īpašuma	 sākotnējo	 pārdošanu	 (sk. Eiropas 
Savienības Tiesas 2001.gada 4.oktobra sprieduma lietā “Goed Wonen”,  
C-326/99, ECLI:EU:C:2001:506, 51.–53.punktu.)

Līdz	 ar	 to	 mūsu	 ieskatā	 pastāv	 pamatotas	 šaubas	 par	 to,	 vai	
Direktīvas	2006/112/EK	135.panta	2.punkta	otrais	teikums	ir	iztulkojams	
tādējādi,	ka	tas	pieļauj	dalībvalstij	vispār	neatbrīvot	no	PVN	maksāšanas	
pienākuma	 visa	 veida	 nekustamā	 īpašuma	 iznomāšanu,	 tostarp	 un	 jo	
īpaši	tādu	iznomāšanu	kā	zemes	zem	daudzdzīvokļu	dzīvojamām	mājām	
piespiedu	noma,	ievērojot	dalītā	īpašuma	vēsturiskās	rašanās	apstākļus,	
šo	 civiltiesisko	 attiecību	 piespiedu	 raksturu,	 kuru	 turklāt	 radīja	 valsts	
pieņemtie	likumi,	un	ar	šiem	apstākļiem	saistīto	sociālo	situāciju.	Skaidra	
atbilde	uz	to	būtu	bijusi	rodama,	uzdodot	 jautājumu	Eiropas	Savienības	
Tiesai	 prejudiciāla	 nolēmuma	 pieņemšanai,	 kas	 Senātam	 bija	 jāizdara,	
bet	 netika	 izdarīts,	 izšķirot	 konkrēto	 strīdu.	 Izskatāmajā	 lietā	 strīdus	
jautājums	 par	 to,	 kuram	 –	 iznomātājam	 vai	 nomniekam	 –	 jācieš	 PVN	
maksājuma	slogs,	vispār	atkristu	gadījumā,	ja	zemes	piespiedu	noma	nav	
apliekama	ar	PVN.

[4.2.2]	 Jebkurā	 gadījumā	 jautājums	 par	 situācijas	 pret	 dzīvokļu	
īpašniekiem	 netaisnīguma	 novēršanu	 risināms	 likumdevējam,	 grozot	
PVN	likumu	un	paredzot	zemes	piespiedu	nomas	atbrīvojumu	no	PVN,	vai	
arī	Satversmes	tiesā,	noskaidrojot,	vai	PVN	likumā	ietvertais	regulējums	
tiktāl,	ciktāl	tas	neparedz	PVN	maksāšanas	atbrīvojumu	piespiedu	nomai,	
atbilst	 Satversmes	 91.pantam,	 bet	 nevis	 vispārējās	 jurisdikcijas	 tiesai,	
pretēji	 vispārīgajam	 PVN	 regulējumam,	 nosakot	 zemes	 nomas	 maksu,	
kurā	iekļauts	PVN.



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-92

Noilgums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksas 
piedziņu

Komerclikuma 406.panta regulējums piemērojams zemes piespiedu nomas 
tiesiskajām attiecībām, kurās zemes īpašnieks ir komersants (Komerclikuma 
406.pants).

Rīgā	2019.gada	30.maijā	 	 SKC-104/2019
 ECLI:LV:AT:2019:0530.C30524615.3.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	paplašinātā	sastāvā:
senatore	referente	Anita	Čerņavska,
senatore	Vanda	Cīrule,
senators	Aivars	Keišs,
senatore	Inta	Lauka,
senators	Valerijs	Maksimovs,
senatore	Marika	Senkāne,
senatore	Zane	Pētersone,
senators	Aigars	Strupišs,
senatore	Edīte	Vernuša
rakstveida	 procesā	 izskatīja	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 un	 [pers.	 A]	

kasācijas	 sūdzības	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 
2017.gada	17.maija	spriedumu	civillietā	AS	“Latzemes	aktīvi”	prasībā	pret	
[pers.	A]	par	parāda	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Maksātnespējīgās	 AS	 “Reversed”	 (pirms	 reorganizācijas	 –	 AS	
“Latzemes	nekustamie	īpašumi”,	pēc	nosaukuma	maiņas	–	AS	“Latzemes	
aktīvi”)	vārdā	administratore	Elīna	Dupate	2015.gada	11.maijā	cēla	tiesā	
prasību	pret	[pers.	A]	par	parāda	piedziņu.

Prasības	pieteikumā	un	tā	precizējumos	norādīts	turpmāk	minētais.
[1.1]	Prasītāja	laika	posmā	no	2010.gada	līdz	2012.gada	26.martam	

bija	nekustamā	īpašuma	–	zemes	11	687	m2	[adrese],	Rīgā	(kadastra	Nr.	
[..]),	–	īpašniece.	Tās	daļu	1860	m2	platībā	lietoja	daudzdzīvokļu	dzīvojamās	
mājas	[adrese	1],	Rīgā,	dzīvokļu	īpašnieki,	tostarp	dzīvokļa	īpašuma	Nr.	1	
īpašniece	[pers.	A].

[1.2]	 Starp	 prasītāju	 un	 dzīvokļu	 īpašniekiem	 pastāvēja	 zemes	
nomas	tiesiskās	attiecības,	taču	līgums	nebija	noslēgts,	un	maksājumi	nav	
veikti.	Kopējais	parāds	19	516,83	EUR	ir	par	laiku	no	2010.gada	1.janvāra	
līdz	2012.gada	26.martam.

Atbildētājas	 parāds	 1051,62	 EUR	 aprēķināts	 proporcionāli	 viņas	
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īpašumā	 esošajām	 domājamām	 daļām	 no	 dzīvojamās	 mājas,	 ko	 veido	
nomas	maksa	812,25	EUR,	pievienotās	vērtības	nodoklis	(turpmāk	–	PVN)	
170,57	EUR	un	nekustamā	īpašuma	nodokļa	kompensācija	68,80	EUR.

[1.3]	Ievērojot	minēto	un	pamatojoties	uz	likuma	“Par	zemes	reformu	
Latvijas	 Republikas	 pilsētās”	 12.pantu,	 Dzīvojamo	 māju	 pārvaldīšanas	
likuma	6.	un	13.pantu,	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	
privatizāciju”	 50.panta	 pirmās	 daļas	 3.punktu,	 likuma	 “Par	 nekustamā	
īpašuma	 nodokli”	 3.panta	 pirmo	 daļu,	 Pievienotās	 vērtības	 nodokļa	
likuma	34.panta	7.punktu,	Dzīvokļa	īpašuma	likuma	13.pantu,	Civillikuma	
1071.,	1838.	un	2124.pantu,	prasībā	lūgts:

-	atzīt,	ka	starp	prasītāju	un	atbildētāju	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	
2012.gada	26.martam	pastāvēja	zemes	nomas	tiesiskās	attiecības,	
nosakot	 nomas	maksu	6	%	 gadā	 no	 zemes	 kadastrālās	 vērtības,	
papildus	 maksājot	 PVN	 un	 kompensējot	 nekustamā	 īpašuma	
nodokli;

-	 piedzīt	 no	 atbildētājas	 nomas	maksas	 parādu	 812,25	 EUR	 kopā	 ar	
PVN	 170,57	 EUR	 par	 laiku	 no	 2010.gada	 1.janvāra	 līdz	 2012.gada	
26.martam	un	nekustamā	īpašuma	nodokļa	kompensāciju	68,80	EUR.		

[2]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	
12.aprīļa	 spriedumu	 prasība	 apmierināta	 daļēji,	 atzīstot,	 ka	 no	 2010.gada	
1.janvāra	 līdz	 2012.gada	 26.martam	 starp	 prasītāju	 un	 atbildētāju	
pastāvēja	 zemes	nomas	 tiesiskās	 attiecības,	 nosakot	nomas	maksu	6	%	
gadā	no	zemes	kadastrālās	vērtības,	papildus	maksājot	PVN	un	nekustamā	
īpašuma	 nodokļa	 kompensāciju	 un	 piedzenot	 no	 atbildētājas	 prasītājas	
labā	 zemes	 nomas	 maksu	 un	 PVN	 776,40	 EUR,	 nekustamā	 īpašuma	
nodokļa	kompensāciju	68,80	EUR	un	tiesāšanās	izdevumus.

Prasījums	 par	 nomas	 maksas	 un	 PVN	 206,42	 EUR	 par	 laiku	 no	 
2010.gada	5.jūlija	līdz	2011.gada	14.aprīlim	piedziņu	noraidīts.	

[3]	 Izskatot	 lietu	 sakarā	 ar	 prasītājas	 un	 atbildētājas	 apelācijas	
sūdzībām,	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 ar	 2017.gada	
17.maija	spriedumu	prasību	apmierināja	daļēji:

-	 atzina,	 ka	 no	 2010.gada	 1.janvāra	 līdz	 2012.gada	 26.martam	
starp	prasītāju	un	atbildētāju	pastāvēja	zemes	1860	m2 [adrese],	
Rīgā	 (kadastra	 Nr.	 [..])	 nomas	 tiesiskās	 attiecības	 proporcionāli	
atbildētājai	 piederošajām	 domājamām	 daļām	 no	 daudzdzīvokļu	
dzīvojamās	mājas	[adrese	1],	Rīgā,	nosakot	nomas	maksu	6	%	gadā	
no	zemes	kadastrālās	vērtības	laika	posmā	no	2011.gada	14.aprīļa	
līdz	2012.gada	26.martam;

-	 piedzina	 no	 atbildētājas	 prasītājas	 labā	 zemes	 nomas	 maksas	
parādu,	PVN	un	nekustamā	īpašuma	nodokļa	kompensāciju	kopā	
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431,80	 EUR	 par	 laiku	 no	 2011.gada	 14.aprīļa	 līdz	 2012.gada	
26.martam	un	ar	lietas	vešanu	saistītos	izdevumus	129,54	EUR;

-		piedzina	no	atbildētājas	valsts	ienākumos	valsts	nodevu	64,77	EUR	
un	 ar	 lietas	 izskatīšanu	 saistītos	 izdevumus	 3,37	 EUR,	 bet	 no	
prasītājas	–	ar	lietas	izskatīšanu	saistītos	izdevumus	2,10	EUR.		

Prasītājai	noteiktas	tiesības	par	laiku	līdz	sprieduma	izpildei	(izsoles	
dienai)	saņemt	6	%	gadā	no	parāda	pamatsummas.

Prasība	 par	 zemes	 nomas	 maksas,	 PVN	 un	 nekustamā	 īpašuma	
nodokļa	kompensācijas	619,82	EUR	piedziņu	un	nomas	maksas	noteikšanu	
laika	posmā	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	2011.gada	14.aprīlim	noraidīta.

Spriedumā	norādīts	turpmāk	minētais	pamatojums.
[3.1]	 Lietā	 nav	 strīda,	 ka	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 un	

dzīvojamās	mājas	 [adreses	1],	Rīgā,	pārvaldniece	AS	 “Māju	serviss	KSA”	
2010.gada	5.jūlijā	noslēdza	zemes	1860	m2	platībā	nomas	līgumu,	nosakot	
nomas	maksu	1144,33	LVL	2010.gadā	un,	sākot	ar	2011.gadu,	–	6	%	gadā	
no	 zemes	 kadastrālās	 vērtības.	 Papildus	 nomas	 maksai	 tiek	 maksāts	
PVN	 21	 %	 un	 no	 2010.gada	 1.janvāra	 –	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	
kompensācija.	 Nomas	 līgums	 bija	 spēkā	 līdz	 2011.gada	 13.aprīlim,	 kad	
dzīvokļu	 īpašnieki	 noslēdza	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanas	 līgumu	 ar	
SIA	 “Jauna	 Vide.LV”.	 Tādējādi	 nomas	maksas	 noteikšanai	 no	 2010.gada	
1.janvāra	līdz	2011.gada	14.aprīlim	nav	pamata.

AS	 “Māju	 serviss	 KSA”	 rēķinus	 par	 laiku	 no	 2010.gada	 jūlija	 līdz	 
2011.gada	 martam	 ieskaitot,	 kuros	 iekļauta	 zemes	 nomas	 maksa,	
atbildētāja	 ir	 samaksājusi.	 Noslēdzot	 zemes	 nomas	 līgumu,	 prasītāja	
piekritusi	 tam,	 ka	 nomas	 maksu	 saņem	 no	 pārvaldnieka.	 No	 minētā	
secināms,	ka	atbildētāja	savu	pienākumu	izpildījusi,	 tādēļ	prasījums	par	
minēto	laika	posmu	noraidāms.

[3.2]	 Pēc	 zemes	 nomas	 līguma	 termiņa	 beigām	 nomas	 tiesiskās	
attiecības	 starp	 zemes	 īpašnieci	 un	 atbildētāju	 turpinājās.	 Tādējādi	 par	
laiku	 no	 2011.gada	 13.aprīļa	 līdz	 2012.gada	 26.martam,	 t.i.,	 par	 347	
dienām,	 nomas	maksa	 nosakāma	 atbilstoši	 likuma	 “Par	 zemes	 reformu	
Latvijas	 Republikas	 pilsētās”	 12.panta	 2.1daļai	 un	 pārejas	 noteikumu	
7.punktam.	 Piedzenamā	 summa	 kopā	 ar	 PVN	 un	 nekustamā	 īpašuma	
nodokļa	kompensāciju	ir	431,80	EUR.

[3.3]	 Komerclikuma	 388.pantā	 noteikts,	 ka	 komercdarījumi	 ir	
komersanta	 tiesiskie	 darījumi,	 kas	 saistīti	 ar	 komercdarbību,	 savukārt	
komercdarbība	šā	likuma	1.panta	izpratnē	ir	atklāta	saimnieciskā	darbība,	
kuru	savā	vārdā	peļņas	gūšanas	nolūkā	veic	komersants.

Atbilstoši	Komerclikuma	389.pantam,	ja	darījums	ir	komercdarījums	
tikai	 vienam	 no	 darījuma	 dalībniekiem,	 šā	 likuma	 noteikumi	 par	
komercdarījumiem	 ir	 vienlīdz	 piemērojami	 arī	 pārējiem	 darījuma	
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dalībniekiem,	 ciktāl	 normatīvajos	 aktos	 patērētāju	 tiesību	 aizsardzības	
jomā	vai	citos	likumos	nav	noteikts	citādi.

Komercdarījumā,	 tāpat	 kā	 jebkurā	 citā	 tiesiskā	 darījumā	 saskaņā	
ar	Civillikuma	1427.pantu	 ir	nepieciešams	brīvi	pausts	personas	 gribas	
izteikums.	Uz	likuma	pamata	pastāvošas	zemes	nomas	tiesiskās	attiecības	
nevar	kvalificēt	kā	komercdarījumu	(Augstākās tiesas 2016.gada 4.marta 
spriedums lietā Nr. SKC-40/2016 (C27197411)).

Starp	 pusēm	 pastāv	 zemes	 piespiedu	 nomas	 tiesiskās	 attiecības.	
Tādējādi	konkrētajā	gadījumā	uz	prasījumiem	Komerclikuma	normas	nav	
piemērojamas.	

[4]	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 kasācijas	 sūdzībā	 lūdz	 atcelt	 apelācijas	
instances	 tiesas	 spriedumu	 daļā,	 ar	 kuru	 noraidīta	 prasība	 par	 zemes	
nomas	maksas	un	PVN,	kopā	435,60	EUR,	kas	veidojies	 laika	posmā	no	
2010.gada	 5.jūlija	 līdz	 2011.gada	 14.aprīlim,	 piedziņu,	 norādīdama,	 ka	
nepamatoti	nav	piemērots	Civillikuma	1812.,	1816.	un	1817.pants.

Tiesas	 atzinums,	 ka	 atbildētāja	 norēķinājusies	 ar	 prasītāju,	
samaksājot	 zemes	 nomas	 maksu	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldniekam	 
AS	 “Māju	 serviss	 KSA”,	 ir	 kļūdains.	 Atbilstoši	 Civillikuma	 1812.	 un	 
1816.pantam	 atbildētājas	 izpildījums	 uzskatāms	 par	 spēkā	 esošu	 tikai	
tad,	 ja	 tas	 dots	 kreditoram	 vai	 viņa	 likumīgam	 vietniekam,	 savukārt	
samaksa	savam	(atbildētājas)	vietniekam	neatbrīvo	no	saistības.	Līdz	ar	
to	atbildētāja	atbilstoši	Civillikuma	1817.pantam	no	savas	saistības	pret	
prasītāju	nav	atbrīvojama.	

[5]	[Pers.	A]	kasācijas	sūdzībā	lūdz	atcelt	apelācijas	instances	tiesas	
spriedumu	daļā,	ar	kuru	prasība	apmierināta.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	turpmāk	minētajiem	argumentiem.
[5.1]	 Tiesa	 jēdzienu	 “komercdarījums”	 zemes	 piespiedu	 nomas	

tiesisko	 attiecību	 gadījumā	 iztulkojusi	 kļūdaini	 un	 nepamatoti	 nav	
piemērojusi	Komerclikuma	406.pantu.

Nav	 strīda	 par	 to,	 ka	 prasītāja	 ir	 komersante	 un	 tai	 piederošās	
zemes	 zem	 daudzdzīvokļu	 mājām	 iznomāšana	 ir	 komercdarbība	 un	
peļņas	 gūšanas	 avots.	 Zeme	 iegūta	 darījuma	 ceļā.	 Tādēļ	 tiesai	 bija	
jāpiemēro	Komerclikuma	406.pants,	kas	regulē	noilgumu	prasījumiem	no	
komercdarījumiem.

Konkrētajā	 gadījumā	 prasības	 celšanai	 ir	 iestājies	 noilgums,	 jo	
prasītājas	 īpašuma	 tiesības	 izbeidzās	 2012.gada	 26.martā,	 taču	 prasība	
celta	2015.gada	7.augustā.	Atgādinājumi	par	parādu	vai	paziņojumi	par	
maksājumu	veikšanu	atbildētājai	nav	sūtīti.

[5.2]	 Tiesa,	 piedzīdama	 no	 atbildētājas	 valsts	 nodevu	 64,77	 EUR,	
pārkāpa	Civilprocesa	likuma	42.panta	ceturto	daļu.
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Savukārt	lietas	izskatīšanas	laikā	apelācijas	instances	tiesā	prasītājas	
maksātnespējas	 process	 bija	 izbeigts,	 tādēļ	 valsts	 nodeva	 prasības	
noraidītajā	 daļā	 no	 tās	 bija	 piedzenama	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	
42.panta	trešajai	daļai.

[6]	Paskaidrojumos	par	kasācijas	sūdzībām	[pers.	A]	un	AS	“Latzemes	
aktīvi”	norāda,	ka	otras	puses	sūdzība	nav	pamatota.

[7]	 Augstākajā	 tiesā	 2019.gada	 15.maijā	 saņemts	 prasītājas	
lūgums	 par	 jautājuma,	 vai	 Padomes	 2006.gada	 28.novembra	Direktīvas	
2006/112/EK	 par	 kopējo	 pievienotās	 vērtības	 nodokļa	 sistēmu	 
135.panta	1.punkta	l)	apakšpunkts	pieļauj,	ka	Pievienotās	vērtības	nodokļa	
likuma	 1.panta	 14.punkta	 c)	 apakšpunktā	 minētais	 pakalpojums	 “lietu	
noma”	ietver	arī	zemes	nekustamā	īpašuma	iznomāšanu	piespiedu	nomas	
tiesiskajās	 attiecībās,	 uzdošanu	 Eiropas	 Savienības	 Tiesai	 (turpmāk	 –	
EST)	prejudiciāla	nolēmuma	pieņemšanai.			

Motīvu daļa

[8]	Senāts	uzskata,	ka	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	atceļams.
[8.1]	Senātā	izšķiramais	tiesību	jautājums	ir	par	to,	vai	Komerclikuma	

406.panta	regulējums	piemērojams	zemes	piespiedu	nomas	 tiesiskajām	
attiecībām,	kurās	zemes	īpašnieks	ir	komersants.

Komerclikuma	 406.pants	 noteic,	 ka	 no	 komercdarījuma	 izrietošie	
prasījumi	 noilgst	 triju	 gadu	 laikā,	 ja	 likumā	 nav	 noteikts	 cits	 noilguma	
termiņš.	

Atbilstoši	Komerclikuma	388.pantam	komercdarījumi	ir	komersanta	
darījumi,	 kurus	 tas	 noslēdzis	 savas	 komercdarbības	 ietvaros,	 turklāt	
šo	 jēdzienu	 jāuztver	paplašināti,	 saprotot	ar	 to	katru	darbību	vai	 rīcību	
(t.sk.	darījumam	 līdzīgu	darbību),	kas	 rada	kādas	prasījuma	 tiesības	un	
kas	 ir	 vērstas	uz	darbību	nolūkā	 gūt	 peļņu.	Tādējādi	 ikviens	prasījums,	
kura	 īstenošana	 pēc	 satura	 atbilst	 Komerclikuma	 1.panta	 otrajā	 daļā	
definētajam	komercdarbības	jēdzienam,	t.i.,	ir	vērsts	uz	peļņas	gūšanu,	ir	
pakļauts	Komerclikuma	406.panta	tvērumam.	Tas	izriet	no	komerctiesiskā	
noilguma	 regulācijas	 mērķa	 –	 radīt	 tiesisko	 stabilitāti	 un	 noteiktību	
komerctiesiskajā	 apgrozībā.	 Komersantam	 kā	 profesionālam	 tiesisko	
attiecību	dalībniekam	ir	zināšanas	un	iespējas	laikus	kārtot	savas	lietas.

Līdz	ar	to	Senāts	piekrīt	tiesību	doktrīnā	paustajām	atziņām,	ka,	lai	
arī	 likumiskām	(piespiedu)	nomas	attiecībām	nav	brīvprātības	rakstura,	
jo	 tās	pastāv	neatkarīgi	no	zemes	 īpašnieka	vai	ēku	 īpašnieka	gribas	uz	
likuma	pamata	 (kas	aprobežo	zemes	 īpašnieka	 tiesības	brīvi	 rīkoties	ar	
savu	 īpašumu,	 vienīgi	paredzot	viņam	 tiesības	 saņemt	no	ēku	un	būvju	
īpašnieka	 nomas	 maksu),	 tomēr	 izšķirošais	 apstāklis,	 vai	 uz	 šādām	
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attiecībām	 piemērojams	 Komerclikuma	 406.panta	 regulējums,	 ir	 nevis	
tas,	vai	saistību	tiesība	ir	radusies	uz	likuma	pamata,	bet	gan	vai	saistību	
tiesība	ir	komersanta	saimnieciskās	darbības	elements,	t.i.,	vai	komersants,	
pamatojoties	uz	šo	saistību,	gūst	sistemātisku	ekonomisku	labumu,	tātad	
veic	komerctiesisko	apriti	(sk. Dr.iur. Kārkliņš J. Noilgums piespiedu nomas 
attiecībās komerctiesībās. Jurista Vārds, 27.02.2018., Nr. 9).

Jāatzīmē,	ka	zemi,	uz	kuras	atrodas	ēka	kā	patstāvīgs	īpašuma	objekts,	
komersants	nav	 ieguvis	zemes	reformas	gaitā,	bet	vienmēr	 ir	 iegādājies	
komercdarījuma	 (piemēram,	 pirkuma	 līguma)	 vai	 cita	 privāttiesiska	
darījuma	rezultātā.	

Arī	 Latvijas	 Republikas	 Tieslietu	 ministrijas	 2017.gada	 2.marta	
skaidrojumā	 par	 piespiedu	 nomas	 tiesisko	 attiecību	 aktuālajiem	
jautājumiem	 norādīts,	 ka	 ir	 svarīgi	 noskaidrot	 apstākļus	 par	 konkrētā	
komersanta	 (kurš	 ir	 zemes	 īpašnieks)	 darbību.	 Ja	 zemi,	 kura	 atrodas	
dalītā	 īpašumā,	 komersants	 iegādājies	 komercdarījuma	 rezultātā,	 tad,	
ņemot	 vērā,	 ka	 komersants	 ir	 zinājis	 par	 dalītā	 īpašuma	 pastāvēšanu,	
var	 prezumēt,	 ka	 šīs	 zemes	 iznomāšana	 ēkas	 īpašniekam	 ir	 plānota	
komercdarbības	 ietvaros.	 Ievērojot	minēto,	 būtu	 izvērtējams	 jautājums,	
vai	izveidojušās	piespiedu	nomas	tiesiskās	attiecības,	kuras	pašas	par	sevi	
izriet	no	 likuma,	nav	atzīstamas	par	 tādām,	kas	 ir	konkrētā	komersanta	
ierastā	komercdarbība	un	 tādējādi	 tai	būtu	piemērojams	Komerclikumā	
noteiktais	 saīsinātais	 noilguma	 termiņš	 (https://www.tm.gov.lv/lv/cits/
piespiedu-nomas-tiesisko-attiecibu-aktualie-jautajumi).

Tāpat	 jāpiekrīt	 tiesību	 doktrīnā	 izteiktajam	 viedoklim,	 ka	 tam,	 vai	
saistība	 rodas	 uz	 likuma	 vai	 darījuma	 pamata,	 nav	 nekādas	 juridiskas	
nozīmes,	 lai	 vērtētu,	 vai	 prasījumam	 ir	 piemērojams	 Komerclikuma	
406.panta	 regulējums.	 Kā	 jau	 norādīts,	 būtiskais	 elements	 ir	 tas,	 vai	
komersanta	prasījums	 ir	komerctiesiskas	dabas	 (Komerclikuma	1.panta	
otrā	 daļa).	 Ja	 prasījums	 ir	 komerctiesiskas	 dabas,	 tad	 nav	 pamata	
piemērot	 10	 gadu	 noilguma	 termiņu.	 Turklāt	 jāņem	 vērā,	 ka	 trīs	 gadu	
noilgums	nav	prekluzīvs	termiņš.	Komersantam	pastāv	iespēja	šo	termiņa	
tecējumu	 atjaunot	 ar	 atgādinājumu	 (Civillikuma	 1905.pants).	 Tādējādi	
nav	 saskatāma	 itin	 nekāda	 publiski	 pamatota	 interese	 atsevišķiem	
komersantiem,	 kas	 darbojas	 dalītā	 īpašuma	 nomas	 jomā,	 piemērot	
saudzējošāku	 regulējumu	 nekā	 visai	 komercdarbības	 jomai	 kopumā	 
(sk.	Dr.iur. Kārkliņš J. Noilgums piespiedu nomas attiecībās komerctiesībās. 
Jurista Vārds, 27.02.2018., Nr. 9).

[8.1.1]	 Prasītāja	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 ir	 komersante,	 kuras	
pamatdarbības	 veids	 atbilstoši	 Uzņēmumu	 reģistra	 datubāzē	
pieejamajai	 informācijai	 ir	 sava	 vai	 nomāta	 nekustamā	 īpašuma	
izīrēšana	un	pārvaldīšana	(https://company.lursoft.lv/latzemes-nekustamie-
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ipasumi/40003347400?l=LV).	 Tātad	 ir	 acīmredzams,	 ka	 zemes	 zem	
dzīvojamās	 mājas	 [adreses	 1],	 Rīgā,	 iegūšana	 notikusi	 tās	 plānotas	
komercdarbības	ietvaros.

Šādā	situācijā,	kā	iepriekš	jau	norādīts,	piespiedu	rakstura	pazīmei	
(nav	 iespējas	 brīvi	 vienoties	 par	 nomas	 priekšmetu)	 komercdarbības	
konstatēšanā	 nav	 izšķirošas	 nozīmes,	 jo	 šāda	 pazīme	 nebija	 šķērslis	
biznesa	prognozei.	Tieši	pretēji,	tā	ir	attiecīgā	biznesa	modeļa	pamatā	–	
gūt	 garantētus	 ienākumus	 par	 zemes	 lietošanu,	 kuriem	 faktiski	 ir	
bezstrīda	 raksturs,	 jo	 zemes	 īpašnieka	 tiesības	 saņemt	 nomas	 maksu	
nosaka	likums.

Līdz	 ar	 to	 pretēji	 pārbaudāmajā	 spriedumā	 norādītajam	 zemes	
piespiedu	nomas	tiesiskām	attiecībām	konkrētajā	situācijā	ir	konstatējamas	
komercdarījuma	 pazīmes,	 kas	 ir	 priekšnosacījums	 Komerclikuma	 
406.panta	piemērošanai.

Ievērojot	 minēto,	 Senāts	 piekrīt	 atbildētājas	 kasācijas	 sūdzībā	
norādītajam,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 Komerclikuma	 388.pantu	
iztulkoja	un	uz	konkrētās	lietas	apstākļiem	attiecināja	nepareizi.

[8.1.2]	Tiesai	nebija	pamata	atsaukties	uz	Augstākās	tiesas	atziņām	
lietā	 Nr.	 SKC-40/2016	 (C27197411),	 kur	 prasību	 nav	 cēlis	 zemes	
īpašnieks	–	komersants.

[8.2]	 Rezumējot	 teikto,	 Senāts	 uzskata,	 ka	 konstatētie	 trūkumi	
materiālo	tiesību	normu	iztulkošanā	un	piemērošanā	ir	pietiekams	pamats	
sprieduma	atcelšanai,	jo	tie	noveda	pie	lietas	nepareizas	izspriešanas,	un	
lieta	nododama	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

Tā	kā	jautājums	par	tiesāšanās	izdevumu	piedziņu	ir	tieši	pakārtots	
prasījuma	 par	 parāda	 piedziņu	 izskatīšanas	 rezultātam,	 spriedums	 ir	
atceļams	 arī	 daļā	 par	 tiesāšanās	 izdevumu	 piedziņu.	 Izskatot	 lietu	 no	
jauna,	apelācijas	instances	tiesai	jāņem	vērā	Civilprocesa	likuma	42.panta	
otrā	daļa	par	tiesas	izdevumu	atlīdzināšanu	valstij.

[9]	 Senāts	 noraida	 prasītājas	 kasācijas	 sūdzībā	 norādītos	
argumentus,	 ka	 tiesa	 nepamatoti	 nav	 piemērojusi	 Civillikuma	 1812.,	 
1816.	un	1817.pantu.

Atbilstoši	 2010.gada	 5.jūlijā	 noslēgtajam	 zemes	 nomas	 līgumam	
prasītāja	 piekritusi	 nomas	 maksu	 saņemt	 no	 pārvaldnieces	 AS	 “Māju	
serviss	KSA”,	kas	no	dzīvokļu	īpašniekiem	iekasētos	maksājumus	tai	nav	
samaksājusi.	

Pierādījumus	 par	 objektīviem	 šķēršļiem	 parāda	 piedziņai	 un	
kreditora	 prasījuma	 iesniegšanu	AS	 “Māju	 serviss	KSA”	maksātnespējas	
procesā	 no	 2011.gada	 13.oktobra	 līdz	 tā	 pabeigšanai	 2014.gada	
12.decembrī	 prasītāja	 nav	 iesniegusi.	 Tādējādi	 šādā	 situācijā	 piemērot	
Civillikuma	1812.,	1816.	un	1817.panta	normas	tiesai	nebija	pamata.
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Turklāt,	 ievērojot	 sprieduma	 8.punktā	 izklāstītos	 motīvus,	 šim	
jautājumam	lietas	iznākumā	izšķirošas	nozīmes	nav.

[10]	 Nav	 konstatējama	 objektīva	 nepieciešamība	 uzdot	 EST	
jautājumu	prejudiciāla	nolēmuma	pieņemšanai.

EST	 judikatūrā	 atzīts,	 ka	 tikai	 valsts	 tiesa,	 kura	 izskata	 strīdu	 un	
kurai	ir	jāuzņemas	atbildība	par	pieņemamo	nolēmumu,	ņemot	vērā	lietas	
īpatnības,	novērtē	gan	prejudiciālā	nolēmuma	nepieciešamību	sprieduma	
taisīšanai,	 gan	 arī	 EST	 uzdodamo	 jautājumu	 atbilstību	 (sk.	 Eiropas 
Savienības Tiesas 2009.gada 2.aprīļa sprieduma lietā “Elshani”, C-459/07, 
ECLI:EU:C:2009:224, 40.punktu, 2009.gada 15.oktobra sprieduma 
lietā “Hochtief un Linde-Kca-Dresden”, C-138/08, ECLI:EU:C:2009:627, 
20.punktu).

Savukārt	 EST	 1982.gada	 6.oktobra	 spriedumā	 lietā	 “CILFIT/
Ministero	 della	 Sanità”,	 C-283/81,	 ECLI:EU:C:1982:335,	 izskaidrots,	 ka	
nacionālajai	tiesai,	kuras	nolēmumus	saskaņā	ar	attiecīgās	valsts	tiesību	
aktiem	nevar	pārsūdzēt,	gadījumos,	kad	izskatāmajā	lietā	tiek	ierosināts	
jautājums	saistībā	ar	Kopienu	tiesībām,	ir	pienākums	vērsties	EST,	ja	vien	
šī	 tiesa	nekonstatē,	 ka	 ierosinātais	 jautājums	nav	būtisks	 vai	EST	 jau	 ir	
interpretējusi	attiecīgu	Kopienu	tiesību	normu,	vai	tas,	kā	pareizi	piemērot	
Kopienu	tiesības,	ir	tik	acīmredzams,	ka	nevar	būt	nekādu	pamatotu	šaubu.	
Šādas	iespējas	pastāvēšana	jāizvērtē,	ņemot	vērā	Kopienu	tiesību	būtību,	
īpašās	 grūtības,	 kas	 saistītas	 ar	 to	 interpretāciju,	 un	 risku,	 ka	Kopienas	
teritorijā	judikatūrā	varētu	rasties	atšķirības	(sk.	arī Līguma par Eiropas 
Savienības darbību konsolidētās versijas 267.pantu).

Tādējādi	nacionālajai	tiesai	nav	pamata	vērsties	EST	pēc	prejudiciāla	
nolēmuma,	un	EST	būtu	pamatots	iemesls	noraidīt	šādu	lūgumu,	ja	atbilde	
uz	jautājumu	neatkarīgi	no	tā,	kāda	tā	ir,	nekādā	veidā	nevar	ietekmēt	lietas	
iznākumu.	Pamats	prejudiciāla	jautājuma	uzdošanai	ir	nevis	iespēja	saņemt	
konsultatīvus	viedokļus	par	vispārīgiem	vai	hipotētiskiem	jautājumiem,	bet	
vajadzība	 faktiski	 iztiesāt	 prāvu	 (sk.	Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 
2.aprīļa sprieduma lietā “Elshani”, C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224, 42.punktu). 

Turklāt	 apelācijas	 instances	 tiesas	 sprieduma	 likumību	 atbilstoši	
Civilprocesa	 likuma	473.panta	pirmajai	daļai	Senāts	pārbauda	kasācijas	
sūdzību	ietvaros,	kurās	jautājums	par	pievienotās	vērtības	nodokli	nebija	
izvirzīts.

To	ievērojot,	Senāts	uzskata,	ka	nepieciešamība	vērsties	EST	nepastāv,	
jo,	 kā	 jau	minēts,	 izskatāmajā	 lietā	 izšķiramais	 tiesību	 jautājums	 ir	 par	
noilgumu,	un	līdz	ar	to	jautājums	par	Pievienotās	vērtības	nodokļa	likuma	
1.panta	14.punkta	c)	apakšpunkta	normas	atbilstību	Padomes	2006.gada	
28.novembra	 Direktīvas	 2006/112/EK	 par	 kopējo	 pievienotās	 vērtības	
nodokļa	 sistēmu	 135.panta	 1.punkta	 l)	 apakšpunktam	 par	 nekustamā	
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īpašuma	iznomāšanas	vai	 izīrēšanas	maksas	atbrīvošanu	no	pievienotās	
vērtības	nodokļa	lietas	iznākumu	neietekmē.

[11]	 Atceļot	 spriedumu,	 [pers.	 B],	 kurš	 [pers.	 A]	 vietā	 iemaksājis	
drošības	 naudu,	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 458.panta	 otrajai	 daļai	
atmaksājama	drošības	nauda	60	EUR.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	
17.maija	spriedumu	un	nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	
tiesā;

AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 lūgumu	 par	 jautājuma	 uzdošanu	 Eiropas	
Savienības	 Tiesai	 prejudiciāla	 nolēmuma	 pieņemšanai	 un	 kasācijas	
sūdzību	noraidīt;

atmaksāt	[pers.	B]	drošības	naudu	60	EUR	(sešdesmit	euro).
Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Judikatūras maiņa

Dzīvokļu īpašnieku kopība kā īpaša veida  
tiesību subjekts

1. Dzīvokļu īpašnieku kopība ir īpaša veida tiesību subjekts – tā spēj iegūt 
mantu, uzņemties saistības un būt par atbildētāju vai prasītāju tiesā 
(Dzīvokļa īpašuma likuma 15.panta pirmā daļa).

2. Tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām, piemēram, slēdzot 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, un atsevišķos gadījumos arī 
tiesiskajās attiecībās, kas pastāv dzīvokļu īpašnieku kopības ietvaros, visu 
dzīvokļu īpašnieku interesēs rīkojas dzīvokļu īpašnieku kopība kā tiesību 
subjekts, ciktāl šādas tiesiskās attiecības attiecas uz dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanu (Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta otrā daļa).

Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām

1. Par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām pret trešajām personām parasti 
atbild pati kopība ar savu mantu. Kopības mantas nepietiekamības gadījumā 
katram dzīvokļa īpašniekam ir pienākums līdzdarboties kopības lēmumu 
pieņemšanā un sniegt nepieciešamo finansiālo ieguldījumu, lai nodrošinātu 
iespēju kopībai izpildīt savas saistības pret trešajām personām (Dzīvokļa 
īpašuma likuma 10.panta pirmā daļa, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likuma 10.panta piektā daļa). 

2. Ja dzīvokļa īpašnieks neizpilda vai nepienācīgi izpilda lojalitātes 
pienākumu pret dzīvokļu īpašnieku kopību, tas ir pamats ar šo neizpildi vai 
nepienācīgo izpildi radīto zaudējumu atlīdzināšanas prasībai pret attiecīgo 
dzīvokļa īpašnieku. Katrs dzīvokļu īpašnieks atbild dzīvokļu īpašnieku kopībai 
proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam (attiecīgās kopīpašuma daļas 
apmēram) (Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmā daļa).

3. Likumā noteiktajos gadījumos dzīvokļu īpašnieki kā kopības biedri ir 
personiski (tieši) atbildīgi par kopības saistībām pret trešajām personām. 
Šādos gadījumos trešajām personām prasība primāri jāceļ pret personiski 
atbildīgo dzīvokļa īpašnieku. Arī šajā gadījumā atsevišķā dzīvokļa īpašnieks 
neatbild solidāri ar citiem dzīvokļu īpašniekiem, bet tikai par tām kopības 
saistībām (to daļu), kuru neizpilde izriet no konkrētā dzīvokļa īpašnieka 
pienākuma neizpildes (Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmā daļa).



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-102

Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par parādu 
piedziņu un rīcību ar kopības mantu

1. Ikvienam pārvaldniekam kā krietnam un kārtīgam pārvaldniekam 
nekavējoties jāuzsāk nepieciešamās darbības pārvaldīšanas izdevumu 
parāda atgūšanai, nepieļaujot tā nesamērīgu uzkrāšanos un tādējādi 
kaitējuma nodarīšanu dzīvokļa īpašnieku kopības likumīgajām interesēm. 
Minētā pienākuma neizpilde ir pamats pārvaldnieka atbildībai pret kopību 
(Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 16.pants).

2. Rīkojoties ar krietna un kārtīga pārvaldnieka rūpību, pārvaldniekam 
katras dzīvokļu īpašnieku kopības līdzekļi ir jāglabā nošķirti, piemēram, 
atsevišķā kopības noguldījumu kontā kredītiestādē, turklāt tādā veidā, kas 
pēc iespējas samazina to zaudēšanas risku, piemēram, pārvaldnieka vai 
kredītiestādes maksātnespējas gadījumā (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likuma 16.pants).

Pārvaldīšanas izdevumu piedziņas prasījumiem 
piemērojamie noilguma termiņi

1. Dzīvojamās mājas pārvaldnieka kā pakalpojuma sniedzēja (komersanta) 
prasījumiem samaksāt atlīdzību par veiktajām dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas darbībām pret dzīvokļu īpašnieku kopību kā pakalpojumu 
saņēmēju vai personiski atbildīgo dzīvokļa īpašnieku ir piemērojams 
Komerclikuma 406.pantā noteiktais trīs gadu noilguma termiņš. Šāds 
noilguma termiņš ir piemērojams arī citu dzīvojamās mājas uzturēšanai 
nepieciešamo pakalpojumu sniedzēju (komersantu) prasījumiem par šo 
pakalpojumu maksas piedziņu (Civillikuma 1895.pants, Komerclikuma  
406.pants).

2. Dzīvokļu īpašnieku kopības prasījumiem pret dzīvokļu īpašnieku, tostarp 
gadījumos, kad tos īsteno dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā kopības 
pilnvarnieks, piemērojams vispārīgais desmit gadu noilgums, ja vien 
dzīvokļa īpašnieks nav komersants. Ja kopība pret pakalpojumu sniedzēju 
savas saistības vēl nav izpildījusi, tad prasījums pret atsevišķo dzīvokļa 
īpašnieku noilgst vienlaikus ar pakalpojuma sniedzēja prasījumu pret 
kopību (Civillikuma 1895.pants, Komerclikuma 406.pants).



I. Nolēmumi, kas izriet no saistību tiesībām

C-103

Rīgā	2019.gada	12.decembris	 SKC-109/2019 
ECLI:LV:AT:2019:1212.C31346614.3.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	paplašinātā	sastāvā:
senatore	referente	Ināra	Garda,
senatore	Dzintra	Balta,
senatore	Anda	Briede,
senatore	Vanda	Cīrule,
senatore	Anita	Čerņavska,
	senatore	Inta	Lauka,
senators	Valerijs	Maksimovs,
	senatore	Zane	Pētersone,
senatore	Marika	Senkāne,
senators	Aigars	Strupišs,
senatore	Mārīte	Zāģere
izskatīja	rakstveida	procesā	civillietu	sakarā	ar	atbildētājas	[pers.	A]	

kasācijas	 sūdzību	 par	 Zemgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	
2017.gada	 31.maija	 spriedumu	 SIA	 “Rīgas	 namu	 pārvaldnieks”	 prasībā	
pret	[pers.	A]	par	parāda	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Neapdzīvojamā	 telpa	 Nr.	 601,	 [adrese],	 kadastra	 numurs	 [..],	
481,8	 m2	 platībā	 ar	 pie	 tās	 piederošajām	 kopīpašuma	 4818/26706	
domājamām	 daļām	 no	 daudzdzīvokļu	 mājas,	 2002.gada	 18.septembrī	
ierakstīta	Rīgas	pilsētas	zemesgrāmatas	nodalījumā	Nr.	[..],	un	2003.gada	
20.februārī	īpašuma	tiesības	uz	to	nostiprinātas	[pers.	A]	(lietas 23.lp.).

[2]	Rīgas	pašvaldības	uzņēmums	bezpeļņas	organizācija	namu	pārvalde	
“Zemgale”	(no	2004.gada	1.novembra	līdz	2010.gada	29.decembrim	–	Rīgas	
pašvaldības	SIA	“Zemgale”,	pēc	reorganizācijas	2010.gada	29.decembrī	–	SIA	
“Rīgas	namu	pārvaldnieks”)	kā	pārvaldniece	un	[pers.	A]	kā	neapdzīvojamās	
telpas	 Nr.	 601	 īpašniece	 2003.gada	 7.aprīlī	 noslēdza	 dzīvojamās	 mājas	
[adrese]	(turpmāk	arī	–	dzīvojamā	māja)	uzturēšanas	un	apsaimniekošanas	
līgumu	 Nr.	 255,	 ar	 kuru	 pārvaldniece	 apņēmās	 uzturēt	 un	 apsaimniekot	
jeb	 pārvaldīt	 dzīvojamo	 māju,	 bet	 īpašniece	 apņēmās	 proporcionāli	 viņai	
piederošās	platības	lielumam	segt	pārvaldniecei	visus	izdevumus,	kas	saistīti	
ar	 dzīvojamās	 mājas	 uzturēšanu	 un	 apsaimniekošanu,	 kā	 arī	 maksāt	 par	
saņemtajiem	komunālajiem	pakalpojumiem	(lietas 24.–26.lp.).

[2.1]	 Rīgas	 pašvaldības	 uzņēmums	 bezpeļņas	 organizācija	
namu	 pārvalde	 “Zemgale”	 2004.gada	 7.oktobrī	 saņēma	 pilnvarojumu	
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pārvaldīt	dzīvojamo	māju	arī	no	Rīgas	pilsētas	pašvaldības,	pamatojoties	
uz	 nekustamā	 īpašuma	 apsaimniekošanas	 pilnvarojuma	 līgumu	 
Nr.	DI-04-433-lī	(lietas 12.–15.lp.).

[2.2]	 Rīgas	 pilsētas	 pašvaldība	 un	 SIA	 “Rīgas	 namu	 pārvaldnieks”	
2011.gada	 5.jūlijā	 noslēdza	 dzīvojamo	 māju	 pārvaldīšanas	 līgumu	 
Nr.	 RD-11-910-lī,	 ar	 kuru	 pašvaldība	 uzdeva	 minētajai	 sabiedrībai	
pārvaldīt	dzīvojamo	māju	(lietas 16.–22.lp.).

[3]	SIA	“Rīgas	namu	pārvaldnieks”	2014.gada	25.aprīlī	 cēlusi	 tiesā	
prasību	pret	[pers.	A]	par	parāda	piedziņu.

Prasības	 pieteikumā	 un	 tā	 vēlākos	 precizējumos	 norādīti	 šādi	
apstākļi	un	pamatojums.

[3.1]	 Prasītāja	 apsaimnieko	 dzīvojamo	 māju	 ne	 tikai	 uz	 noslēgto	
pārvaldīšanas	līgumu,	bet	arī	uz	likuma	pamata,	tā	kā	dzīvojamās	mājas	
dzīvokļu	īpašnieki	nav	pārņēmuši	tās	pārvaldīšanu.	

Atbildētājas	 pienākums	 piedalīties	 dzīvojamās	 mājas	 kopīpašumā	
esošās	 daļas	 pārvaldīšanā	 un	 apsaimniekošanā,	 kā	 arī	 laicīgi	 
norēķināties	 ar	 prasītāju	 par	 saņemtajiem	 pakalpojumiem	 izriet	 gan	 
no	2003.gada	7.aprīlī	noslēgtā	līguma,	gan	no	likuma.

[3.2]	 Prasītāja	 izpildīja	 savas	 saistības	 –	 nodrošināja	 dzīvojamās	
mājas	 uzturēšanu	 un	 apsaimniekošanu,	 kā	 arī	 komunālo	 pakalpojumu	
pieejamību.	Savukārt	atbildētāja	līgumā	un	likumā	paredzētos	maksājumus	
veica	 neregulāri	 un	 nepilnā	 apmērā.	 Tādējādi	 no	 atbildētājas	 par	 labu	
prasītājai	piedzenams	parāds	6977,22	LVL	jeb	9927,69	EUR	par	laiku	no	
2003.gada	 20.februāra	 līdz	 2011.gada	 31.aprīlim	 (tā	 norādīts	 prasības	
pieteikumā).

[3.3]	Prasība	pamatota	ar	Dzīvokļa	īpašuma	likuma	10.pantu,	likuma	
“Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	 privatizāciju”	 50.pantu	 un	
Civillikuma	1587.pantu.

[4]	 Ar	 Jelgavas	 tiesas	 2016.gada	 22.septembra	 spriedumu	prasība	
noraidīta.

[5]	Izskatījusi	lietu	sakarā	ar	prasītājas	apelācijas	sūdzību,	Zemgales	
apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģija	ar	2017.gada	31.maija	spriedumu	
prasību	apmierināja	daļēji:

1)	no	atbildētājas	par	labu	prasītājai	piedzina	parādu	6887,43	EUR	
par	laiku	no	2008.gada	oktobra	līdz	2011.gada	janvārim	un	tiesas	
izdevumus	848,78	EUR,	bet	par	labu	valstij	–	ar	lietas	izskatīšanu	
saistītos	izdevumus	12,41	EUR;

2)	atzina	prasītājai	tiesības	par	laiku	līdz	sprieduma	izpildei	saņemt	
no	 atbildētājas	 likumiskos	 6	 %	 gadā	 no	 nesamaksātās	 parāda	
summas;
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3)	noraidīja	prasību	pārējā	daļā	par	parāda	3040,26	EUR	piedziņu;
4)	no	prasītājas	par	labu	valstij	piedzina	ar	lietas	izskatīšanu	saistītos	

izdevumus	5,48	EUR.
Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[5.1]	Nav	strīda,	ka	dzīvojamās	mājas	dzīvokļu	(arī	neapdzīvojamo	

telpu)	īpašnieki	līdz	2011.gada	aprīlim	nav	pārņēmuši	tās	pārvaldīšanu,	kā	
arī	nav	pilnvarojuši	to	pārvaldīt	kādam	citam.	Līdz	ar	to	atbilstoši	likuma	
“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	50.panta	septītajai	
daļai	Rīgas	pilsētas	pašvaldībai	bija	pienākums	pārvaldīt	un	apsaimniekot	
minēto	 dzīvojamo	 māju.	 No	 lietas	 materiālos	 esošā	 nekustamā	
īpašuma	 2004.gada	 7.oktobra	 apsaimniekošanas	 pilnvarojuma	 līguma	 
Nr.	DI-04-433-lī,	2011.gada	5.jūlija	dzīvojamo	māju	pārvaldīšanas	līguma	
Nr.	RD-11-910-lī,	parāda	aprēķina	un	prasītājas	sastādītajām	dzīvojamās	
mājas	 apsaimniekošanas,	 uzturēšanas	 un	 obligāto	 maksājumu	 tāmēm	
redzams,	 ka	minēto	pašvaldības	pienākumu	 īstenoja	 tās	pilnvarniece	 –	
prasītāja.

Atbildētājai	 piederošā	 neapdzīvojamā	 telpa	 Nr.	 601	 nav	 tiesiski	
nodalīta	no	daudzdzīvokļu	mājas	[adrese].	Proti,	attiecīgā	neapdzīvojamā	
telpa	ir	daļa	no	minētās	dzīvojamās	mājas.

Atbildētājas	kā	neapdzīvojamās	telpas	īpašnieces	pienākums	segt	ar	
dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanu	un	apsaimniekošanu	saistītos	izdevumus,	
kā	 arī	 norēķināties	 par	 pakalpojumiem,	 kas	 saistīti	 ar	 neapdzīvojamās	
telpas	lietošanu,	izriet	gan	no	likuma	“Par	dzīvokļa	īpašumu”	(spēkā	līdz	
2010.gada	 31.decembrim)	 8.panta	 pirmās	 daļas	 un	 12.panta,	 Dzīvokļa	
īpašuma	 likuma	 (spēkā	 no	 2011.gada	 1.janvāra)	 10.	 un	 13.panta,	
gan	 no	 2003.gada	 7.aprīlī	 noslēgtā	 dzīvojamās	 mājas	 uzturēšanas	 un	
apsaimniekošanas	līguma.

[5.2]	Prasītājas	pārstāvis	apelācijas	instances	tiesas	sēdē	precizēja,	
ka	 prasības	 pieteikumā	 norādīts	 nepareizs	 parāda	 rašanās	 laiks,	 un	
lūdza	piedzīt	no	atbildētājas	parādu	par	laiku	no	2007.gada	oktobra	līdz	 
2011.gada	aprīlim,	kas	atbilst	parāda	aprēķinā	atspoguļotajai	informācijai.

Pirmās	 instances	 tiesas	 secinājums,	 ka	 prasības	 celšanai	 iestājies	
noilgums,	 ir	 kļūdains,	 jo	 uz	 lietas	 faktiskajiem	 apstākļiem	 nepareizi	
attiecināts	 Komerclikuma	 406.pantā	 noteiktais	 triju	 gadu	 noilguma	
termiņš.

Jāpiekrīt	pirmās	 instances	 tiesas	 sprieduma	motīvu	daļā	 ietvertajiem	
argumentiem,	 ka	 prasītāja	 ir	 komersants	 Komerclikuma	 izpratnē.	 Tomēr	
konkrētajā	 gadījumā	 pušu	 tiesiskajās	 attiecībās	 Komerclikuma	 406.pantā	
noteiktais	 prasības	 celšanas	 noilguma	 trīs	 gadu	 termiņš	 nedarbojas,	 “tā	
kā	 atbilstoši	 pārvaldīšanas	 būtībai	 nodibinātos	 apstākļos	 dzīvokļu	 un	
nedzīvojamo	telpu	īpašnieku	vārdā	uz	likuma	pamata	darbojas	pašvaldība,	tad	
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pārvaldnieka	–	pašvaldības	un	apsaimniekošanas	un	pārvaldīšanas	uzdevuma	
veicējas	–	prasītājas	pēc	būtības	noslēgtie	līgumi	uzskatāmi	par	pilnvarojumu	
Civillikuma	2289.panta	izpratnē,	kad	puse	(pilnvarnieks,	uzdevuma	ņēmējs	–	
šajā	 gadījumā	 prasītāja)	 uzņemas	 izpildīt	 otrai	 (pilnvarotājam,	 uzdevuma	
devējam	 –	 šajā	 gadījumā	 pašvaldībai,	 kura	 aizvieto	 dzīvokļu	 īpašnieku	
kopību)	zināmu	uzdevumu,	proti,	uzturēt	un	apsaimniekot	dzīvojamo	māju,	
attiecīgi	pieprasot	maksu	no	dzīvokļu	un	nedzīvojamo	telpu	īpašniekiem	par	
apsaimniekošanu	un	pārvaldīšanu	un	par	saņemtajiem	pakalpojumiem,	kas	
saistīti	ar	īpašuma	lietošanu”.	Tādējādi	piemērojams	Civillikuma	1895.pantā	
noteiktais	vispārējais	desmit	gadu	noilguma	termiņš.	Prasība	celta	2014.gada	
25.aprīlī	 par	 parāda	 piedziņu,	 kas	 veidojies,	 sākot	 no	 2007.gada	 oktobra,	
proti,	desmit	gadu	noilguma	termiņš	nav	iestājies.

[5.3]	No	lietas	materiālos	esošajām	Rīgas	pašvaldības	SIA	“Zemgale”	
sagatavotajām	tāmēm	redzams,	kādus	apsaimniekošanas,	uzturēšanas	un	
obligātos	 ikmēneša	 maksājumus	 bija	 jāveic	 dzīvojamās	 mājas	 dzīvokļu	
īpašniekiem	2007.gada	otrajā	pusgadā,	laikā	no	2008.gada	1.februāra,	no	
2009.gada	1.janvāra	un	2010.gadā.

No	pierādījumiem	 lietā	neizriet,	 ka	dzīvokļu	 īpašnieku	kopsapulce	
būtu	lēmusi	jautājumu	par	pārvaldnieces	sagatavoto	tāmju	apstiprināšanu	
vai	noraidīšanu.	Līdz	ar	to	atbilstoši	2003.gada	7.aprīlī	noslēgtā	dzīvojamās	
mājas	uzturēšanas	un	apsaimniekošanas	līguma	3.4.punktam,	Civillikuma	
1587.pantam	 un	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	 māju	
privatizāciju”	50.panta	 ceturtajai	daļai	pārvaldnieces	 sastādītajās	 tāmēs	
norādītā	maksa	ir	saistoša	atbildētājai.

[5.4]	 Nepelna	 ievērību	 atbildētājas	 iebildumi,	 ka	 viņa	 neregulāri	
saņēma	 prasītājas	 izrakstītos	 rēķinus,	 turklāt	 parāds	 aprēķināts	
nepamatoti,	jo	viņa	neapdzīvojamo	telpu	apsaimniekošanu	veic	par	saviem	
līdzekļiem,	 t.i.,	 veicot	 tiešos	maksājumus	 pakalpojumu	 sniedzējiem	 par	
atkritumu	izvešanu,	 inženiertīklu	uzturēšanu,	remontdarbu	veikšanu	un	
teritorijas	uzkopšanu.

Pirmkārt,	visu	rēķinu	nesaņemšana	neatbrīvo	atbildētāju	no	likumā	
noteiktā	pienākuma	norēķināties	ar	prasītāju.

Otrkārt,	 atbildētāja	 savu	 iebildumu	 pamatošanai	 iesniegusi	 tikai	
līgumu	par	cieto	sadzīves	atkritumu	savākšanu,	izvešanu	un	transportēšanu	
līdz	 noglabāšanas	 vai	 šķirošanas	 vietai.	 Minētais	 līgums	 noslēgts	 starp	
divām	juridiskajām	personām,	kurā	atbildētāja	nav	līguma	puse.

Treškārt,	pārvaldniece	jau	2007.gada	27.septembra	vēstulē	norādīja	
atbildētājai,	ka	viņai	izrakstītajos	rēķinos	netiek	iekļauta	maksa	par	ūdens	
iekšējo	 tīklu	 apkopi,	 siltumenerģiju	 un	 ūdens	 uzkarsēšanu.	 Proti,	 nav	
strīda,	ka	atbildētājai	nav	jāmaksā	par	tāmēs	iekļautajām	pozīcijām	“ēku	
iekšējo	siltuma	tīklu	apkope”	un	“individuālo	siltuma	mezglu	izmaksas”.
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Ceturtkārt,	 rakstveida	 pierādījumi,	 ka	 atbildētājai	 strīdus	 laika	
posmā	 būtu	 kādas	 pretenzijas	 pret	 prasītājas	 veikto	 dzīvojamās	 mājas	
apsaimniekošanu,	 uzturēšanu	 vai	 sniegtajiem	 pakalpojumiem,	 lietā	 nav	
iesniegti.

Tādējādi	 atbildētājai	 bija	 pienākums	 pildīt	 likumā	 un	 līgumā	
noteiktos	pienākumus,	 t.i.,	 strīdus	 laika	posmā	norēķināties	ar	prasītāju	
atbilstoši	tāmēs	paredzētajai	maksai	par	attiecīgajiem	pakalpojumiem	(ar	
dažiem	 jau	minētajiem	 izņēmumiem)	proporcionāli	 sava	 īpašuma	daļai,	
nevis	veikt	maksājumus	pēc	saviem	ieskatiem.

[5.5]	 Prasītāja	 aprēķināja	 parādu	 6977,22	 LVL	 jeb	 9927,69	 EUR	
par	 laiku	 līdz	 2011.gada	 aprīlim,	 taču	 lietas	 materiālos	 nav	 dzīvojamās	
mājas	uzturēšanas	un	apsaimniekošanas	darbu	tāmes	2011.gadam.	Tāpat	
prasītāja	nav	precizējusi	un	nav	pierādījusi,	par	kādiem	tieši	komunālajiem	
pakalpojumiem	 atbildētājai	 ir	 aprēķināts	 parāds.	 No	 parāda	 aprēķina	
redzams,	 ka	 atbildētājai	 aprēķinātā	 apsaimniekošanas	 maksa	 par	 laika	
posmu	no	2007.gada	oktobra	līdz	2011.gada	janvārim	bija	7546,99	LVL	jeb	
10	738,40	EUR.	Nav	strīda,	ka	atbildētāja	attiecīgajā	laika	posmā	prasītājai	
samaksāja	2706,48	LVL	jeb	3850,97	EUR.	Tādējādi	no	atbildētājas	par	labu	
prasītājai	piedzenams	parāds	4840,51	LVL	(7546,99	LVL	–	2706,48	LVL	=	
4840,51	 LVL)	 jeb	 6887,43	 EUR,	 bet	 prasība	 pārējā	 daļā	 par	 parāda	
3040,26	EUR	piedziņu	noraidāma.

[6]	 Par	minēto	 spriedumu	prasības	 apmierinātajā	 daļā	 atbildētāja	
iesniegusi	kasācijas	sūdzību,	kurā	lūgusi	spriedumu	šajā	daļā	atcelt.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	tālāk	norādītajiem	argumentiem.
[6.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 kļūdaini	 atzinusi	 starp	 pusēm	 

2003.gada	 7.aprīlī	 noslēgto	 dzīvojamās	 mājas	 uzturēšanas	 un	
apsaimniekošanas	 līgumu	 par	 pilnvarojuma	 līgumu,	 tādēļ	 arī	 nepareizi	
piemērojusi	 Civillikuma	 1895.pantu.	 Patiesībā	 minētais	 līgums	 ir	
komercdarījums	 vienam	 no	 darījuma	 dalībniekiem	 –	 prasītājai,	 jo	
Komerclikuma	 1.panta	 pirmās	 un	 otrās	 daļas	 izpratnē	 prasītāja	 ir	
komersants,	kas	veic	komercdarbību.	Līdz	ar	to	atbilstoši	Komerclikuma	
389.pantam	 konkrētajā	 gadījumā	 attiecībā	 uz	 noilguma	 termiņu	
piemērojams	tieši	minētā	likuma	406.pants	(trīs	gadi),	nevis	Civillikuma	
1895.pants	(desmit	gadi).

Tā	 kā	 prasītāja	 vairāk	 nekā	 trīs	 gadus	 nav	 izvirzījusi	 nekādas	
pretenzijas	pret	atbildētāju	par	parāda	samaksu,	prasības	celšanai	 tiesā	
iestājies	noilgums.

[6.2]	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 pārkāpusi	 Civilprocesa	 likuma	 10.	
un	 97.panta	 prasības,	 kā	 arī	 šā	 likuma	 9.pantā	 un	 likuma	 “Par	 tiesu	
varu”	 4.panta	 pirmajā	 daļā	 nostiprināto	 pušu	 līdztiesības	 un	 personu	
vienlīdzības	principu.
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Apelācijas	 instances	 tiesa	 ignorējusi	 atbildētājas	 iebildumus	 par	
parāda	 summas	 precīza	 izskaidrojuma	 neesību	 un	 nepamatoti	 devusi	
priekšroku	 prasītājas	 vienpusēji	 sagatavotajam	 parāda	 aprēķinam,	 kas	
nav	 atzīstams	par	 rakstveida	 pierādījumu	Civilprocesa	 likuma	 izpratnē.	
No	 pārsūdzētā	 sprieduma	 argumentācijas	 izriet,	 ka	 vienīgie	 rakstveida	
pierādījumi,	 kas	 tika	 ņemti	 vērā,	 nosakot	 piedzenamā	 parāda	 apmēru,	
bija	 dzīvojamajai	mājai	 sastādītās	 tāmes	 par	 attiecīgajiem	 gadiem,	 taču	
nav	saprotams,	kā	tiesa	aprēķinājusi	parādu	6887,43	EUR	par	konkrētu	
laika	posmu,	balstoties	vienīgi	uz	attiecīgajām	tāmēm	un	informāciju	par	
atbildētājas	veiktajiem	maksājumiem.

[7]	 Apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedums	 prasības	 noraidītajā	 daļā	
kasācijas	kārtībā	netika	pārsūdzēts,	tādēļ	šajā	daļā	ir	stājies	likumīgā	spēkā.

[8]	 Paskaidrojumus	 sakarā	 ar	 kasācijas	 sūdzību	 prasītāja	 nav	
iesniegusi.

Motīvu daļa

[9]	 Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	 personu,	 kas	 to	
pārsūdzējusi,	un	argumentiem,	kas	minēti	kasācijas	sūdzībā,	kā	to	nosaka	
Civilprocesa	likuma	473.panta	pirmā	daļa,	Senāts	atzīst,	ka	pārsūdzētais	
spriedums	 prasības	 apmierinātajā	 daļā	 atceļams	 turpmāk	 minēto	
apsvērumu	dēļ.

[10]	 Kasācijas	 sūdzībā	 pēc	 būtības	 norādīti	 divi	 kasācijas	 kārtībā	
pārbaudāmi	 argumenti:	 1)	 tiesa,	 nosakot	 prasījumu	 noilguma	 termiņu,	
ir	 nepamatoti	 piemērojusi	 Civillikuma	1895.pantu,	 nevis	Komerclikuma	
406.pantu;	2)	 spriedums	pamatots	 ar	 tādiem	pierādījumiem,	 ar	kuriem	
nevar	nodibināt	apmierinātā	prasījuma	apmēru	un	pierādīt	 tā	 aprēķina	
pareizību.

I

[11]	Pārbaudot	kasācijas	sūdzības	iesniedzējas	pirmo	argumentu,	ir	
jāatbild	uz	 tiesību	 jautājumu,	 vai	 pašvaldības	 sabiedrības	 ar	 ierobežotu	
atbildību,	kura	pārvalda	dzīvojamo	māju,	pirms	tās	pārvaldīšanas	tiesības	
ir	pārņemtas,	celtajai	prasībai	pret	dzīvokļa	īpašnieku	par	pārvaldīšanas	
izdevumu	 parāda	 piedziņu	 piemērojams	 Komerclikuma	 406.pantā	
noteiktais	trīs	gadu	noilguma	termiņš.

[11.1]	Saskaņā	ar	Komerclikuma	406.pantu	tajā	norādītais	noilguma	
termiņš	 ir	 piemērojams	 prasījumiem,	 kas	 izriet	 no	 komercdarījumiem	
un	kuriem	Komerclikumā	nav	noteikts	 cits	noilguma	 termiņš.	Atbilstoši	
Komerclikuma	389.pantam	arī	gadījumā,	kad	darījums	ir	komercdarījums	
tikai	 vienam	 no	 darījuma	 dalībniekiem,	 Komerclikuma	 noteikumi	 par	
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komercdarījumiem	 ir	 vienlīdz	 piemērojami	 arī	 pārējiem	 darījuma	
dalībniekiem,	 ciktāl	 normatīvajos	 aktos	 patērētāju	 tiesību	 aizsardzības	
jomā	vai	citos	likumos	nav	noteikts	citādi.

Komercdarījuma	 jēdziens	 Komerclikumā	 tiek	 piesaistīts	
komersantam	 kā	 darījuma	 dalībniekam,	 proti,	 atbilstoši	
Latvijas	 komerctiesībās	 dominējošajai	 subjektīvajai	 teorijai	 par	
komercdarījumiem	 atzīstami	 tiesiskie	 darījumi,	 kurus	 noslēdz	
komersants	 (sk.	 Komerclikuma 388.pantu; Balodis K. Jaunais 
komercdarījumu regulējums un tā piemērošana. Komerclikuma D daļa, 
kas stāsies spēkā 2010.gada 1.janvārī. Jurista Vārds, 26.05.2009., Nr. 21,  
2.–3.lpp.).	Tikai	tad,	ja	komersanta	noslēgtais	darījums	nav	saistīts	ar	viņa	
komercdarbību,	attiecīgais	darījums	nav	atzīstams	par	komercdarījumu	
(sk.	Baumbach / Hopt. Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co., Handelsklauseln, 
Bank- und Kapitalmarktrecht, Transportrecht (ohne Seerecht). 36.Auflage. 
München: C.H.BECK, 2014, § 343, Rn. 3, S. 1296).

Papildus	jāņem	vērā,	ka,	nosakot	Komerclikuma	406.panta	tvērumu,	
Senāts	 ir	 atzinis:	 “[..]	 tam,	 vai	 saistība	 rodas	 uz	 likuma	 vai	 darījuma	
pamata,	 nav	 nekādas	 juridiskas	 nozīmes,	 lai	 vērtētu,	 vai	 prasījumam	 ir	
piemērojams	Komerclikuma	406.panta	regulējums.	[..]	būtiskais	elements	
ir	tas,	vai	komersanta	prasījums	ir	komerctiesiskas	dabas	(Komerclikuma	
1.panta	otrā	daļa).	Ja	prasījums	ir	komerctiesiskas	dabas,	tad	nav	pamata	
piemērot	10	gadu	noilguma	termiņu”	(sk. Senāta Civillietu departamenta  
2019.gada 30.maija sprieduma lietā Nr. SKC-104/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0530.
C30524615.3.S) 8.1.punktu; sk.	 arī Kārkliņš J. Noilgums piespiedu nomas 
attiecībās komerctiesībās. Jurista Vārds, 27.02.2018., Nr. 9, 19.lpp.).

[11.2]	 Tādējādi,	 lai	 noteiktu	 lietā	 izvirzītajiem	 prasījumiem	
piemērojamo	noilguma	termiņu,	jānosaka,	starp	kuriem	tiesību	subjektiem	
pastāv	tiesiskās	attiecības,	no	kurām	izriet	minētie	prasījumi,	vai	vismaz	
viens	tiesisko	attiecību	dalībnieks	ir	komersants	un	vai	šiem	prasījumiem	
piemīt	komerctiesiska	daba.	Turklāt,	ievērojot	subjektīvās	teorijas	būtību,	
komersanta	 noslēgto	 darījumu	 komerctiesiskā	 daba	 ir	 prezumējama,	
ciktāl	komersants	nepierāda,	ka	attiecīgais	darījums	noslēgts	ārpus	viņa	
komercdarbības.

[11.3]	 Daudzdzīvokļu	 dzīvojamo	 māju	 (dzīvokļu	 īpašumu	 māju)	
pārvaldīšanas	 tiesības	 un	 pienākums	 ir	 katram	 attiecīgās	 dzīvojamās	
mājas	 dzīvokļa	 īpašniekam	 (Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	9.panta	 6.punkts,	
10.panta	pirmās	daļas	1.punkts	un	likuma	“Par	dzīvokļa	īpašumu”	8.panta	
pirmā	daļa).	Minētās	tiesības	un	pienākums	ir	katram	dzīvokļa	īpašniekam	
attiecībā	pret	citiem	dzīvokļu	īpašniekiem	un	dzīvojamās	mājas	dzīvokļu	
īpašnieku	kopību.

Tiesiskajās	 attiecībās	 ar	 trešajām	 personām,	 piemēram,	 slēdzot	
līgumu	ar	pārvaldnieku,	un	atsevišķos	gadījumos	arī	tiesiskajās	attiecībās,	
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kas	pastāv	dzīvokļu	 īpašnieku	kopības	 ietvaros,	visu	dzīvokļu	 īpašnieku	
interesēs	 rīkojas	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopība	 kā	 tiesību	 subjekts,	 ciktāl	
šādas	tiesiskās	attiecības	attiecas	uz	dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanu.

[11.4]	 Senāts	 jautājumā	 par	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopību	 kā	 tiesību	
subjektu	 jau	 iepriekš	 ir	 atzinis:	 “[..]	 mājas	 pārvaldīšanas	 jautājumos	
atsevišķs	dzīvokļa	īpašnieks	nav	patstāvīgs	tiesību	subjekts,	bet	iekļaujas	
tiesību	 subjektā	 –	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopumā.	 Tieši	 tas,	 un	 nevis	 katrs	
atsevišķs	dzīvokļa	īpašnieks,	uzstājas	arī	ar	mājas	pārvaldīšanu	saistītajās	
tiesiskajās	attiecībās	ar	trešajām	personām”	(sk. Augstākās tiesas Senāta 
Administratīvo lietu departamenta 2011.gada 16.jūnija sprieduma lietā 
Nr. SKA-23/2011 (A42575707) 11.punktu, sk.	arī Augstākās tiesas Civillietu 
departamenta 2017.gada 16.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-220/2017 
(C30809612) 7.2.punktu; sal. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departamenta 2013.gada 2.decembra sprieduma lietā Nr. SKA-706/2013 
(A43010712) 18.punkts).

Iepriekš	 minētās	 judikatūrā	 nostiprinātās	 tēzes	 Senāts	 atzīst	 par	
pamatotām	 un	 vienoti	 piemērojamām	 civillietu	 izskatīšanā	 arī	 turpmāk.	
Vienlaikus	 Senāts	 uzskata	 par	 nepieciešamu	 vienotas	 tiesu	 prakses	
nodrošināšanai	sniegt	plašāku	skaidrojumu	par	dzīvokļu	īpašnieku	kopību	kā	
tiesību	subjektu	un	ar	šāda	statusa	atzīšanu	saistītajām	tiesiskajām	sekām.

[11.4.1]	 Neraugoties	 uz	 to,	 ka	 ne	 likums	 “Par	 dzīvokļa	 īpašumu”,	
kas	bija	spēkā	daļā	no	strīdus	 laika	posma	konkrētajā	 lietā,	ne	Dzīvokļa	
īpašuma	 likums	 un	 citi	 normatīvie	 akti	 tieši	 nenosaka,	 ka	 dzīvokļu	
īpašnieku	kopība	(dzīvokļu	īpašnieku	kopums)	ir	tiesību	subjekts,	tie	arī	
nav	pretrunā	ar	šādu	secinājumu.

Gan	 likums	 “Par	 dzīvokļa	 īpašumu”	 (no	 1998.gada	 17.novembra,	
kad	stājās	spēkā	 likuma	grozījumi,	ar	kuriem	 likums	 tika	papildināts	ar	
IV1	 nodaļu	 “Daudzdzīvokļu	mājas	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopsapulce”),	 gan	
Dzīvokļa	 īpašuma	 likums	 nosaka	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopības	 (kopuma)	
organizatorisko	 struktūru,	 pēc	 būtības	 atzīstot	 dzīvokļu	 īpašnieku	
kopsapulci	par	kopības	pārvaldes	institūciju.	Turklāt	pazīme,	ka	dzīvokļu	
īpašnieku	kopsapulces	 lēmumi	ir	saistoši	arī	 tiem	dzīvokļu	 īpašniekiem,	
kuri	nav	piedalījušies	lēmuma	pieņemšanā	vai	ir	balsojuši	pret	to	(likuma	
“Par	dzīvokļa	 īpašumu”	27.1panta	piektā	daļa,	Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	
16.panta	 trešā	 daļa),	 ir	 raksturīga	 personu	 apvienībām,	 kurām	 piemīt	
tiesībspēja.

Dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanas	 kompetences	 atzīšana	 dzīvokļu	
īpašnieku	 kopībai	 kā	 tiesību	 subjektam	 izriet	 arī	 no	 Dzīvokļa	 īpašuma	
likuma	 15.panta	 pirmās	 daļas,	 kurā	 kopība	 neprecīzi	 nodēvēta	 par	
pārvaldes	 institūciju,	 taču	 pēc	 būtības	 norādīts	 uz	 kopības	 kā	 vienota	
veseluma	dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanas	tiesībām.
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Tāpat	 šāds	 secinājums	 izriet	 arī	 no	 normatīvo	 aktu	 sistēmiskā	 un	
teleoloģiskā	iztulkojuma.

Likumdevējs	 ir	 vēlējies	 nodrošināt	 dzīvojamo	 māju	 pārvaldīšanas	
nepārtrauktību	 un	 dzīvojamās	 mājas	 uzlabojumu	 veikšanu	 nākotnē	
(Dzīvojamo	 māju	 pārvaldīšanas	 likuma	 2.panta	 pirmās	 daļas	 2.	 un	
3.punkts	 un	 Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	 13.panta	 otrā	 daļa;	 arī	 likuma	
“Par	 dzīvokļa	 īpašumu”	 12.panta	 otrā	 daļa	 (redakcijā,	 kas	 bija	 spēkā	
no	 2010.gada	 1.janvāra)).	 Šāds	 likumdevēja	 mērķis	 nav	 pilnvērtīgi	
sasniedzams,	 ja	 dzīvokļu	 īpašnieku	 samaksātie	 līdzekļi,	 kas	 paredzēti	
dzīvojamās	 mājas	 uzlabošanai	 nākotnē	 (uzkrājums),	 netiktu	 atzīti	 par	
daļu	 no	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopības	 mantas,	 bet	 gan	 tiktu	 saglabāta	 to	
individuālā	 piederība	 katram	 konkrētajam	 dzīvokļa	 īpašniekam,	 kurš,	
atsavinot	dzīvokļa	īpašumu,	šādā	gadījumā	varētu	prasīt	attiecīgo	līdzekļu	
atmaksu	un	šādi	apdraudēt	dzīvojamās	mājas	 ilgtermiņa	uzturēšanu	un	
uzlabošanu.	Savukārt	kopības	kā	tiesību	subjekta	statuss	ļauj	šo	līdzekļu	
piederību	nošķirt	no	individuālajiem	dzīvokļu	īpašniekiem	piederošajiem	
līdzekļiem	 un	 rīkoties	 ar	 šiem	 līdzekļiem	 kopības	 mērķa	 sasniegšanai,	
proti,	dzīvojamās	mājas	apsaimniekošanai	ilgtermiņā.

Līdz	ar	to	dzīvokļu	īpašnieku	kopības	atzīšana	par	tiesību	subjektu	
atbilst	 iepriekš	minētajam	 likumdevēja	mērķim	un	normatīvo	 aktu,	 kas	
regulē	 dzīvojamo	māju	 pārvaldīšanu,	 sistēmai.	 Turklāt	 nav	 nozīmes,	 ka	
trūkst	 tiešas	norādes	uz	dzīvokļu	 īpašnieku	kopības	 tiesībsubjektību,	 jo	
Latvijas	tiesību	sistēma	pieļauj	tiesībspējas	atzīšanu	normatīvā	regulējuma	
iztulkošanas	ceļā.

[11.4.2]	Dzīvokļu	īpašnieku	kopība	ir	īpaša	veida	(sui generis)	tiesību	
subjekts	–	sabiedrība,	kura	pilnībā	neatbilst	kādam	no	Latvijas	civiltiesībās	
jau	 atzītajiem	 tiesību	 subjektu	 veidiem.	 Vienlaikus	 dzīvokļu	 īpašnieku	
kopībai	ir	līdzīgas	iezīmes	ar	tādiem	tiesību	subjektu	veidiem	kā	biedrības	
un	 kapitālsabiedrības	 (sk.	 Augstākās tiesas Civillietu departamenta  
2016.gada 21.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-177/2016 (C20431812) 
7.punktu),	 kā	 arī	 civiltiesiskās	 sabiedrības	 (sk.	 Civillikuma	 2241.– 
2280.pantu)	un	pilnsabiedrības	(sk.	Komerclikuma	77.–117.pantu).

Ar	 brīdi,	 kad	 persona	 kļūst	 par	 dzīvokļa	 īpašnieku,	 tā	 iekļaujas	
dzīvokļu	 īpašnieku	 kopībā	 kā	 tiesību	 subjektā,	 proti,	 kļūst	 par	 šādas	
personu	apvienības	biedru.	Tas	nozīmē,	ka	tiesiskajās	attiecībās	ar	trešajām	
personām	jautājumos	par	dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanu	stājas	dzīvokļu	
īpašnieku	 kopība,	 nevis	 katrs	 dzīvokļu	 īpašnieks,	 izņemot	 gadījumos,	
kad	 normatīvie	 akti	 tieši	 nosaka	 citu	 kārtību	 vai	 pastāv	 apstākļi,	 kuros	
šādu	 tiesisko	attiecību	nodibināšanu	puses	noteikti	 ir	vēlējušās	un	 tā	 ir	
iespējama,	neaizskarot	dzīvokļu	īpašnieku	kopības	likumīgās	intereses	un	
tiesības.
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Līdzīgi	arī	pārvaldīšanas	līgums	slēdzams	starp	dzīvokļu	īpašnieku	
kopību	 un	 pārvaldnieku,	 nevis	 starp	 katru	 dzīvokļa	 īpašnieku	 un	
pārvaldnieku.	 Pretējs	 secinājums	 būtu	 ne	 vien	 pretrunā	 ar	 dzīvokļu	
īpašnieku	kopības	 statusu	dzīvojamo	māju	pārvaldīšanas	 attiecībās,	 bet	
arī	 praktiski	 var	 nozīmēt	 vairāku	 dažāda	 satura	 pārvaldīšanas	 līgumu	
attiecināšanu	uz	 vienu	un	 to	 pašu	 dzīvojamo	māju,	 kas	 savukārt	 radītu	
tiesisko	 neskaidrību	 un	 varētu	 nonākt	 pretrunā	 ar	 principu,	 ka	 katrs	
dzīvokļa	 īpašnieks	 piedalās	 pārvaldīšanas	 izdevumu	 segšanā	 atbilstoši	
savā	 dzīvokļa	 īpašumā	 ietilpstošās	 kopīpašuma	 domājamās	 daļas	
apmēram	(Dzīvokļa	īpašuma	likuma	13.panta	pirmā	daļa).	

[11.4.3]	 Dzīvokļu	 īpašnieku	 kopība	 kā	 tiesību	 subjekts	 ir	 tiesīga	
rīkoties	ar	savu	mantu,	kurā	ietilpst	gan	dzīvokļu	īpašnieku	samaksātie	un	
pakalpojuma	 sniedzējiem	 vēl	 nenodotie	 līdzekļi	 pārvaldīšanas	 izdevumu	
segšanai,	 tostarp	 iemaksas	 uzkrājuma	 fonda	 veidošanai,	 gan	 dzīvokļu	
īpašnieku	kopības	iegūtā	kustamā	un	nekustamā	manta,	tostarp	prasījuma	
tiesības	 pret	 dzīvokļu	 īpašniekiem	 par	 pārvaldīšanas	 izdevumu	 segšanu	
un	 prasījumi	 pret	 trešajām	personām.	Dzīvokļu	 īpašnieku	 kopība	 arī	 var	
veidot	uzkrājumus	ne	vien	dzīvojamās	mājas	uzlabošanai	un	 attīstīšanai,	
bet	dažādu	citu	mērķu	sasniegšanai,	 ja	 tie	 ir	 saistīti	 ar	dzīvojamās	mājas	
pārvaldīšanu	(piemēram,	kopības	saistību	izpildei	pret	trešajām	personām,	
tiesvedību	vajadzībām	u.c.).	Šādi	uzkrājumi	ietilpst	kopības	mantā.

Dzīvokļu	 īpašnieku	 kopībā	 ietilpstošo	 dzīvokļu	 īpašnieku	 maiņa	
neietekmē	iepriekš	minētās	mantas	piederību	kopībai.

[11.4.4]	 Attiecībā	 uz	 atbildību	 par	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopības	
saistībām	 pret	 trešajām	 personām	 ņemams	 vērā,	 ka	 parasti	 par	 tām	
ar	 savu	 mantu	 atbild	 pati	 kopība	 kā	 tiesību	 subjekts.	 Gadījumā,	 kad	
kopības	 manta	 ir	 nepietiekama	 kopības	 saistību	 izpildei	 pret	 trešajām	
personām,	 katram	 dzīvokļa	 īpašniekam	 ir	 pienākums	 līdzdarboties	
tādu	 kopības	 lēmumu	 pieņemšanā,	 lai	 nodrošinātu	 iespēju	 tai	 izpildīt	
savas	 saistības	 (sk.	Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	10.pantu).	Ņemot	vērā,	 ka	
dzīvokļu	īpašnieku	kopībai	nevar	pasludināt	maksātnespējas	procesu,	jo	
normatīvie	 akti	 dzīvojamo	 māju	 pārvaldīšanas	 jomā	 nepieļauj	 kopības	
darbības	izbeigšanu	tās	maksātnespējas	dēļ	un	dzīvokļu	īpašnieku	kopības	
kā	personu	apvienības	līdzību	ar	civiltiesisku	sabiedrību,	katram	dzīvokļa	
īpašniekam	 arī	 jāpiedalās	 kopībā	 ar	 savu	 ieguldījumu	 (sk.	 Civillikuma	
2243.pantu),	tostarp	lai	nodrošinātu	kopības	saistību	izpildi	pret	trešajām	
personām	(sk.	arī	Dzīvojamo	māju	pārvaldīšanas	likuma	10.panta	piekto	
daļu).	Minētais	pienākums	izriet	arī	no	katra	dzīvokļa	īpašnieka	lojalitātes	
pienākuma	 pret	 personu	 apvienību	 (kopību),	 kurā	 viņš	 ar	 dzīvokļa	
īpašuma	 iegādi	 ir	 apzināti	 un	 labprātīgi	 kļuvis	 par	 biedru,	 un	 kopības	
biedru	savstarpējās	uzticības	pienākuma.
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Ja	 dzīvokļa	 īpašnieks	 neizpilda	 vai	 nepienācīgi	 izpilda	 iepriekš	
minēto	 pienākumu	 pret	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopību,	 tas	 ir	 pamats	 ar	 šo	
neizpildi	vai	nepienācīgo	izpildi	radīto	zaudējumu	atlīdzināšanas	prasībai	
pret	attiecīgo	dzīvokļa	īpašnieku.	

Gan	vērtējot	pienākumu	pieņemt	kopības	pārvaldīšanai	nepieciešamos	
lēmumus,	gan	piedalīties	kopībā	ar	 savu	 ieguldījumu	un	no	 tā	neizpildes	
vai	 nepienācīgas	 izpildes	 izrietošo	 atbildību	 pret	 kopību,	 ņemams	 vērā,	
ka	 dzīvojamo	māju	 pārvaldīšanā	 piemērojams	 dalītas	 atbildības	 princips	
(sk.	likuma	“Par	dzīvokļa	īpašumu”	12.pantu	(redakcijā,	kas	bija	spēkā	līdz	
2009.gada	 31.decembrim),	 12.panta	 pirmo	 un	 otro	 daļu	 (redakcijā,	 kas	
bija	spēkā	no	2010.gada	1.janvāra),	Dzīvokļa	īpašuma	likuma	13.pantu,	kā	
arī	Dzīvojamo	māju	pārvaldīšanas	likuma	17.2panta	trešās	daļas	4.punktu	
un	ceturto	daļu),	 ja	vien	dzīvokļu	 īpašnieki	nav	 līgumiski	vienojušies	par	
solidāru	 atbildību	 (Civillikuma	 1672.–1673.pants).	 Tas	 nozīmē,	 ka	 katrs	
dzīvokļa	 īpašnieks	 atbild	 proporcionāli	 sava	 dzīvokļa	 īpašuma	 lielumam	
(attiecīgās	kopīpašuma	domājamās	daļas	apmēram).

Likumā	noteiktos	gadījumos	dzīvokļu	īpašnieki	kā	kopības	(personu	
apvienības)	biedri	ir	personiski	(tieši)	atbildīgi	par	kopības	saistībām	pret	
trešajām	personām,	un	tām	primāri	jāceļ	prasība	pret	personiski	atbildīgo	
dzīvokļa	īpašnieku,	kura	rīcības	dēļ	kopība	nav	izpildījusi	savas	saistības	
pret	 trešo	 personu.	 Arī	 šajā	 gadījumā	 atsevišķā	 dzīvokļa	 īpašnieks	
neatbild	solidāri	ar	citiem	dzīvokļu	īpašniekiem,	bet	tikai	par	tām	kopības	
saistībām	(to	daļu),	kuru	neizpilde	izriet	no	konkrētā	dzīvokļa	īpašnieka	
pienākuma	 pret	 kopību	 neizpildes.	 Attiecībā	 uz	 pārvaldnieka	 prasībām	
pret	personiski	atbildīgo	dzīvokļa	īpašnieku	jāņem	arī	vērā,	ka	ikvienam	
pārvaldniekam	 kā	 krietnam	 un	 kārtīgam	 pārvaldniekam	 nekavējoties	
jāuzsāk	 nepieciešamās	 darbības	 parāda	 atgūšanai,	 nepieļaujot	 tā	
nesamērīgu	 uzkrāšanos	 un	 tādējādi	 kaitējuma	 nodarīšanu	 dzīvokļa	
īpašnieku	kopības	likumīgajām	interesēm.	Minētā	pienākuma	neizpilde	ir	
pamats	pārvaldnieka	atbildībai	pret	kopību,	pamatojoties	uz	Dzīvojamo	
māju	pārvaldīšanas	likuma	16.pantu.

Turklāt	 saskaņā	 ar	 Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	 14.panta	 trešo	 un	
ceturto	daļu	ikviens	dzīvokļu	īpašnieks	un	arī	dzīvokļu	īpašnieku	kopība	
ir	 tiesīga	 celt	 prasību	 par	 dzīvokļa	 īpašuma	 atsavināšanu,	 ja	 dzīvokļa	
īpašnieks,	 viņa	 ģimenes	 loceklis	 vai	 cita	 dzīvokļa	 īpašumā	 iemitinātā	
persona	pārkāpj	normatīvo	aktu	prasības,	kas	attiecas	uz	dzīvokļa	īpašuma	
izmantošanu,	tostarp	sanitārās	un	ugunsdrošības	normas,	un	tādējādi	rada	
aizskārumu	citu	cilvēku	drošībai	un	veselībai,	apkārtējās	vides	kvalitātei.	
Tā	 kā	 pārvaldīšanas	 izdevumu	 nesegšana	 var	 negatīvi	 ietekmēt	 citu	
dzīvokļu	īpašnieku	dzīves	vides	kvalitāti,	arī	iepriekš	minētā	finansējuma	
nenodrošināšana	 var	 būt	 pamats	 prasības	 celšanai	 par	 parādnieka	
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dzīvokļa	 īpašuma	atsavināšanu	(sk.	Gulbis R. Pienākums segt dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas izdevumus un norēķināties par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu: reālnastas tiesiskā regulējuma 
attiecināšana kā risinājums. Latvijas Republikas Satversmei – 95. Latvijas 
Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2017, 125.lpp.).	Minētās	prasības	leģitīmais	pamats	
dzīvokļu	 īpašnieku	 iekšējo	 attiecību	 ietvarā	 izriet	 no	 nepieciešamības	
nodrošināt	 kopības	 biedru	 savstarpējās	 uzticības	 pienākuma	 efektīvu	
īstenošanu	un	godprātīgo	kopības	biedru	aizsardzību	pret	tādu	tās	biedru	
rīcību,	kas	nodara	kaitējumu	dzīvokļu	īpašnieku	kopībai	un	ir	pretrunā	ar	
dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanas	principiem.

[11.4.5] Dzīvokļu	 īpašnieku	 kopības	 procesuālā	 tiesībspēja	 nozīmē,	
ka	 kopība	 var	 būt	 par	 prasītāju	 un	 atbildētāju	 tiesā	 (sk.	 Komerclikuma	
90.panta	pirmo	daļu).	Līdz	ar	to	Senāts	atkāpjas	no	iepriekš	paustās	atziņas,	
ka	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopība	 neatbilst	 Civilprocesa	 likumā	 noteiktajam	
subjektu	 lokam	 un	 nevar	 piedalīties	 civilprocesā	 (sk. Augstākās tiesas 
Civillietu departamenta 2017.gada 16.jūnija sprieduma lietā Nr. SKC-220/2017 
(C30809612) 7.4.punktu).	 Vienlaikus	 Senāts	 norāda,	 ka	 tas	 neietekmē	
minētajā	 spriedumā	 un	 agrākajā	 judikatūrā	 izdarīto	 secinājumu	 par	 īsto	
atbildētāju,	 dzīvokļa	 īpašniekam	 apstrīdot	 dzīvokļa	 īpašnieku	 kopības	
lēmumu	(atziņu	un	norādi	uz	agrāko	judikatūru	sk.	turpat).

Kā	 lietas	 dalībnieku	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopību	 tiesvedībā	 parasti	
pārstāv	 pārvaldnieks,	 kurš,	 noslēdzot	 pārvaldīšanas	 līgumu,	 kļūst	 par	
kopības	pārstāvi	(Dzīvojamo	māju	pārvaldīšanas	likuma	11.panta	pirmā	
daļa)	ar	 tiesībām	kopību	pārstāvēt	 tiesā,	 ja	vien	kopība	nav	vienojusies	
ar	 pārvaldnieku	 par	 citādu	 pārstāvības	 apjomu	 (Dzīvojamo	 māju	
pārvaldīšanas	likuma	11.panta	otrās	daļas	7.punkts).	Dzīvokļu	īpašnieku	
kopība	 likumā	 noteiktā	 kārtībā	 var	 pieņemt	 lēmumu,	 pilnvarojot	 to	
pārstāvēt	 tiesā	arī	citu	personu.	Savukārt,	 ja	dzīvokļu	 īpašnieku	kopībai	
un	 pārvaldniekam	 ir	 konfliktējošas	 intereses,	 piemēram,	 kopība	 un	
pārvaldnieks	ir	pretējās	puses	tiesvedībā,	vai	ir	citi	apstākļi,	kas	nepieļauj	
pārvaldnieka	 kā	 kopības	 pārstāvja	 piedalīšanos	 tiesvedībā,	 tad	 kopību	
pārstāv	 vai	 nu	 visi	 dzīvokļu	 īpašnieki	 kopā,	 vai	 likumā	noteiktā	 kārtībā	
dzīvokļu	īpašnieku	kopības	pilnvarota	persona.

Procesuālajos	dokumentos,	piemēram,	prasības	pieteikumā	un	tiesas	
dokumentos,	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopība	 norādāma	 kā	 puse,	 identificējot	
to	ar	attiecīgās	dzīvojamās	mājas	adresi,	bet	pārvaldnieks	vai	cits	kopības	
pārstāvis	–	kā	tās	pilnvarotais	pārstāvis.	Ja	dzīvokļu	īpašnieku	kopība	ir	puse	
lietā,	tad	tai	izsniedzamos	tiesas	dokumentus	piegādā	vai	nu	pārvaldniekam,	
ja	 tas	 ir	kopības	pārstāvis,	vai	citai	kopības	pilnvarotajai	personai,	bet,	 ja	
tādas	nav	vai	par	tādu	nav	ziņu,	–	visiem	dzīvokļu	īpašniekiem.	
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[11.5]	Saskaņā	ar	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	
privatizāciju”	50.panta	septīto	daļu	(redakcijā,	kas	bija	spēkā	strīdus	laika	
posmā)	pašvaldības	pienākums	 ir	pārvaldīt	un	apsaimniekot	dzīvojamo	
māju	 līdz	 tās	 pārvaldīšanas	 tiesību	 nodošanai	 dzīvokļu	 īpašnieku	
sabiedrībai	 vai	 ar	 dzīvokļu	 īpašnieku	 savstarpēju	 līgumu	 pilnvarotai	
personai.	 Ar	 minētā	 likuma	 2008.gada	 21.februāra	 grozījumiem	 tika	
noteikts,	 ka	 arī	 tādā	 gadījumā,	 kad	 dzīvokļu	 īpašnieki	 nav	 pārņēmuši	
pārvaldīšanas	 tiesības,	 viņi,	 likumā	 noteiktā	 kārtībā	 savstarpēji	
vienojoties,	nosaka	dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanas	un	apsaimniekošanas	
kārtību	un	maksu	par	to	(likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	
privatizāciju”	50.panta	trešās	daļas	1.punkts).

Senāts,	 skaidrojot	 likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 dzīvojamo	māju	
privatizāciju”	 50.panta	 septīto	 daļu	 un	 uzsverot,	 ka	 minētās	 normas	
iztulkojums	 attiecas	 uz	 likuma	 regulējumu	 pirms	 2008.gada	 21.februāra	
grozījumiem,	 norādīja:	 “[..]	 kamēr	 nav	 izveidojies	 dzīvokļu	 īpašnieku	
kopums,	 kas	 kā	 subjekts	 var	 veikt	 mājas	 pārvaldīšanu	 un	 saistībā	 ar	 to	
uzstāties	 tiesiskajās	 attiecībās	 ar	 trešajām	 personām,	 dzīvokļu	 īpašnieki	
paši	nepiedalās	būtisko	jautājumu	izlemšanā	par	mājas	pārvaldīšanu.	Būtībā	
dzīvokļu	īpašnieki	ir	personas,	kas	gūst	labumu	no	tā,	ka	pašvaldība	(ar	tās	
uzdevumu	pildoša	mājas	pārvaldītāja	palīdzību)	pilda	tai	no	likuma	izrietošo	
pienākumu”	(sk. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 
20.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-154/2011 (C24063907) 7.punktu; sk.	 arī 
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2011.gada 16.jūnija 
sprieduma lietā Nr. SKA-23/2011 (A42575707) 13.punktu).

Senāta	 ieskatā	 vismaz	 no	 brīža,	 kad	 stājās	 spēkā	 iepriekš	minētie	
likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”	2008.gada	
21.februāra	grozījumi,	arī	tādās	dzīvojamās	mājās,	kurās	dzīvokļu	īpašnieku	
kopums	 (kopība)	 nav	 pārņēmis	 attiecīgās	mājas	 pārvaldīšanas	 tiesības,	
dzīvokļu	 īpašnieku	kopība	 ir	atzīstama	par	 īpaša	veida	tiesību	subjektu,	
kas	 var	 stāties	 tiesiskajās	 attiecībās	 ar	 trešajām	 personām,	 piemēram,	
noslēgt	trīspusējos	līgumus	starp	dzīvokļa	īpašnieku	kopību,	pārvaldnieku	
un	 noteiktu	 dzīvojamās	 mājas	 remonta	 darbu	 veicēju.	 Vienlaikus	 līdz	
pārvaldīšanas	 tiesību	 pārņemšanai	 šādai	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopībai	 ir	
ierobežotas	tiesības	īstenot	dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanu,	tostarp	tā	nav	
tiesīga	mainīt	likumā	noteikto	pārvaldnieku	vai	izvēlēties,	kurai	personai	
pašvaldība	uzticēs	dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanu.

Pašvaldība,	 ja	 tā	mājas	 pārvaldīšanu	 uzdod	 citai	 personai,	 tostarp	
tās	kapitālsabiedrībai,	rīkojas	kā	dzīvokļu	īpašnieku	kopības	likumiskais	
pārstāvis,	 un	 attiecīgi	 šī	 rīcība	 nodibina	 tiesiskās	 attiecības	 starp	
dzīvokļu	 īpašnieku	 kopību	 un	 pašvaldības	 izraudzīto	 pārvaldnieku.	
Apstāklim,	 ka	 attiecīgajā	 līgumā	 kā	 līdzēji	 norādīti	 pašvaldība	 un	 tās	
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izraudzītais	 pārvaldnieks,	 nav	 nozīmes,	 jo	 izšķirošs	 ir	 tiesisko	 attiecību	
un	 tajās	 iesaistīto	 personu	 lomas	 vērtējums	 pēc	 būtības.	 Aplūkojamās	
apsaimniekošanas	 attiecības	 pēc	 būtības	 pastāv	 starp	 pārvaldnieku	 un	
dzīvokļu	 īpašnieku	 kopību,	 kuras	 labā	 un	 interesēs	 pārvaldīšana	 tiek	
veikta,	 bet	 pašvaldība,	 šīs	 attiecības	 nodibinot,	 ir	 rīkojusies	 tikai	 kā	
kopības	likumiskais	pilnvarnieks.

Līdz	 ar	 to	 konkrētajā	 lietā	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatoti	
norādīja,	 ka	 pašvaldība	 tiesiskajās	 attiecībās	 ar	 prasītāju	 darbojas	 kā	
pārstāvis,	taču	kļūdaini	noteica	pārstāvamo	tiesību	subjektu	un	tādējādi	
arī	nepamatoti	secināja,	ka	tiesiskās	attiecības	pastāv	starp	pašvaldību,	no	
vienas	puses,	un	prasītāju,	no	otras	puses.

[11.6]	 Nosakot,	 starp	 kuriem	 tiesību	 subjektiem	 pastāv	 tiesiskās	
attiecības,	 no	 kurām	 izriet	 prasījumi,	 kuru	 apmierināšanu	 tiesas	 ceļā	
konkrētajā	 lietā	 vēlas	 panākt	 prasītāja,	 jāņem	 vērā,	 ka	 tas	 ir	 atkarīgs	
no	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanas	 darbībām,	 kuru	 apmaksu	 prasa	
pārvaldnieks,	un	no	 tā,	vai	pārvaldnieks	rīkojas	savā	vārdā	un	 interesēs	
vai	arī	atvietojot	dzīvokļu	īpašnieku	kopību.

[11.6.1]	 Attiecībā	 uz	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanas	 darbībām,	
kuras	pārvaldnieks	īsteno	pats	kā	pakalpojuma	sniedzējs	(Dzīvojamo	māju	
pārvaldīšanas	 likuma	 7.panta	 1.punkts),	 un	 attiecībā	 uz	 pārvaldīšanas	
atlīdzību	 tiesiskās	 attiecības	pastāv	 starp	pārvaldnieku	kā	pakalpojuma	
sniedzēju,	no	vienas	puses,	un	dzīvokļu	īpašnieku	kopību	kā	pakalpojuma	
saņēmēju,	no	otras	puses.	Kaut	arī	 strīdus	 laika	posmā	piemērojamajos	
normatīvajos	 aktos	 netika	 uzsvērts	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanas	
izdevumu	 iedalījums	 pēc	 tā,	 vai	 maksājumus	 par	 pārvaldīšanas	
darbībām	pārvaldnieks	saņēma	kā	pakalpojuma	sniedzējs	vai	kā	kopības	
pilnvarotā	persona,	kurai	saņemtais	maksājums	bija	jānodod	patiesajam	
pakalpojuma	sniedzējam,	tas	neietekmēja	minēto	tiesisko	attiecību	dabu	
un	pārvaldnieka	statusu	šajās	attiecībās	pēc	būtības.	

Vienlaikus	 normatīvie	 akti	 dzīvojamo	 māju	 pārvaldīšanas	 jomā	
tieši	 nosaka	 katra	 dzīvokļa	 īpašnieka	 pienākumu	 segt	 pārvaldīšanas	
pakalpojuma	 izdevumus	 un	 maksāt	 atlīdzību	 par	 pārvaldīšanu	
(likuma	 “Par	dzīvokļa	 īpašumu”	12.pants	 (redakcijā,	 kas	 bija	 spēkā	 līdz	 
2009.gada	 31.decembrim),	 12.panta	 pirmā	 daļa	 (redakcijā,	 kas	 bija	
spēkā	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	2010.gada	31.decembrim)	un	Dzīvokļa	
īpašuma	likuma	10.panta	pirmās	daļas	2.punkts),	proti,	nosaka	dzīvokļa	
īpašnieka	kā	kopības	biedra	personisko	atbildību	par	kopības	saistībām,	
kas	radušās	tā	rīcības	(pārvaldīšanas	izdevumu	nesegšanas)	rezultātā	(sk.	
šā	 sprieduma	 11.4.4.punktu).	 Tas	 nozīmē,	 ka	 pārvaldniekam	 prasījums	
par	 iepriekš	minēto	 nesamaksāto	 līdzekļu	 piedziņu	 primāri	 jāvērš	 pret	
konkrēto	parādnieku,	nevis	pret	dzīvokļu	īpašnieku	kopību.
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Gadījumā,	 kad	 pārvaldnieks	 ir	 komersants	 un	 tiesiskās	 attiecības	
pastāv	 starp	 pārvaldnieku	 un	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopību	 vai	 atsevišķu	
dzīvokļa	 īpašnieku,	 ņemot	 vērā	 šā	 sprieduma	 11.1.punktā	 minēto,	
pārvaldnieka	 prasījumiem	 piemērojams	 Komerclikuma	 406.pantā	
noteiktais	trīs	gadu	noilguma	termiņš,	jo	prasījuma	priekšmets	ir	samaksa	
par	 pārvaldnieka	 sniegtajiem	 pakalpojumiem	 vai	 veiktajiem	 darbiem.	
Minētais	noilguma	termiņš	ir	piemērojams	arī	pārvaldnieka-komersanta	
prasījumiem	 pret	 personiski	 atbildīgo	 dzīvokļa	 īpašnieku,	 jo	 arī	 šādā	
gadījumā	 pārvaldnieks	 ceļ	 prasību	 savā	 labā	 un	 vārdā,	 nevis	 pārstāvot	
kopību.

Līdz	 ar	 to	 konkrētajā	 lietā	 izdarītais	 tiesas	 secinājums,	 ka	 uz	
prasījumu	 par	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanas	 un	 apsaimniekošanas	
maksas	 parāda	 piedziņu	 nav	 attiecināms	 Komerclikuma	 406.pantā	
noteiktais	noilguma	termiņš,	nav	pamatots	daļā,	kas	attiecas	uz	prasītājas	
sniegtā	 pārvaldīšanas	 (apsaimniekošanas)	 pakalpojuma	maksas	 parāda	
piedziņu.

[11.6.2] Savukārt,	vēršot	pret	parādnieku	prasījumu	par	uzkrājuma	
veidošanai	 (plānoto	remontdarbu	 izmaksu	segšanai)	paredzēto	 līdzekļu	
piedziņu,	 pārvaldnieks	 rīkojas	 nevis	 savā	 labā,	 bet	 dzīvokļu	 īpašnieku	
kopības	 labā,	 proti,	 atvieto	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopību	 attiecībās	 ar	
dzīvokļu	 īpašniekiem,	 kuriem	 ir	 pienākums	 šādas	 iemaksas	 uzkrājumā	
veikt	 atbilstoši	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopības	 lēmumam	 vai	 atbilstoši	
normatīvajos	 aktos	 noteiktajam	 pienākumam	 (sk.	 Ministru	 kabineta	 
2005.gada	 22.februāra	 noteikumu	 Nr.	 135	 “Kārtība,	 kādā	 nosakāma	
maksa	par	dzīvojamās	mājas	uzturēšanu	un	apsaimniekošanu”	6.punktu	
(redakcijā,	kas	bija	spēkā	līdz	2008.gada	26.martam)	un	Ministru	kabineta	
2008.gada	 9.decembra	 noteikumu	 Nr.	 1014	 “Kārtība,	 kādā	 aprēķināma	
maksa	 par	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanu	 un	 apsaimniekošanu”	
11.punktu	(redakcijā,	kas	bija	spēkā	strīdus	laika	posmā)).	Šādi	piedzītie	
līdzekļi	nonāk	nevis	pārvaldnieka,	bet	gan	kopības	mantā.

Līdz	ar	 to	šādā	gadījumā	 tiesiskās	attiecības	pastāv	starp	dzīvokļu	
īpašnieku	 kopību,	 no	 vienas	 puses,	 un	 dzīvokļa	 īpašnieku,	 no	 otras	
puses,	 bet	 pārvaldnieks	 šeit	 rīkojas	 tikai	 kopības	 pilnvarnieka	 statusā.	
Minēto	 atziņu	 neietekmē	 apstāklis,	 ka	 uzkrājumā	 iemaksātos	 līdzekļus	
pārvaldnieks	noguldījis	kredītiestādes	kontā,	kura	turētājs	ir	pārvaldnieks.	
Rīkojoties	 ar	 krietna	 un	 kārtīga	 pārvaldnieka	 rūpību,	 pārvaldniekam	
katras	dzīvokļu	īpašnieku	kopības	līdzekļi	 ir	 jāglabā	nošķirti,	piemēram,	
atsevišķā	 kopības	 noguldījumu	 kontā	 kredītiestādē,	 turklāt	 tādā	 veidā,	
kas	pēc	iespējas	samazina	to	zaudēšanas	risku,	piemēram,	pārvaldnieka	
vai	kredītiestādes	maksātnespējas	gadījumā.	Attiecīgi	dzīvokļu	īpašnieku	
kopībai	 ir	 tiesības	 prasīt	 pārvaldniekam	 izpildīt	 šo	 pienākumu.	 Turklāt	
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ņemams	vērā,	ka	dzīvokļa	īpašnieku	kopība	kā	tiesību	subjekts	arī	pati	var	
būt	konta	turētājs	kredītiestādē.

Procesuāli	 tiesiski	 tas	 nozīmē,	 ka	 attiecībā	 uz	 konkrēto	 prasījumu	
(par	 uzkrājuma	 veidošanai	 maksājamo	 līdzekļu	 piedziņu)	 prasītājs	 ir	
dzīvokļu	īpašnieku	kopība,	bet	pārvaldnieks	–	tās	pārstāvis.

Ņemot	vērā,	 ka	konkrētajā	 lietā	neviens	no	 šādu	 tiesisko	attiecību	
subjektiem	 nav	 komersants,	 prasījumam	 par	 uzkrājuma	 veidošanai	
(plānoto	 remontdarbu	 izmaksu	 segšanai)	maksājamo	 līdzekļu	 piedziņu	
piemērojams	 Civillikuma	 1895.pantā	 noteiktais	 desmit	 gadu	 noilguma	
termiņš.

Tādējādi	 kasācijas	 sūdzības	 arguments	 par	 to,	 ka	 tiesa	 nepareizi	
piemērojusi	 Civillikuma	 1895.pantu	 attiecībā	 uz	minēto	 parāda	 daļu,	 ir	
nepamatots.

[11.6.3]	Lai	gan	prasījums	par	parāda	piedziņu	daļā	par	komunālo	
pakalpojumu	 apmaksu	 ir	 noraidīts	 un	 tiesas	 spriedums	 šajā	 daļā	 kā	
nepārsūdzēts	kasācijas	kārtībā	ir	stājies	spēkā,	Senāts	tiesiskās	noteiktības	
un	 vienotas	 prakses	 nodrošināšanas	 nolūkā	 uzskata	 par	 nepieciešamu	
norādīt	 obiter dictum,	 ka,	 nosakot	 šādam	 prasījumam	 piemērojamo	
noilguma	 termiņu	 gadījumā,	 kad	 prasību	 ceļ	 komunālo	 pakalpojumu	
sniedzējs,	 kurš	 ir	 komersants,	 piemērojams	 Komerclikuma	 406.pantā	
noteiktais	noilguma	termiņš.	

Savukārt	 gadījumā,	 kad	 prasību	 pret	 atsevišķā	 dzīvokļa	 īpašnieku,	
kurš	nav	norēķinājis	par	sniegto	pakalpojumu	atbilstoši	savai	maksājuma	
daļai	 (sk.	 Dzīvojamo	māju	 pārvaldīšanas	 likuma	 17.2panta	 trešās	 daļas	
4.punktu),	ceļ	dzīvokļu	īpašnieku	kopība,	tostarp	gadījumā,	kad	līgums	par	
komunālo	pakalpojumu	sniegšanu	vai	jebkurš	cits	līgums	par	dzīvojamās	
mājas	uzturēšanai	nepieciešamo	pakalpojumu	nodrošināšanu	ir	noslēgts	
ar	pilnvarotās	personas,	tostarp	pārvaldnieka,	starpniecību	(sk.	Dzīvojamo	
māju	pārvaldīšanas	likuma	17.2panta	otro	daļu),	parasti	būs	piemērojams	
Civillikuma	1895.pantā	noteiktais	noilguma	termiņš,	 it	 īpaši,	 ja	attiecīgo	
parādu	kopība	 jau	 ir	 segusi	no	 savas	mantas.	Turpretim,	 ja	kopība	pret	
pakalpojumu	sniedzēju	 savas	 saistības	vēl	nav	 izpildījusi,	 tad	prasījums	
pret	 atsevišķā	 dzīvokļa	 īpašnieku	 noilgst	 vienlaikus	 ar	 pakalpojuma	
sniedzēja	prasījumu	pret	kopību.

[11.7]	Ņemot	vērā	iepriekš	norādīto,	Senāts	atzīst,	ka	pārsūdzētajā	
spriedumā	 tiesa	 nepamatoti	 secinājusi,	 ka	 uz	 prasījumu	 daļā	 par	
pārvaldīšanas	 izdevumu	 un	 pārvaldīšanas	 atlīdzības	 piedziņu	 nav	
piemērojams	Komerclikuma	406.pants.	Tajā	noteiktais	noilguma	termiņš	
ir	 piemērojams	 attiecībā	 uz	 prasījumu	 piedzīt	 par	 labu	 pārvaldniekam	
parādu	 par	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanas	 pakalpojuma	 sniegšanu,	
bet	 nav	 piemērojams	 prasījumam	 piedzīt	 tādu	 līdzekļu	 parādu,	 kurus	
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atbildētājai	bija	pienākums	maksāt	dzīvokļu	īpašnieku	kopībai	piederošajā	
uzkrājumā	(nākotnē	plānoto	remontdarbu	segšanai).	Līdz	ar	to	spriedumu	
šajā	daļā	nevar	atzīt	par	pareizu.	Tā	kā	pārsūdzētā	sprieduma	rezolutīvajā	
daļā	nav	nošķirts,	kāda	summa	piedzenama	kā	parāds	par	pārvaldīšanas	
pakalpojuma	 sniegšanu,	 bet	 kāda	 summa	 –	 kā	 uzkrājuma	 veidošanai	
paredzētā,	spriedums	atceļams	visā	prasības	apmierinātajā	daļā.

II

[12] Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējas	 argumenti,	 ka	 ar	 pārsūdzēto	
spriedumu	 apmierināto	 prasījumu	 neapstiprina	 pierādījumi	 lietā,	
kasācijas	 kārtībā	 pārbaudāmi	 tiktāl,	 ciktāl	 šādi	 argumenti	 attiecas	 uz	
tiesību	 jautājumiem.	 Savukārt	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 450.panta	
trešajai	 daļai,	 451.	 un	 452.pantam	 pierādījumu	 pārvērtēšana	 neietilpst	
kasācijas	instances	tiesas	kompetencē.

Senāta	 ieskatā	 kasācijas	 kārtībā	 pārbaudāms	 kasācijas	 sūdzības	
iesniedzējas	arguments,	ka	spriedums	pamatots	ar	tādiem	pierādījumiem,	
ar	 kuriem	 nevar	 nodibināt	 prasījuma	 apmēru	 un	 pierādīt	 tā	 aprēķina	
pareizību,	 proti,	 ar	 prasītājas	 iesniegtajām	 tāmēm	 (to	 kopsavilkumiem)	
par	 laika	 posmu	 no	 2007.gada	 otrā	 pusgada	 līdz	 2010.gadam	 (lietas 
46.–49.lp.)	 un	 ar	 pašas	 prasītājas	 sagatavoto	 atskaiti	 par	 atbildētājai	
aprēķinātajām	 un	 atbildētājas	 samaksātajām	 summām	 laika	 posmā	 no	
2003.gada	februāra	līdz	2011.gada	decembrim	(lietas 27.–28.lp.).

Tā	kā	prasība	daļā	par	komunālo	pakalpojumu	 izdevumu	piedziņu	
ir	 noraidīta	 un	 šajā	 daļā	 spriedums	 kasācijas	 kārtībā	 nav	 pārsūdzēts,	
tad	 vērtējams	 jautājums,	 vai	 ar	 prasītājas	 sagatavotajām	 tāmēm	 (to	
kopsavilkumiem)	 un	 atskaiti	 var	 pierādīt	 izdevumus	 par	 pārvaldīšanas	
pakalpojuma	sniegšanu,	tostarp	atlīdzību	par	pārvaldīšanu,	un	izdevumus	
uzkrājuma	veidošanai.

[12.1]	 Nosakot	 apsaimniekošanas	 maksu	 dzīvojamās	 mājās,	 kuru	
pārvaldīšanas	tiesības	dzīvokļu	īpašnieki	nebija	pārņēmuši	no	pašvaldības	
un	kurās	dzīvokļu	īpašnieki	nebija	noteikuši	maksu	par	mājas	pārvaldīšanu	
un	apsaimniekošanu,	 attiecībā	uz	 strīdus	 laika	posmu	bija	piemērojami	
Ministru	kabineta	2005.gada	22.februāra	noteikumi	Nr.	135	“Kārtība,	kādā	
nosakāma	maksa	par	dzīvojamās	mājas	uzturēšanu	un	apsaimniekošanu”	
(spēkā	 līdz	 2008.gada	 26.martam;	 turpmāk	 arī	 –	 Noteikumi	 Nr.	 135)	
un	 Ministru	 kabineta	 2008.gada	 9.decembra	 noteikumi	 Nr.	 1014	
“Kārtība,	 kādā	 aprēķināma	 maksa	 par	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanu	
un	apsaimniekošanu”	 (spēkā	no	2008.gada	18.decembra	 līdz	2017.gada	
20.jūlijam;	turpmāk	arī	–	Noteikumi	Nr.	1014).

Pārsūdzētajā	 spriedumā	 tiesa	 norādījusi,	 ka	 Noteikumi	 Nr.	 1014	
nosaka	 īpašu	 kārtību,	 kādā	 dzīvokļu	 īpašnieki	 var	 apstrīdēt	 dzīvojamās	
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mājas	pārvaldnieka	aprēķināto	pārvaldīšanas	maksu,	 taču	nav	vērtējusi,	
kādā	 kārtībā	 dzīvokļu	 īpašnieki	 varēja	 apstrīdēt	 pārvaldnieka	 noteikto	
pārvaldīšanas	 maksu	 iepriekšējā	 strīdus	 laika	 posma	 daļā,	 attiecībā	 uz	
kuru	sagatavotajām	tāmēm	bija	piemērojami	Noteikumi	Nr.	135,	kas	īpašu	
kārtību	 pārvaldnieka	 aprēķinātās	 pārvaldīšanas	 maksas	 apstrīdēšanai	
nenoteica.

Vienlaikus	 visā	 strīdus	 laika	 posmā	 bija	 piemērojams	 princips,	 ka	
pārvaldīšanas	 izdevumi	 dzīvokļa	 īpašniekam	 jāsedz	 proporcionāli	 sava	
dzīvokļa	 īpašuma	 lielumam	 (attiecīgās	 kopīpašuma	 domājamās	 daļas	
apmēram).	 Šis	 princips	 nostiprināts	 likuma	 “Par	 dzīvokļa	 īpašumu”	
12.pantā	 (redakcijā,	 kas	 bija	 spēkā	 līdz	 2009.gada	 31.decembrim),	
12.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	(redakcijā,	kas	bija	spēkā	no	2010.gada	
1.janvāra),	kā	arī	ir	ietverts	Dzīvokļa	īpašuma	likuma	13.pantā.

Minētais	princips	nozīmē,	ka	katram	dzīvokļa	īpašniekam	jāpiedalās	
dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanas	 izdevumu	 segšanā	 samērīgi	 ar	 savas	
kopīpašuma	 domājamās	 daļas	 lielumu.	 Atšķirīgu	 pārvaldīšanas	maksas	
likmju	noteikšana	par	platības	kvadrātmetru	 ir	pretrunā	ar	šo	principu.	
Atkāpe	 no	 šī	 principa	 pieļaujama	 tikai	 gadījumos,	 kad	 to	 tieši	 paredz	
normatīvie	 akti	 (sk.,	 piemēram,	 Noteikumu	 Nr.	 1014	 6.punktu	 un	
Noteikumu	 Nr.	 135	 3.punktu)	 vai	 tas,	 norādot	 atbilstošu	 pamatojumu,	
noteikts	 ar	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopības	 lēmumu	 (sk.	 Augstākās 
tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 26.oktobra sprieduma lietā  
Nr. SKC-205/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1026.C20394212.1.S) 9.1.–9.3.punktu).

Līdz	ar	to	arī	strīdus	laika	posmā,	par	kuru	bija	piemērojami	Noteikumi	
Nr.	135,	likumam	neatbilstoša	būtu	situācija,	kad	vienas	dzīvojamās	mājas	
dzīvokļu	 īpašniekiem	 būtu	 jāmaksā	 atšķirīga	 pārvaldīšanas	 maksa.	 Tas	
nozīmē,	ka	arī	minētajā	laika	posmā,	nepiekrītot	pārvaldīšanas	maksai,	tā	
būtu	 jāapstrīd	kopumā,	proti,	kā	 likme,	kas	noteikta	attiecībā	uz	visiem	
konkrētās	 dzīvojamās	 mājas	 dzīvokļu	 īpašniekiem.	 Turklāt	 noteiktā	
maksa	būtu	jāapstrīd	saprātīgā	laikā,	kas	nevar	pārsniegt	laika	posmu,	par	
kuru	maksa	noteikta.	

Lietā	nav	ziņu,	ka	pārvaldnieka	sagatavotās	tāmes	iepriekš	minētajā	
kārtībā	būtu	apstrīdētas	(dzīvokļu	īpašnieki	tām	nebūtu	piekrituši).	Tāmju	
vēlāku	apstrīdēšanu	piemērojamie	normatīvie	regulējumi	nepieļauj.

[12.2]	Ņemot	vērā,	ka	pārvaldnieka	tāmju	sagatavošanas	pienākumu	
konkrētās	 lietas	 apstākļos	 noteica	 normatīvie	 akti	 un	 ka	 pārvaldīšanas	
maksu	 nosaka	 kā	 fiksētu	 maksu	 par	 telpas	 platības	 kvadrātmetru,	
atbildētājai	 nebija	 pamata	 uzskatīt,	 ka	 tai	 nav	 jāmaksā	 tāmē	 norādītais	
maksājums	atbilstoši	sava	dzīvokļa	īpašuma	platībai.

Dzīvokļa	 īpašnieks	arī	 apstiprinātas	 tāmes	gadījumā	var	 celt	 ierunu	
un	 nesegt	 pārvaldīšanas	 izdevumus	 tādā	 apmērā,	 kādā	 pārvaldīšanas	
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pakalpojums	 faktiski	 nav	 sniegts,	 piemēram,	 ja	 noteiktu	 laiku	 nav	 veikta	
dzīvojamās	mājas	kopīpašumā	esošās	daļas	un	tai	piesaistītā	zemesgabala	
sanitārā	kopšana.	Tomēr	dzīvokļa	īpašnieks	uz	šāda	pamata	nevar	atteikties	
segt	pārvaldīšanas	 izmaksas	gadījumā,	kad	attiecīgie	 līdzekļi	 tiek	uzkrāti,	
lai	 nodrošinātu	 dzīvojamās	 mājas	 ekspluatāciju	 un	 uzturēšanu	 (fizisku	
saglabāšanu	 visā	 tās	 ekspluatācijas	 laikā)	 atbilstoši	 normatīvo	 aktu	
prasībām	 (Dzīvojamo	 māju	 pārvaldīšanas	 likuma	 2.panta	 pirmās	 daļas	
1.punkts),	piemēram,	kā	uzkrājums	avārijas	darbu	veikšanai	nākotnē.

Lietā	nav	ziņu,	ka	atbildētāja	būtu	iebildusi	pret	prasītājas	sagatavotajās	
tāmēs	 norādītās	 maksas	 samaksu	 tādu	 iemeslu	 dēļ,	 ka	 pārvaldīšanas	
pakalpojumi	dzīvokļu	īpašniekiem	pilnībā	vai	daļēji	netiek	sniegti.

[12.3]	 Dzīvokļa	 īpašnieka	 pienākumu	 segt	 dzīvojamās	 mājas	
pārvaldīšanas	 pakalpojuma	 izdevumus	 konkrētajā	 lietā	 neietekmē	
apstāklis,	ka	par	noteiktu	laika	posmu	pārvaldnieks	nav	piesūtījis	rēķinus.	
Lai	 arī	 rēķinu	 piesūtīšana	 ir	 pārvaldnieka	 pienākums,	 tā	 neizpilde	 var	
būt	 pamats	 tikai	 šā	 pienākuma	 neizpildes	 rezultātā	 radīto	 zaudējumu	
piedziņai,	 bet	 ne	 atbrīvojumam	 segt	 pārvaldīšanas	 izdevumus	 iepriekš	
minētajās	tāmēs	noteiktajā	apmērā.

[12.4]	 Pret	 prasību	 var	 celt	 ierunu,	 ka	 atbildētāja	 nav	 informēta	
par	 tāmi,	 proti,	 tā	 nav	 paziņota	 dzīvokļu	 īpašniekiem.	 Lietas	 materiāli	
un	iesniegtā	kasācijas	sūdzība	šajā	 jautājumā	nav	pietiekami	skaidri,	un	
attiecīgi	šāda	apstākļa	pārbaude	īstenojama	apelācijas	instances	tiesā,	ja	
tā,	ņemot	vērā	apsvērumus	par	iespējamo	prasījuma	noilgumu,	pārbaudīs	
iebildumus	par	prasījuma	pamatotību	pēc	būtības.

[12.5]	 Ņemot	 vērā	 iepriekš	 minēto,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 attiecībā	 uz	
dzīvojamām	 mājām,	 kuru	 pārvaldīšanas	 tiesības	 dzīvokļu	 īpašnieki	
nav	pārņēmuši	un	kurās	dzīvokļu	 īpašnieki	nav	noteikuši	maksu	par	 to	
pārvaldīšanu	 un	 apsaimniekošanu,	 pārvaldnieka	 sagatavotās	 tāmes	 var	
kalpot	par	pierādījumu,	kas	apliecina	pārvaldīšanas	maksas	lielumu,	ciktāl	
tas	attiecas	uz	pārvaldīšanas	pakalpojuma	maksu,	bet	neietver	maksu	par	
komunālajiem	pakalpojumiem.	

[12.6]	Senāta	ieskatā	nav	pamatots	kasācijas	sūdzības	iesniedzējas	
arguments,	ka	prasītājas	iesniegtā	atskaite	par	atbildētājai	aprēķinātajām	
un	 atbildētājas	 samaksātajām	 summām	 laika	 posmā	 no	 2003.gada	
februāra	 līdz	 2011.gada	 decembrim	 (lietas 27.–28.lp.)	 vērtējama	 kā	
piedzenamās	summas	aprēķins	(sk.	Civilprocesa	likuma	128.panta	otrās	
daļas	4.punktu),	nevis	kā	pierādījums.

Saskaņā	 ar	 Civilprocesa	 likuma	 104.panta	 pirmo	 daļu	 arī	 pušu	
paskaidrojumi,	 kuri	 ietver	 ziņas	 par	 faktiem,	 uz	 kuriem	 pamatoti	 viņu	
prasījumi	 vai	 iebildumi,	 atzīstami	 par	 pierādījumiem,	 ja	 tos	 apstiprina	
citi	tiesas	sēdē	pārbaudīti	un	novērtēti	pierādījumi.	Tiesa	nav	pamatojusi	
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pārsūdzētajā	spriedumā	izdarītos	secinājumus	tikai	ar	prasītājas	aprēķinu,	
bet	gan	vērtējusi	to	kopsakarā	ar	prasītājas	iesniegtajām	tāmēm,	kuras,	kā	
norādīts	 iepriekš	 (sk.	 šī	 sprieduma	12.5.punktu),	 var	kalpot	par	parāda	
noteikšanas	pierādījumu.

[13]	 Atceļot	 pārsūdzēto	 spriedumu,	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	
458.panta	 otrajai	 daļai	 atbildētājai	 [pers.	 A]	 atmaksājama	 iemaksātā	
drošības	nauda	300	EUR	(lietas 139.lp.).

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

atcelt	 Zemgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	
31.maija	spriedumu	daļā,	ar	kuru	prasība	apmierināta,	un	nodot	lietu	šajā	
daļā	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā;

atmaksāt	[pers.	A]	drošības	naudu	300	EUR	(trīs	simti	euro).
Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Rīgā	2019.gada	27.decembrī		 SKC-109/2019 
 ECLI:LV:AT:2019:1227.C31346614.4.L

Senāta senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī
Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu)

ATSEVIŠĶĀS DOMAS

sakarā	 ar	 Senāta	 Civillietu	 departamenta	 2019.gada	 12.decembra	
spriedumu,	izskatot	[pers.	A]	kasācijas	sūdzību	par	Zemgales	apgabaltiesas	
Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	 31.maija	 spriedumu	 civillietā	
SIA	“Rīgas	namu	pārvaldnieks”	prasībā	pret	[pers.	A]	par	parāda	piedziņu.

Pievienojamies	 Senāta	 spriedumā	 ietvertajām	 atziņām	 gan	 par	
dzīvokļu	īpašnieku	kopību	kā	īpaša	veida	tiesību	subjektu,	gan	atbildību	
par	kopības	saistībām,	gan	pārvaldnieka	atbildību	par	parāda	piedziņu	un	
rīcību	ar	kopības	mantu.	

Tomēr	nevaram	piekrist	Senāta	spriedumā	paustajiem	uzskatiem:
1)	ka	arī	pārvaldīšanas	izdevumu	nesegšana	(citiem	vārdiem,	mājas	

uzturēšanas	 izdevumu	 un	 komunālo	 pakalpojumu	 maksājumu	
parāds)	 ir	 viens	 no	 Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	 14.panta	 trešajā	
daļā	 paredzētajiem	 gadījumiem,	 kad	 pieļaujama	 parādniekam	
piederošā	 dzīvokļa	 īpašuma	 atsavināšana	 (nolēmuma	
14.4.4.punkta	pēdējā	rindkopa);

2)	 ka	 prasību	 pret	 personīgi	 atbildīgo	 dzīvokļa	 īpašnieku	 par	
dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanas	izdevumu	piedziņu	pārvaldnieks	
(komersants)	ceļ	savā	labā	un	vārdā,	nevis	pārstāvot	kopību,	un	
tādēļ	arī	šādā	gadījumā	ir	piemērojams	Komerclikuma	406.pantā	
noteiktais	trīs	gadu	noilguma	termiņš	(nolēmuma	11.6.1.punkts).

Attiecībā	 uz	 atziņu,	 ka	 pārvaldīšanas	 izdevumu	 nesegšana	 ir	
pamats	dzīvokļa	īpašuma	atsavināšanai,	pirmkārt,	norādāms,	ka	Dzīvokļa	
īpašuma	 likuma	 14.panta	 trešās	 daļas	 piemērošanas	 juridiskie	 aspekti,	
kuriem	pievērsies	Senāts,	ņemot	vērā	gan	Civilprocesa	likuma	473.panta	
pirmajā	daļā	noteikto,	gan	konkrētās	prasības	pamatā	esošos	un	apelācijas	
instances	 tiesā	 noskaidrotos	 faktiskos	 apstākļus,	 nemaz	 nevarēja	 būt	
apspriešanas	priekšmets	šajā	kasācijas	kārtībā	izskatāmajā	lietā.	

Otrkārt,	minētā	atziņa,	kas	izteikta	apgalvojuma	formā	bez	izvērstas	
argumentācijas,	 nav	 radīta	 attiecīgās	 tiesību	 normas	 iztulkošanas	
rezultātā.	 No	 spriedumā	 norādītā	 izriet,	 ka	 pārvaldīšanas	 izdevumu	
nesegšana	 var	 negatīvi	 ietekmēt	 citu	 dzīvokļu	 īpašnieku	 dzīves	 vides	
kvalitāti.	 Tas	 vedina	 domāt,	 ka	 pārvaldīšanas	 izdevumu	 nesegšanu	
senatoru	vairākums	saistījis	ar	Dzīvokļa	īpašuma	likuma	14.panta	trešajā	
daļā	 paredzēto	 aizskārumu	 apkārtējās	 vides	 kvalitātei.	 Ja	 šīs	 normas	
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gramatiskais	formulējums	ļauj	secināt,	ka	tās	tiesisko	sastāvu	veidojošās	
pazīmes	 izteiktas	 kā	 nenoteikti	 juridiski	 jēdzieni,	 kas	 piepildāmi	 ar	
saturu	katrā	individuālā	strīda	gadījumā	no	jauna,	taču	nākas	konstatēt,	
ka	spriedumā	šāda	normā	lietotā	jēdziena	“apkārtējās	vides	kvalitātei”	
konkretizācija	nav	veikta.	

Visbeidzot,	 atzīstot,	 ka	 pārvaldīšanas	 izdevumu	 nesegšana	 veido	
vienu	no	Dzīvokļa	īpašuma	likuma	14.panta	trešās	daļas	tiesiskā	sastāva	
pazīmēm,	kurai	pastāvot	iestājas	minētajā	normā	noteiktās	sekas	–	dzīvokļa	
īpašuma	atsavināšana	–	senatoru	vairākums,	mūsuprāt,	ir	kļūdījies.	

Vēsturiski	 likuma	 “Par	 dzīvokļa	 īpašumu”	 (pieņemts	 1995.gada	
28.septembrī,	zaudējis	spēku	2011.gada	1.janvārī)	16.pants	noteica,	ka:

(1)	 Dzīvokļa	 īpašumu	 var	 atsavināt	 tiesas	 ceļā	 par	 labu	 valstij	 vai	
pašvaldībai,	kuras	īpašumā	attiecīgā	dzīvojamā	māja	bija	līdz	privatizācijai,	
vienlaikus	 izliekot	 dzīvokļa	 īpašnieku,	 viņa	 ģimenes	 locekļus	 un	 citas	
personas,	kas	dzīvo	kopā	ar	viņu,	ja	dzīvokļa	īpašnieks	sistemātiski:

1)	bojā	ēku,	arī	komunikācijas	vai	citus	mājas	elementus;
2)	izmanto	dzīvokli	tādā	veidā,	kas	rada	traucējumus	citiem	dzīvokļu	

īpašniekiem;
3)	pārkāpj	telpu	lietošanas	noteikumus,	sanitārās	un	ugunsdrošības	

normas,	 tādējādi	 padarot	 citiem	 tās	 pašas	 mājas	 dzīvokļu	
īpašniekiem	neiespējamu	dzīvošanu	vienā	mājā.

(2)	Šādu	sankciju	pret	dzīvokļa	īpašnieku	var	piemērot	arī	tad,	ja	šā	
panta	pirmajā	daļā	minētos	pārkāpumus	izdara	personas,	kas	dzīvo	kopā	
ar	viņu,	bet	dzīvokļa	īpašnieks	neveic	pasākumus,	lai	tos	novērstu.

(3)	 Prasību	 par	 dzīvokļa	 īpašuma	 atsavināšanu	 var	 celt	 ikviens	
dzīvokļa	 īpašnieks	 vai	 dzīvokļu	 īpašnieku	 izveidotā	 sabiedrība,	 ja	
pārkāpējs	jau	iepriekš	ir	rakstveidā	brīdināts	un	gada	laikā	no	brīdinājuma	
saņemšanas	dienas	pieļāvis	jaunu	pārkāpumu.

(4)	Uz	dzīvokļa	īpašumu	var	vērst	piedziņu	sakarā	ar	maksājumiem	
par	 komunālajiem	 pakalpojumiem,	 mājas	 uzturēšanu,	 ekspluatāciju	 un	
remonta	izdevumiem,	ja	dzīvokļa	īpašniekam	nav	citas	mantas.

Minētajā	pantā	bija	paredzētas	 tiesiskās	 sekas	 (dzīvokļa	 īpašnieka	
vai	 ar	 viņu	 kopā	 dzīvojošā	 ģimenes	 locekļa	 civiltiesiskā	 atbildība)	
par	 normatīvajos	 aktos	 noteikto	 uzvedības	 normu	 sistemātiskiem	
pārkāpumiem,	kas	nodara	kaitējumu	gan	pašai	būvei,	gan	citiem	tās	pašas	
mājas	dzīvokļu	īpašniekiem	(pirmā–trešā	daļa),	gan	arī	paredzēta	iespēja	
vērst	 piedziņu	 uz	 dzīvokļa	 īpašumu	 sakarā	 ar	 uzturēšanas	 maksas	 un	
komunālo	pakalpojumu	maksājumu	parādiem.

2011.gada	 1.janvārī	 spēkā	 stājās	 Dzīvokļa	 īpašuma	 likums,	 kas	
nomainīja	 piecpadsmit	 gadus	 agrāk	 pieņemto	 likumu	 “Par	 dzīvokļa	
īpašumu”.
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Arī	 Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	 14.pantā	 tika	 iekļautas	 normas	 par	
dzīvokļa	īpašnieku	atbildību,	kas	noteic,	ka:

(1)	Dzīvokļa	 īpašnieks	 par	 zaudējumu	 nodarīšanu	 citiem	 dzīvokļu	
īpašniekiem	vai	citām	personām	ir	atbildīgs	normatīvajos	aktos,	dzīvokļu	
īpašnieku	kopības	lēmumos	vai	savstarpēji	noslēgtajos	līgumos	noteiktajā	
kārtībā.

(2)	 Ja	 dzīvokļa	 īpašniekam	 zaudējumu	 segšanai	 nav	 citas	mantas,	
Civilprocesa	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā	 var	 vērst	 piedziņu	 uz	 dzīvokļa	
īpašumu,	vienlaikus	izliekot	dzīvokļa	īpašnieku,	viņa	ģimenes	locekļus	un	
citas	dzīvokļa	īpašumā	iemitinātās	personas.

(3)	Dzīvokļa	 īpašumu	 var	 atsavināt	 Civilprocesa	 likumā	noteiktajā	
kārtībā,	vienlaikus	izliekot	dzīvokļa	īpašnieku,	viņa	ģimenes	locekļus	un	
citas	dzīvokļa	 īpašumā	 iemitinātās	personas,	 ja	dzīvokļa	 īpašnieks,	 viņa	
ģimenes	 loceklis	 vai	 cita	 dzīvokļa	 īpašumā	 iemitinātā	 persona	 pārkāpj	
normatīvo	aktu	prasības,	kas	attiecas	ar	dzīvokļa	īpašuma	izmantošanu,	tai	
skaitā	sanitārās	un	ugunsdrošības	normas,	un	tādējādi	rada	aizskārumu	
citu	cilvēku	drošībai	un	veselībai,	apkārtējās	vides	kvalitātei.

(4)	Prasību	par	dzīvokļa	īpašuma	atsavināšanu	šā	panta	trešajā	daļā	
noteiktajos	gadījumos	var	celt	ikviens	dzīvokļa	īpašnieks.

	Salīdzinot	 sākotnējo	 un	 šobrīd	 spēkā	 esošo	 dzīvokļa	 īpašnieka	
atbildības	 regulējumu,	 redzams,	 ka	 Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	 14.panta	
trešajā	daļā	faktiski	ir	iestrādāta	sākotnējā	likuma	“Par	dzīvokļa	īpašumu”	
16.panta	norma,	vien	izslēdzot	frāzi	“par	labu	valstij”	un	panta	redakciju	
pielāgojot	jaunajai	situācijai	un	tiesiskajai	izpratnei.	Taču	agrākās	normas	
jēgums	 –	 paredzēt	 dzīvokļa	 īpašuma	 atsavināšanu	 kā	 sodu	 (sankciju)	
tam	gadījumam,	ja	dzīvokļa	īpašnieks	savu	īpašumu	izmanto	neatbilstīgi	
normatīvo	aktu	prasībām,	radot	ar	to	aizskārumu	citiem,	ir	saglabāts.	

Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	14.panta	otrajā	un	 trešajā	daļā	 regulētas	
pēc	būtības	atšķirīgas	situācijas.

Pirmajā	gadījumā	(14.panta	otrā	daļa)	īpašnieks	atbild	ar	savu	mantu	
(arī	 ar	 dzīvokļa	 īpašumu	ar	nosacījumu,	 ja	 nav	 citas	mantas),	 uz	 kuru	 var	
tikt	vērsta	piedziņa	par	konkrēti	aprēķināmu	zaudējumu	nodarīšanu,	līdzīgi	
kā	Civillikuma	1779.pantā.	 Šāda	 regulējuma	mērķis	 ir	 ar	 tiesas	 spriedumu	
piedzīto	zaudējumu	atlīdzināšana	personai,	kurai	tie	nodarīti,	vēršot	piedziņu	
uz	 parādnieka	 mantu	 pēc	 vispārīgiem	 noteikumiem	 Civilprocesa	 likumā	
(570.–572.pants)	noteiktajā	kārtībā,	t.i.,	izpildot	spriedumu.		

Otrajā	 gadījumā	 (14.panta	 trešā	 daļa)	 likumā	 paredzēta	 konkrētai	
personai	 piederoša	 dzīvokļa	 īpašuma	 atsavināšanas	 iespēja,	 pastāvot	
tādiem	 apstākļiem,	 kad	 šī	 persona,	 īstenojot	 	 savas	 kā	 īpašnieka	 varas	
tiesības	 par	 lietu,	 pretēji	 normatīvo	 aktu	 prasībām	 (tajā	 skaitā	 pretēji	
Satversmes	105.pantam),	ir	radījusi	aizskārumu	cilvēku	drošībai,	veselībai	
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un	 apkārtējās	 vides	 kvalitātei.	 Šādā	 gadījumā	 atšķirībā	 no	 iepriekš	
aplūkotās	 situācijas	 zaudējumu	esībai	un	konkrētam	 tās	 apmēram	 (kas	
dažkārt	 nemaz	 nav	 precīzi	 nosakāms)	 ir	 pakārtota	 nozīme,	 jo	 dzīvokļa	
īpašuma	 atsavināšanai,	 pamatojoties	 uz	 Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	
14.panta	 trešo	 daļu,	 priekšnoteikums	 ir	 personas	 prettiesiska	 rīcība,	
respektīvi,	normatīvo	aktu	pārkāpums,	kura	rezultātā	radīts	aizskārums	
citu	cilvēku	drošībai	un	veselībai	vai	apkārtējās	vides	kvalitātei.	Dzīvokļa	
īpašuma	 atsavināšanas	 nolūks	 ir	 nevis	 zaudējumu	 kompensēšana,	 bet	
gan	 personas	 (dzīvokļa	 īpašnieka)	 prettiesiskas	 rīcības	 pārtraukšana,	
lai	 tādējādi	 nodrošinātu	 citu	 cilvēku	 pamattiesību	 efektīvu	 aizsardzību.	
Tātad,	neraugoties	uz	to,	ka	Dzīvokļa	īpašuma	likuma	14.panta	trešajā	daļā	
ir	norāde	uz	Civilprocesa	likumā	noteikto	kārtību,	tomēr	dzīvokļa	īpašuma	
atsavināšanai	 Civilprocesa	 likuma	70.nodaļā	 iekļautās	 parāda	piedziņas	
vispārīgo	noteikumu	normas	nav	piemērojamas.

Iepriekš	 izklāstītie	 apsvērumi	 izslēdz	 pamatu	 zaudējumu	
(pārvaldīšanas	 izdevumu	 parāda)	 esību	 uzskatīt	 par	 Dzīvokļa	 īpašuma	
likuma	14.panta	trešajā	daļā	paredzētu	patstāvīgu	pazīmi,	kuras	sekas	ir	
dzīvokļa	īpašuma	atsavināšana.	

Minētā	 secinājuma	 pareizību	 apstiprina	 Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	
14.panta	 trešās	 daļas	 tvēruma	 noskaidrošana,	 pielietojot	 sistēmisko	
iztulkošanas	 metodi,	 t.i.,	 aplūkojot	 to	 kontekstā	 ar	 šā	 likuma	 citām	
normām.	 Proti,	 10.panta	 pirmajā	 daļā	 likumdevējs,	 uzskaitot	 dzīvokļa	
īpašnieka	 pienākumus,	 atsevišķi	 izdalījis:	 (1.punktā)	 pienākumu	
piedalīties	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanā;	 (2.punktā)	 pienākumu	 segt	
dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanas	 izdevumus;	 (3.punktā)	 pienākumu		
norēķināties	 par	 saņemtajiem	 pakalpojumiem,	 kas	 saistīti	 ar	 dzīvokļa	
īpašuma	 lietošanu	 (piemēram,	 apkure,	 aukstais	 ūdens,	 kanalizācija,	
sadzīves	atkritumu	 izvešana);	 (6.punktā)	pienākumu	saudzīgi	 izturēties	
pret	 kopīpašumā	 esošo	 daļu,	 ievērot	 tās	 lietošanas	 noteikumus,	 kā	 arī	
normatīvajos	aktos	noteiktās	sanitārās,	ugunsdrošības	un	citas	prasības,	
lai	 neradītu	 aizskārumu	 citu	 cilvēku	 drošībai	 un	 veselībai,	 apkārtējās	
vides	 kvalitātei,	 un	 raudzīties,	 lai	 šos	 noteikumus	 un	 prasības	 ievērotu	
personas,	kas	iemitinātas	viņa	dzīvokļa	īpašumā.

Šāds	dzīvokļa	īpašnieka	pienākumu	sadalījums	līdztekus	pienākumiem,	
kas	attiecas	uz	pārvaldīšanas	un	uzturēšanas	izdevumu	segšanu,	norādot	arī	
pienākumu	saudzīgi	 izturēties	pret	kopīpašuma	domājamo	daļu	un	ievērot	
normatīvajos	aktos	noteiktos	lietošanas	noteikumus,	liecina	par	likumdevēja	
gribu	 nodalīt	 atbildību	 katrā	 konkrētā	 gadījumā.	 Ja	 piekristu	 vairākuma	
viedoklim,	tad	nāktos	atzīt,	ka	pazīmi	–	parāda	esība	–	likumdevējs	paredzējis	
kā	pamatu	diviem	dažādiem	dzīvokļa	īpašuma	atsavināšanas	gadījumiem	ar	
atšķirīgām	sekām,	kam	nevaram	piekrist.	
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II

Lai	 gan	 dzīvokļa	 īpašums	 ir	 dzīvojamā	 mājā	 tiesiski	 nodalīts	
patstāvīgs	nekustamais	īpašums,	kas	kā	lietu	kopība	sastāv	no	atsevišķā	
īpašuma	un	attiecīgas	kopīpašuma	domājamās	daļas	 (Dzīvokļa	 īpašuma	
likuma	 2.pants),	 tomēr	 katra	 atsevišķa	 dzīvokļa	 īpašnieka	 un	 dzīvokļu	
īpašnieku	kopības	savstarpējo	tiesību	un	pienākumu	regulējums	minētajā	
likumā	un	Dzīvojamo	māju	pārvaldīšanas	likumā	liecina,	ka	tas	ir	speciāls	
kopīpašuma	institūts.

Uz	kopīpašumā	esošo	daļu	attiecināms	Civillikuma	1067.–1072.pants.	
Atbilstoši	 Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	 4.panta	 otrajai	 daļai	 Civillikuma	
1068.panta	pirmās	daļas	noteikumi	piemērojami	 tiktāl,	 ciktāl	 šā	 likuma	
17.panta	sestajā,	septītajā	un	devītajā	daļā	nav	noteikts	citādi.

Civillikuma	 1067.–1072.pants	 nosaka	 kopīpašuma	 tiesības	
jēdzienu,	 rīcības	 un	 lietošanas	 kārtību	 ar	 kopīpašuma	 priekšmetu,	 to	
labumu	 sadalīšanu,	 ko	 kopīpašums	 dod,	 kā	 arī	 to	 izdevumu	 segšanas	
kārtību,	 kas	 nepieciešami	 kopīpašuma	 uzturēšanai.	 Izņēmums	 no	 šī	
vispārējā	kopīpašuma	tiesiskā	regulējuma	dzīvokļu	īpašumos	sadalītajās	
daudzdzīvokļu	 dzīvojamās	mājās	 paredzēts	 vienīgi	 attiecībā	 uz	 kopības	
lēmumu	 pieņemšanas	 nosacījumiem,	 respektīvi,	 kuros	 jautājumos	 ar	
noteiktu	kvorumu	kopsapulce	ir	lemttiesīga	arī	tad,	 ja	nav	saņemta	visu	
kopīpašnieku	piekrišana.	

Pārējais	regulējums,	tostarp	Civillikuma	1071.pantā	noteiktais,	ka	uz	
kopējo	lietu	gulošās	nastas,	apgrūtinājumi	un	lietas	uzturēšanai	vajadzīgie	
izdevumi	jānes	kopīpašniekiem	samērīgi	ar	viņu	daļām,	vienlīdz	attiecas	
uz	kopīpašuma	daļu	daudzdzīvokļu	mājās.

	Noteikuma,	 ka	 visi	 kopīpašnieki	 samērīgi	 ar	 savu	 daļu	 sedz	 visus	
izdevumus,	 kas	 saistīti	 ar	 kopējo	 īpašumu,	 attiecināmību	 uz	 dzīvokļu	
īpašnieku	savstarpējām	tiesiskajām	attiecībām	atzinis	arī	senatoru	vairākums,	
norādot,	 ka:	 “Daudzdzīvokļu	 dzīvojamo	 māju	 (dzīvokļu	 īpašumu	 māju)	
pārvaldīšanas	tiesības	un	pienākums	ir	katram	attiecīgās	dzīvojamās	mājas	
dzīvokļa	 īpašniekam	 (Dzīvokļa	 īpašuma	 likuma	9.panta	 6.punkts,	 10.panta	
pirmās	 daļas	 1.punkts	 un	 likuma	 “Par	 dzīvokļa	 īpašumu”	 8.panta	 pirmā	
daļa).	Minētās	tiesības	un	pienākums	ir	katram	dzīvokļa	īpašniekam	attiecībā	
pret	 citiem	 dzīvokļu	 īpašniekiem	 un	 dzīvojamās	mājas	 dzīvokļu	 īpašnieku	
kopību”	(sk.	Senāta 2019.gada 12.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-109/2019 
(ECLI:LV:AT:2019:1212.C31346614.3.S) 11.3.punktu).

	Tātad	katra	dzīvokļa	īpašnieka	pienākums	ir	piedalīties	dzīvojamās	
mājas	 pārvaldīšanas	 izdevumu	 segšanā	 proporcionāli	 viņa	 kopīpašuma	
domājamās	 daļas	 apmēram.	 Šis	 pienākums	 dzīvokļa	 īpašniekam	 ir	 pret	
kopību,	kurai	savukārt	ir	pienākums	pret	pārvaldnieku	par	nepieciešamā	
finansējuma	nodrošināšanu	pārvaldīšanas	uzdevuma	veikšanai.



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-128

	Tas	 izriet	arī	no	Dzīvojamo	māju	pārvaldīšanas	likuma,	 jo	 jēdziens	
“īpašnieks”	 ir	 saprotams	 kā	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopība,	 nevis	 atsevišķs	
dzīvokļa	 īpašnieks	 (3.pants,	 5.panta	 pirmā	 daļa,	 9.pants,	 10.panta	 trešā	
daļa	u.c.).	

	Ja	 kāds	 šo	 pienākumu	 nepilda,	 tad	 viņš	 atbild	 pārējiem	
kopīpašniekiem	(kopībai).	Dzīvojamās	mājas	pārvaldnieks,	ceļot	prasību	
par	šādu	izdevumu	piedziņu,	rīkojas	nevis	savā,	bet	mājas	kopīpašnieku	
labā	 un	 interesēs,	 tādēļ	 uz	 šādu	 prasījumu	 Komerclikuma	 406.pantā	
noteiktais	noilguma	termiņš	nav	attiecināms.	

Turklāt	 šādas	 tiesiskās	 attiecības	 būtība	 un	 saturs	 nemainās,	 ja	
parādnieks	 (dzīvokļa	 īpašnieks)	 ir,	 piemēram,	 komercreģistrā	 ierakstīta	
komercsabiedrība,	jo	daudzdzīvokļu	dzīvojamās	mājas	dzīvokļu	īpašnieku	
savstarpējām	attiecībām	nav	komerctiesiska	daba,	starp	kopīpašniekiem	
nepastāv	no	komercdarījuma	izrietošas	tiesiskās	attiecības.

Komersanta,	 kuram	 pieder	 dzīvokļa	 īpašums,	 atbrīvošana	
no	 saistībām	 segt	 tādus	 izdevumus,	 kas	 iztērēti	 dzīvojamās	 mājas	
ekspluatācijas	 un	 uzturēšanas	 atbilstoši	 normatīvo	 aktu	 prasībām	
nodrošināšanas	 nolūkā	 (piemēram,	 jumta	 seguma	 nomaiņai,	 kāpņu	
telpas	kosmētiskajam	remontam,	energoefektivitātes	uzlabošanai	u.tml.),	
piemērojot	Komerclikuma	406.pantu,	 aizskar	pārējo	dzīvokļu	 īpašnieku	
tiesības	uz	īpašumu.
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Advokāta kā pilnvarnieka atbildība

Civillikuma 2318.pants nav attiecināms uz gadījumiem, kad persona vēršas 
pie zvērināta advokāta kā lietpratēja tiesību jautājumos, kurš atlīdzības 
pilnvarojuma līguma ietvaros sniedz personai juridiskos pakalpojumus. 
Šādā gadījumā zvērināts advokāts kā pilnvarnieks nav atbrīvots no 
atbildības par padoma došanu (Civillikuma 2318.pants).

Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt  
veikto darbu apjomu un kvalitāti

Ja advokāts kā personas pilnvarnieks veicis konkrētas darbības juridiskās 
palīdzības sniegšanas ietvarā, tad viņam šo darbību apjoms un kvalitāte 
ir jāpierāda un saskaņā ar Civillikuma 2305.pantu jāsniedz pilnvarotājam 
norēķins par uzdevuma izpildīšanu (Civillikuma 2305.pants).

Rīgā	2019.gada	31.oktobrī	 SKC-316/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:1031.C33431717.7.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:	
senators	referents	Normunds	Salenieks,	
senators	Intars	Bisters,
senators	Aivars	Keišs
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 civillietu	 sakarā	 ar	 [pers.	 A]	 kasācijas	

sūdzību	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	
27.aprīļa	spriedumu	[pers.	A]	prasībā	pret	 Juri	 Jurkjānu	par	zaudējumu	
atlīdzības	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1] [Pers.	 A]	 2017.gada	 4.aprīlī	 cēlis	 prasību	 tiesā	 pret	 zvērinātu	
advokātu	Juri	Jurkjānu	par	zaudējumu	atlīdzības	piedziņu.

Prasības	pieteikumā	norādīts	šāds	pamatojums.
[1.1]	Laika	posmā	no	2013.gada	līdz	2014.gadam	zvērināts	advokāts	

Juris	Jurkjāns	sniedzis	juridisko	palīdzību	[pers.	A]	un	[pers.	B]	vairākos	
tiesas	procesos.

[1.1.1]	Saskaņā	ar	2013.gada	vienošanos	Nr.	9	atbildētājs	sastādījis	
prasības	pieteikumu	[pers.	A]	prasībā	pret	SIA	“Rīgas	ĢeoMetrs”.

Izpildot	 atbildētāja	 norādījumus,	 2013.gada	 6.augustā	 prasītājs	
samaksājis	 advokāta	 izrakstītajā	 kvītī	 norādīto	 naudas	 summu	 par	
juridiskās	palīdzības	sniegšanu	40	LVL	apmērā,	kā	arī	samaksājis	valsts 
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nodevu	par	prasības	pieteikuma	iesniegšanu	tiesā	un	ar	lietas	izskatīšanu	
saistītos	izdevumus	73,46	LVL.

Prasības	 pieteikums	 tika	 iesniegts	 Rīgas	 Centra	 rajona	 tiesā	 
2013.gada	7.augustā.	Ar	Rīgas	Centra	rajona	tiesas	2013.gada	8.oktobra	
spriedumu	prasība	noraidīta	sakarā	ar	to,	ka	2012.gada	4.jūnijā	SIA	“Rīgas	
ĢeoMetrs”	tika	uzsākts	likvidācijas	process	ar	3	mēnešu	termiņu	kreditoru	
prasījumu	pieteikšanai.	

Neizvērtējot	 prasības	pamatotību	un	nepārbaudot	 informāciju	par	
atbildētāja	maksātspēju	publiskajos	 reģistros,	 Juris	 Jurkjāns	 ir	nodarījis	
prasītājam	zaudējumus	154,84	EUR	(acīmredzami	domāts	161,43	EUR)	
apmērā.

[1.1.2] Starp	 [pers.	 A],	 [pers.	 B]	 un	 Juri	 Jurkjānu	 2013.gada	
25.janvārī	noslēgta	vienošanās	Nr.	344	par	juridiskās	palīdzības	sniegšanu	
un	pārstāvību	tiesā	lietā	Nr.	C15337409.	Noslēdzot	vienošanos,	prasītājs	
samaksājis	atbildētājam	500	LVL.

[Pers.	A]	un	[pers.	B]	izdevuši	pilnvaras,	ar	kurām	Juris	Jurkjāns	tika	
pilnvarots	 kārtot	 un	 vest	 lietas	 visās	 tiesu,	 tajā	 skaitā	 arī	 apelācijas	 un	
kasācijas,	instancēs.	Ņemot	vērā	minēto,	prasītājs	uzskatīja,	ka	vienošanās	
ir	noslēgta	par	pārstāvību	visās	tiesu	instancēs.

Atbildētāja	vainas	dēļ	tika	atlikta	2013.gada	20.februāra	tiesas	sēde,	
jo	uz	 tiesas	 sēdi	nebija	uzaicināts	eksperts,	kurš	bija	 sniedzis	atzinumu	
lietā,	taču	nebija	brīdināts	par	kriminālatbildību.

Savukārt	2014.gada	4.jūnijā	atbildētājs	bez	brīdinājuma	neieradās	uz	
apelācijas	instances	tiesas	sēdi,	lai	gan	2014.gada	17.februārī	tika	izrakstīti	
orderi	Nr.	35851	un	Nr.	35852	par	pārstāvību	Zemgales	apgabaltiesā.

[1.2]	 Kaut	 arī	 pakalpojumi	 sniegti	 nekvalitatīvi,	 2014.gada	
17.februārī	zvērināts	advokāts	Juris	Jurkjāns	izrakstījis	prasītājam	rēķinu	
par	sniegtajiem	pakalpojumiem	laika	posmā	no	2013.gada	15.janvāra	līdz	
2014.gada	17.februārim	saskaņā	ar	vienošanos	Nr.	344.	Rēķinā	norādīta	
kopējā	summa	–	1600	LVL,	summa	samaksai	–	1100	LVL.

Lai	 gan	 starp	 pusēm	pastāvēja	 strīds	 par	 darba	 apjomu	 un	 kvalitāti,	
Juris	Jurkjāns	atbilstoši	Civilprocesa	likuma	540.panta	6.punktam	iesniedzis	
rēķinu	piespiedu	izpildei	zvērinātam	tiesu	izpildītājam.	Pēc	tam	kad	saņemts	
zvērināta	tiesu	izpildītāja	paziņojums	par	pienākumu	samaksāt	1997,15	EUR	
līdz	2014.gada	29.decembrim,	prasītājs	bijis	spiests	minēto	summu	samaksāt.

[1.3]	Ņemot	vērā	minēto,	prasībā	lūgts	piedzīt	no	atbildētāja	tiešos	
zaudējumus	 2151,99	 EUR	 (acīmredzami	 domāts	 2158,58	 EUR)	 apmērā	
un	 likumiskos	 nokavējuma	 procentus	 par	 2015.	 un	 2016.gadu,	 kā	 arī	
atzīt	 tiesības	 prasītājam	 saņemt	 likumiskos	 nokavējuma	 procentus	 līdz	
sprieduma	izpildei.

[1.4] Prasība	 pamatota	 ar	 Civillikuma	 1773.,	 1775.,	 1759.	 un	 
1765.pantu,	kā	arī	Civilprocesa	likuma	1.,	5.,	41.,	44.	un	189.–193.pantu.
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[2] Ar	Rīgas	rajona	tiesas	Jūrmalas	tiesu	nama	2017.gada	11.oktobra	
spriedumu	prasība	noraidīta.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[2.1] Civillikuma	2318.pants	noteic,	 ka	vienas	puses	padoms	otrai	

pats	 par	 sevi	 nenodibina	 starp	 pusēm	 nekādu	 tiesisku	 attiecību,	 un	 kā	
padoma	saņēmējam	nav	tas	jāizpilda,	tā	arī	padoma	devējam,	ja	padoms	
bijis	nesekmīgs,	nav	jāatlīdzina	nekādi	zaudējumi.	

Atbildētājs,	 būdams	 profesionāls	 jurists,	 sniedza	 prasītājam	
padomu	 celt	 prasību	 tiesā	 pret	 SIA	 “Rīgas	 ĢeoMetrs”,	 lai	 gan	 tai	 bija	
uzsākts	likvidācijas	process	un	beidzies	kreditoru	prasījumu	pieteikšanas	
termiņš.	Tādējādi	Civillikuma	2318.pants	atbildētāju	kā	attiecīgā	padoma	
devēju	atbrīvo	no	saistības	atlīdzināt	zaudējumus	prasītājam	kā	padoma	
saņēmējam.	

[2.2]	 Vienošanās	 Nr.	 344,	 kas	 noslēgta	 2013.gada	 25.janvārī	 par	
pārstāvību	 Jelgavas	 tiesā	 2013.gada	 20.februārī,	 paredzēts	 honorārs	
par	 juridisko	 palīdzību	 1100	 LVL	 un	 piemaksa	 par	 procesa	 ilgumu	 
500	LVL.	Prasītājs	šo	vienošanos	ir	parakstījis,	līdz	ar	to	atbilstoši	Latvijas	
Republikas	 Advokatūras	 likuma	 57.panta	 pirmajai	 daļai	 uzskatāms,	 ka	
puses	ir	vienojušās	par	atlīdzības	apmēru.

Tā	kā	vienošanās	nav	apstrīdēta	likumā	noteiktajā	kārtībā,	tiesai	nav	
pamata	apšaubīt	atlīdzības	apmēru,	par	kādu	puses	vienojās.	

Līdz	ar	to	par	nepamatotu	atzīstams	arī	arguments,	ka	puses	nebija	
vienojušās	par	500	EUR	piemaksu	par	procesa	ilgumu.

[2.3]	 Prasības	 pamatā	 norādīti	 apstākļi,	 ka	 prasītājs	 ir	 cietis	
zaudējumus,	 apmaksājot	 tiesu	 izpildītāja	 paziņojumā	 norādīto	 summu	
1997,15	 EUR	 apmērā,	 kas	 sastāv	 no	 atlīdzības	 zvērinātam	 advokātam	
1565	EUR	par	sniegto	juridisko	palīdzību	vienošanās	Nr.	344	ietvaros	un	
izpildes	izdevumiem.	

Prasītājs	uzskata,	ka	2013.gada	20.februārī	tiesai	nācās	atlikt	tiesas	
sēdi	 atbildētāja	 vainas	 dēļ,	 jo	 uz	 tiesas	 sēdi	 nebija	 uzaicināts	 eksperts,	
kas	 bija	 sniedzis	 atzinumu	 lietā.	 Tiesa	 minēto	 argumentu	 atzīst	 par	
nepamatotu,	 jo	 saskaņā	 ar	 Civilprocesa	 likuma	 54.panta	 trešo	 daļu	 un	
122.panta	pirmo	daļu	ekspertu	uz	tiesas	sēdi	izsauc	tiesa,	nosūtot	tiesas	
pavēsti.

Tāpat	tiesa	atzīst	par	nepamatotiem	iebildumus	par	to,	ka	atbildētājs	
kā	 pārstāvis	 neieradās	 uz	 apelācijas	 instances	 tiesas	 sēdi	 2014.gada	
4.jūnijā,	jo	saskaņā	ar	pušu	vienošanos	atbildētājs	nevienojās	ar	prasītāju	
par	 lietas	 vešanu	 pilnā	 apmērā	 līdz	 tās	 pabeigšanai	 vai	 par	 klienta	
pārstāvību	arī	apelācijas	 instances	tiesā,	bet	gan	vienojās	par	 juridiskas	
palīdzības	sniegšanu	prasītājam	un	[pers.	B]	Jelgavas	tiesā,	kas	ir	pirmās	
instances	tiesa.
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[2.4]	Pamatojoties	uz	lietā	nodibinātajiem	apstākļiem,	tiesa	secina,	
ka	prasītājs	nav	pierādījis	atbildētāja	rīcības	prettiesiskumu,	kas	atbilstoši	
Latvijas	 Republikas	 Advokatūras	 likuma	 110.panta	 noteikumiem	 ir	
pamats	prasības	noraidīšanai.

[3]	Izskatījusi	lietu	sakarā	ar	prasītāja	[pers.	A]	iesniegto	apelācijas	
sūdzību,	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 ar	 2018.gada	
27.aprīļa	spriedumu	prasību	noraidījusi.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[3.1]	Tā	kā	pirmās	instances	tiesas	spriedumā	ietvertais	pamatojums	

ir	pareizs	un	pietiekams,	apelācijas	instances	tiesa	atbilstoši	Civilprocesa	
likuma	432.panta	piektajai	daļai	pievienojas	tālāk	norādītajai	pārsūdzētā	
pirmās	instances	tiesas	sprieduma	argumentācijai.

[3.2]	Ņemot	vērā	Advokatūras	likuma	110.pantu,	kā	arī	Civillikuma	
1775.	 un	 1779.pantu,	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 atzīst,	 ka	 zaudējumi,	 kas	
radušies	klientam	zvērināta	advokāta	pieļauta	tiesību	aizskāruma	dēļ,	ir	
jāpierāda	ar	Civilprocesa	likumā	noteiktajiem	pierādīšanas	līdzekļiem.

[3.3]	 Apelācijas	 sūdzībā	 norādīts	 uz	 atbildētāja	 pieļauto	 prasītāja	
tiesību	aizskārumu,	sniedzot	juridisko	palīdzību	civillietā	Nr.	C27186913,	
jo	atbildētājam	vajadzējis	pārbaudīt	prasības	pamatotību,	tostarp,	vai	SIA	
“Rīgas	ĢeoMetrs”	nav	izsludināta	maksātnespēja	vai	uzsākts	likvidācijas	
process.	

Civillietu	tiesas	kolēģija	konstatē,	ka	lietā	sniegtie	pušu	paskaidrojumi	
ir	pretrunīgi,	proti,	prasītājs	paskaidro,	ka	atbildētājs	nav	veicis	atbilstošu	
pārbaudi	 publiskos	 reģistros	 un	 nav	 informējis	 viņu	 par	 SIA	 “Rīgas	
ĢeoMetrs”	uzsākto	likvidācijas	procesu,	savukārt	atbildētājs	paskaidro,	ka	
par	minēto	apstākli	ir	brīdinājis	prasītāju	un	prasības	pieteikums	jau	pēc	
brīdināšanas	tomēr	sastādīts	pēc	prasītāja	lūguma.	

Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 104.panta	 pirmajā	 daļā	 noteiktajam	
pušu	paskaidrojumi,	kuri	ietver	ziņas	par	faktiem,	uz	kuriem	pamatoti	viņu	
prasījumi	vai	iebildumi,	atzīstami	par	pierādījumiem,	ja	tos	apstiprina	citi	
tiesas	sēdē	pārbaudīti	un	novērtēti	pierādījumi.	

Kaut	 arī	 apelācijas	 sūdzībā	 pamatoti	 norādīts,	 ka	 atbildētājs	 lietā	
nav	iesniedzis	nekādus	pierādījumus	tam,	ka	būtu	pārbaudījis	SIA	“Rīgas	
ĢeoMetrs”	 juridisko	 statusu	un	 izskaidrojis	prasītājam,	kādas	 sekas	var	
iestāties,	sniedzot	prasību	tiesā,	tomēr	lietā	nav	iesniegti	arī	pierādījumi	
nedz	par	konkrēto	konsultāciju	priekšmetu,	nedz	apjomu,	nedz	par	to,	ka	
advokāta	honorārā	par	juridiskās	palīdzības	sniegšanu	būtu	bijusi	ietverta	
maksa	 par	 ielūkošanos	 publiskajos	 reģistros.	 Līdz	 ar	 to	 nav	 pamata	
atzinumam,	ka	arī	prasītājs	savus	apgalvojumus	būtu	pierādījis.	

Tāpat	 par	 nepierādītu	 atzīstams	 apgalvojums,	 ka	 starp	 pusēm	
ir	noslēgta	vienošanās	Nr.	9,	 jo,	 lai	 gan	kvīts	kopijā,	 ko	 tiesai	 iesniedzis	
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prasītājs,	 ir	 norāde	 uz	 vienošanos	 Nr.	 9,	 kvīts	 pasaknī,	 kurš	 pēc	 kvīts	
izrakstīšanas	palicis	atbildētāja	rīcībā	un	tika	uzrādīts	apelācijas	instances	
tiesas	 sēdē,	 vienošanās	numurs	nav	norādīts,	 un	 šādu	vienošanos	Nr.	 9	
neviens	no	lietas	dalībniekiem	tiesā	nav	iesniedzis.	

Tādējādi	 nav	 konstatējams	 atbildētāja	 pieļauts	 prasītāja	 tiesību	
aizskārums,	 sniedzot	 juridisko	 palīdzību	 civillietā	 Nr.	 C27186913,	
Advokatūras	 likuma	 110.panta	 izpratnē.	 Turklāt	 apelācijas	 instances	
tiesas	 ieskatā	 nav	pamatots	 arī	 prasītāja	 viedoklis,	 ka	 pirmās	 instances	
tiesa,	 noraidot	 prasību,	 bez	 tiesiska	 pamata	 piemērojusi	 Civillikuma	 
2318.pantu.	

[3.4]	 No	 vienošanās	 Nr.	 344	 redzams,	 ka	 puses	 vienojušās	 par	
advokāta	honorāru	1100	LVL	un	piemaksu	par	procesa	ilgumu	500	LVL.	
Prasītājs	apstrīd	piemaksu	par	procesa	ilgumu,	apgalvojot,	ka	puses	bija	
vienojušās	par	vienu	tiesas	sēdi	konkrētā	datumā	–	2013.gada	20.februārī.	

[Pers.	 A]	 nav	 apstrīdējis	 atbildētāja	 tiesas	 sēdē	 sniegtos	
paskaidrojumus,	 ka	 konkrētajā	 civillietā	 atbildētājs	 piedalījies	 piecās	
tiesas	sēdēs,	pārstāvot	prasītāju	un	[pers.	B].	Apstāklis,	ka	vairākās	tiesas	
sēdēs	 lietas	 izskatīšana	 tikusi	 atlikta,	 nepadara	 par	 neesošu	 advokāta	
piedalīšanos	minētajās	tiesas	sēdēs	un	neatbrīvo	prasītāju	no	pienākuma	
veikt	apmaksu	par	advokāta	sniegto	juridisko	palīdzību.	

Strīda	izšķiršanā	nav	nozīmes	prasītāja	minētajam	argumentam,	ka	
vienošanās	Nr.	344	nebija	noteikta	honorāra	 samaksas	kārtība	 (skaidrā	
naudā	vai	ar	pārskaitījumu).	

Civillietu	tiesas	kolēģijai,	pretēji	apelācijas	sūdzībā	norādītajam,	nav	
pamata	uzskatīt,	ka	vienošanās	ieraksts	“Piemaksa	par	procesa	ilgumu:	Ls	
500	(pieci	simti)”	ir	atbildētāja	pārrakstīšanās	kļūda.

Tādējādi	secināms,	ka	skaidrā	naudā	pret	kvīti	prasītājs	veicis	daļēju	
honorāra	apmaksu	500	LVL	apmērā,	bet	pierādījumi	par	atlikušās	summas	
1100	LVL	samaksu	lietā	nav	iesniegti.

Turklāt,	kā	to	pamatoti	savā	spriedumā	norādījusi	pirmās	instances	
tiesa,	noslēgto	vienošanos	Nr.	344	prasītājs	nav	apstrīdējis	Civilprocesa	
likuma	178.pantā	noteiktajā	kārtībā.	

[3.5]	 Nav	 izšķirošas	 nozīmes	 apelācijas	 sūdzībā	 norādītajam,	 ka	
prasītājs	 un	 [pers.	 B]	 bija	 izsnieguši	 atbildētājam	 pilnvaras	 pārstāvēt	
viņu	 intereses	visās	 tiesu	 instancēs	ar	visām	tiesībām	un	pienākumiem,	
kas	 paredzētas	 Civilprocesa	 likuma	 86.pantā,	 jo	 pilnvarās	 noteiktā	
kompetences	 apjoma	 izpilde	 saistāma	 ar	 vienošanās	 Nr.	 344	 noteikto,	
kur	 puses	 vienojušās	 tikai	 par	 pārstāvību	 Jelgavas	 tiesā.	 Tādējādi	 nav	
pamatoti	apelācijas	sūdzībā	ietvertie	iebildumi,	ka	atbildētājs,	neskatoties	
uz	 pilnvarojumā	 noteikto,	 neveica	 savus	 pienākumus,	 jo	 neieradās	 uz	
apelācijas	instances	tiesas	sēdi	2014.gada	4.jūnijā.	
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[3.6]	 Nav	 pamatots	 prasītāja	 arguments,	 ka	 ekspertu	 uz	 tiesas	
sēdi	vajadzēja	aicināt	atbildētājam.	Turklāt	no	 tiesas	sēdes	protokoliem	
neizriet	apelācijas	sūdzībā	norādītais,	ka	tiesas	sēdi	nācās	atlikt	atbildētāja	
vainas	dēļ,	 jo	uz	tiesas	sēdi	nebija	uzaicināts	eksperts,	bet	gan	redzams,	
ka	 primārais	 lietas	 izskatīšanas	 atlikšanas	 pamats	 ir	 bijusi	 pierādījumu	
nepietiekamība,	lai	izlemtu	jautājumu	par	prasītāja	aizstāšanu	lietā.	

[3.7]	 Atbildētājs	 pamatoti	 2014.gada	 17.februārī	 izrakstījis	
prasītājam	rēķinu	par	civillietā	Nr.	C1533740	sniegtajiem	pakalpojumiem	
laika	 posmā	 no	 2013.gada	 25.janvāra	 līdz	 2014.gada	 17.februārim	
1100	LVL	jeb	1565	EUR	apmērā.	Tā	kā	rēķina	ailē	“Juridiskās	palīdzības	
sniegšanas	periods”	norādīts	laiks	no	2013.gada	25.janvāra	līdz	2014.gada	
17.februārim	un	vienošanās	noslēgta	2013.gada	25.janvārī,	nav	izšķirošas	
nozīmes	arī	rēķinā	sākotnēji	kļūdaini	norādītajam	darba	izpildes	laikam	
no	2013.gada	15.janvāra.	

[3.8]	Atbildētāja	rīcība,	iesniedzot	rēķinu	zvērinātai	tiesu	izpildītājai	
Gunitai	 Špēlai,	 kā	 rezultātā	 prasītājam	 nācies	 samaksāt	 1997,15	 EUR,	
atbilst	Civilprocesa	likuma	540.panta	6.punktam.	

[4] Par	 minēto	 spriedumu	 prasītājs	 [pers.	 A]	 iesniedzis	 kasācijas	
sūdzību,	 lūdzot	 to	 atcelt	 un	 nodot	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	
instances	tiesā.

[4.1]	 Tiesa	 spriedumā	 nepamatoti	 atzinusi,	 ka	 atbildētāja	 rīcība,	
iesniedzot	 rēķinu	 zvērinātam	 tiesu	 izpildītājam,	 atbilst	 Civilprocesa	
likuma	 540.panta	 6.punktam,	 jo	 nav	 ņēmusi	 vērā	 Latvijas	 Zvērinātu	
advokātu	kolēģijas	 statūtus	 (turpmāk	arī	 –	 statūti),	 kas	 atbildētājam	kā	
zvērinātam	advokātam	ir	saistoši.

Statūtu	 2.8.4.punkts	 noteic	 obligātus	 nosacījumus	 vienošanās	
saturam.	Savukārt	statūtu	2.8.6.punktā	noteikts,	ka	advokāts	lēmumu	par	
rēķina	nodošanu	piespiedu	izpildei	drīkst	pieņemt,	pamatojoties	tikai	uz	
tādu	vienošanos,	kuras	saturs	atbilst	statūtu	2.8.4.punktā	noteiktajam.	

[4.2]	 Vērtējot	 vienošanās	 nosacījumus,	 tiesai	 bija	 jāpiemēro	
Civillikuma	 1508.	 un	 1509.pants,	 kā	 arī	 jāņem	 vērā	 apstāklis,	 ka	 Juris	
Jurkjāns,	neizsniedzot	vienošanās	eksemplāru,	pats	kavēja	pakalpojuma	
samaksu	un	liedza	iespēju	prasītājam	to	apstrīdēt.

[4.3]	Atzīstot,	ka	nav	pierādīts	atbildētāja	pieļauts	prasītāja	tiesību	
aizskārums,	 sniedzot	 juridisko	 palīdzību	 civillietā	 Nr.	 C27186913,	 tiesa	
nav	ievērojusi	Civilprocesa	likuma	93.panta	noteikumus	par	pierādīšanas	
pienākumu	sadali.
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Motīvu daļa

[5]	Pārbaudījis	sprieduma	likumību	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	
minēti	 kasācijas	 sūdzībā,	 kā	 tas	 noteikts	 Civilprocesa	 likuma	 473.panta	
pirmajā	 daļā,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedums	 ir	
atceļams.

[6]	 Tā	 kā	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 izmantodama	 Civilprocesa	
likuma	432.panta	piektajā	daļā	piešķirtās	tiesības,	pievienojusies	pirmās	
instances	tiesas	sprieduma	motivācijai,	prasības	noraidīšanas	pamatojumu	
Senāts	vērtēs	abu	instanču	spriedumos	norādīto	argumentu	kontekstā.

[7]	Senāts	uzskata	par	kļūdainu	tiesas	viedokli,	ka	atbilstoši	Civillikuma	
2318.pantam	atbildētājam	nav	jāatlīdzina	zaudējumi	prasītājam,	jo	atbildētāja	
dotais	 padoms	 pats	 par	 sevi	 nenodibina	 starp	 pusēm	 nekādu	 tiesisku	
attiecību,	un	kā	padoma	saņēmējam	nav	tas	jāizpilda,	tā	arī	padoma	devējam,	
ja	padoms	bijis	nesekmīgs,	nav	jāatlīdzina	nekādi	zaudējumi.	

Pirmkārt,	iepriekš	minētā	materiālo	tiesību	norma	nav	attiecināma	
uz	gadījumiem,	kad	persona	vēršas	pie	zvērināta	advokāta	kā	lietpratēja	
tiesību	 jautājumos,	 lai	 viņš	 izpildītu	 šīs	 personas	 pasūtījumu:	 izpētītu	
tiesisko	 situāciju,	 dotu	 savu	 padomu	 par	 atlīdzību	 un	 vēl	 jo	 vairāk	
pārstāvētu	šo	personu	tiesā.

Zvērināta	 advokāta	 statuss	 ir	 īpašs	 starp	 citiem	 juridisko	 padomu	
devējiem.	Šādam	statusam	jāapliecina	jurista	augstā	kvalifikācija.	Turklāt	
tikai	zvērināti	advokāti	ir	atzīti	par	tiesu	sistēmai	piederīgām	personām	
(Latvijas	 Republikas	 Advokatūras	 likuma	 5.pants).	 Tāpēc	 advokātiem	
likumos	 ir	 noteiktas	 īpašas	 tiesības,	 kuras	 īstenojamas	 juridiskās	
palīdzības	sniegšanas	ietvaros.

Lai	arī	vispārīgi	juridiska	satura	darba	izpilde	no	advokāta	puses	var	
realizēties	dažādos	veidos,	piemēram,	kā	atzinuma	sastādīšana	par	līguma	
projektu	–	var	tikt	noslēgts	uzņēmuma	līgums,	tomēr	zvērināts	advokāts	
visbiežāk	juridiskos	pakalpojumus	sniedz	atlīdzības	pilnvarojuma	līguma	
ietvaros,	it	īpaši,	ja	viņa	darba	izpilde	saistīta	ar	klienta	pārstāvību	tiesā	un	
tiesai	adresētu	dokumentu	sastādīšanu.	

Lietā	nav	strīda,	ka	atbildētājs	bija	noslēdzis	vienošanos	ar	prasītāju	
par	 juridiskās	 palīdzības	 sniegšanu	 un	 pārstāvību	 tiesā.	 Ņemot	 vērā	
iepriekš	 minēto,	 secināms,	 ka	 pušu	 tiesiskās	 attiecības	 apspriežamas	
atbilstoši	pilnvarojuma	līguma	regulējošām	tiesību	normām.

Otrkārt,	atbilstoši	Civillikuma	2295.pantam	pilnvarniekam,	izpildot	
viņam	 doto	 uzdevumu,	 jādarbojas	 ar	 lielāko	 rūpību,	 un	 viņš	 atbild	
pilnvarotājam	par	katru	neuzmanību.

Līdz	 ar	 to	 Senāta	 ieskatā	 zvērināts	 advokāts	 kā	 pilnvarnieks	 nav	
atbrīvots	no	atbildības	par	padoma	došanu,	kas	nodarījis	pilnvarotājam	
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zaudējumus.	Tas	 liecina,	 ka	Civillikuma	2318.pants	uz	 lietas	 apstākļiem	
attiecināts	nepareizi.

[8]	 Tāpat	nav	pamatots	 tiesas	 viedoklis,	 ka,	 tā	 kā	prasītājs	 likumā	
noteiktā	 kārtībā	 netika	 apstrīdējis	 vienošanos	 par	 juridiskās	 palīdzības	
sniegšanu,	 tad	 tiesai	 nav	 pamata	 apšaubīt	 atbildētājam	 pienākošā	
honorāra	apmēru.

Lietā	 nav	 strīda	 par	 faktu,	 ka	 atbildētājs	 ir	 sniedzis	 prasītājam	
juridisko	 palīdzību,	 tomēr	 prasītājs	 prasībā	 apšauba	 pakalpojumu	
sniegšanas	apjomu	un	kvalitāti,	jo	no	tā	ir	tieši	atkarīgs	honorāra	apmērs.	

Nedz	 Advokatūras	 likumā,	 nedz	 Civilprocesa	 likumā	 nav	 noteikts,	
kādā	 veidā	 advokāta	 pakalpojumu	 saņēmējs,	 nepiekrītot	 rēķinos	
norādītām	summām,	ja	uzskata,	ka	saistība	nav	izpildīta	attiecīgajā	apmērā,	
var	to	apstrīdēt.	Tātad	nav	noteikts	regulējums	šāda	strīda	atrisināšanai.	
Senāta	 ieskatā	šeit	saskatāma	līdzīga	situācija,	kāda	Civilprocesa	likuma	
50.nodaļā	 noteikta	 par	 saistību	 bezstrīdus	 piespiedu	 izpildīšanu.	 Abās	
situācijās	 pamatā	 ir	 pušu	 līgums,	 tātad	 saistības.	 Attiecībā	 uz	 saistību	
bezstrīdus	 piespiedu	 izpildīšanu	 tiek	 pieņemts	 tiesneša	 lēmums	 par	
saistības	 izpildīšanu	 bezstrīdus	 kārtībā,	 un	 šim	 lēmumam	 ir	 izpildu	
dokumenta	 spēks.	 Savukārt	 advokāta	 rēķins	 tiek	 izrakstīts	 uz	 advokāta	
lēmuma	pamata,	un	arī	rēķinam	ir	izpildu	dokumentu	spēks.

Civilprocesa	 likuma	 406.pantā	 regulēta	 bezstrīdus	 piespiedu	
izpildīšanas	 apstrīdēšanas	 kārtība	 tieši	 attiecībā	 uz	 to,	 kā	 izsakāms	
prasījums,	apstrīdot	saistību,	uz	kuras	pamata	lēmums	pieņemts.	

Tiesību	doktrīnā	un	judikatūrā	ir	atzīts,	ka	apvērsuma	prasības	celšana	
nenozīmē	to,	ka	tiek	pārsūdzēts	lēmums	par	saistības	nodošanu	bezstrīdus	
piespiedu	izpildei,	jo	lēmums	nav	pārsūdzams.	Tiesai,	izskatot	strīdu	prasības	
kārtībā,	 nav	 tiesiska	pamata	 atcelt	 iepriekš	 pieņemto	 tiesneša	 lēmumu,	 ar	
kuru	apmierināts	pieteikums	par	saistību	bezstrīdus	piespiedu	izpildīšanu,	
vai	atzīt	par	spēkā	neesošu	zvērināta	advokāta	izrakstītu	rēķinu,	kas	nodots	
piespiedu	izpildē	(sal.	Civilprocesa likuma komentāri. II daļa (29.–60.1nodaļa). 
Sagatavojis autoru kolektīvs prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 2012, 668.lpp., Senāta 2009.gada 11.februāra sprieduma lietā 
Nr. SKC-47 (C03028506) 8.1.punktu, Senāta 2019.gada 15.marta sprieduma 
lietā Nr. SKC-61/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0315.C31241015.1.S) 7.punktu). 

Iesniedzot	 prasības	 pieteikumu,	 tiek	 apstrīdēta	 pati	 saistība.	 To	 var	
apstrīdēt,	 norādot	 dažādus	 pamatus,	 piemēram,	 lūdzot	 atzīt	 darījumu	 par	
spēkā	neesošu,	 lūdzot	 atzīt,	 ka	 šāds	 darījums	 vispār	 nav	 noticis,	 apstrīdot	
izpildei	 nodotās	 saistības	 apmēra	 pamatotību	 u.tml.	 (sk.	 Civilprocesa 
likuma komentāri. II daļa (29.–60.1nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs prof. 
K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 668.lpp.).

 Izskatot	apvērsuma	prasību,	tiesa	var	atzīt,	ka	saistība	nav	pamatota	
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vai	 ir	 pamatota	 daļēji	 un	 attiecīgi	 atbrīvot	 prasītāju	 pilnīgi	 vai	 daļēji	
pēc	 attiecīgā	 tiesneša	 lēmuma	 par	 saistību	 bezstrīdus	 piespiedu	 izpildi	 
(sk.	 Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014.gada 25.februāra 
sprieduma lietā Nr. SKC-73/2014 (C27204909) 10.1.punktu).

Tātad	līdzīgi	kā	lietās	par	saistības,	kas	nodota	bezstrīdus	piespiedu	
izpildei,	apstrīdēšanu	arī	lietās	par	zvērinātu	advokātu	rēķina	apstrīdēšanu	
prasījums	 faktiski	 ir	 vērsts	 uz	 atbrīvošanu	 no	 saistībām	 pēc	 attiecīgā	
rēķina	pilnīgi	vai	kādā	daļā,	jo	advokāta	rēķina	spēkā	esību	nodrošina	tam	
piešķirtais	izpildu	dokumenta	spēks.

Līdz	 ar	 to,	 ja	 celta	 prasība	 par	 atbrīvošanu	 no	 saistībām	 pēc	
attiecīgiem	 piespiedu	 izpildē	 nodotiem	 advokāta	 rēķiniem	 sakarā	 ar	
nekvalitatīva	pakalpojuma	sniegšanu,	 tad	nav	pamata	uzskatīt,	ka	 tiesai	
nav	jāpārbauda	advokātam	pienākošā	honorāra	apmērs.	

[9]	 Vienlaikus	 Senāts	 vērš	 uzmanību	 –	 ja	 prasītājs	 Patērētāju	
tiesību	 aizsardzības	 likuma	 1.panta	 izpratnē	 atzīstams	 par	 patērētāju,	
tad	 tiesai,	 izskatot	 lietu,	 ir	 saistošas	 arī	 patērētāju	 tiesību	 aizsardzības	
reglamentējošās	tiesību	normas,	tajā	skaitā	Padomes	1993.gada	5.aprīļa	
Direktīva	 93/13/EEK	 par	 negodīgiem	 noteikumiem	 patērētāju	 līgumos	
(turpmāk	 –	 Direktīva)	 un	 Patērētāju	 tiesības	 aizsardzības	 likums,	 kurā	
transponētas	minētās	Direktīvas	tiesību	normas.

Piemēram,	 Eiropas	 Savienības	 Tiesa	 atzinusi,	 ka	 advokātu	 sniegto	
pakalpojumu	 jomā	 principā	 pastāv	 nevienlīdzība	 starp	 “klientiem	
patērētājiem”	 un	 advokātiem,	 it	 īpaši	 starp	 tiem	 esošās	 informācijas	
asimetrijas	dēļ.	Advokātiem	ir	labas	zināšanas,	kuru	patērētājiem	parasti	
nav,	 proti,	 patērētājiem	 varētu	 būt	 grūtības	 izvērtēt	 viņiem	 sniegtā	
pakalpojuma	 kvalitāti.	 Tādējādi	 advokāts,	 kurš	 savas	 profesionālās	
darbības	 ietvaros	 par	 atlīdzību	 sniedz	 juridiskos	 pakalpojumus	 fiziskai	
personai	 privātos	 nolūkos,	 ir	 “pārdevējs	 vai	 piegādātājs”	 Direktīvas	
2.panta	 c)	punkta	 izpratnē.	Līdz	ar	 to	uz	 līgumu	par	 šādu	pakalpojumu	
sniegšanu	ir	attiecināms	šajā	Direktīvā	noteiktais	regulējums	(sk.	Eiropas 
Savienības Tiesas 2015.gada 15.janvāra sprieduma lietā “Šiba”, C-537/13, 
ECLI:EU:C:2015:14, 23. un 24.punktu). 

Eiropas	 Savienības	Tiesa	 arī	 norādījusi,	 ka	 attiecībā	uz	 līgumiem	par	
juridisko	 pakalpojumu	 sniegšanu,	 izvērtējot	 līgumu	 noteikumu	 vienkāršo,	
skaidri	saprotamo	raksturu	atbilstoši	Direktīvas	5.panta	pirmajam	teikumiem,	
ir	jāņem	vērā	šo	pakalpojumu	īpašais	raksturs	un	šaubu	gadījumā	priekšroka	
saskaņā	ar	šī	panta	otro	teikumu	ir	jādod	interpretācijai,	kas	ir	vislabvēlīgākā	
patērētājam	(sk.	Eiropas Savienības Tiesas 2015.gada 15.janvāra sprieduma 
lietā “Šiba”, C-537/13, ECLI:EU:C:2015:14, 34.punktu).

Turklāt	uzsverams,	ka,	lai	izlīdzinātu	starp	patērētāju	un	pārdevēju	
vai	piegādātāju	pastāvošo	nelīdzsvarotību,	 tiesai	pēc	 savas	 iniciatīvas	 ir	
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jāizvērtē	 iespējami	 negodīga	 līguma	 noteikumi	 (sk. Eiropas Savienības 
Tiesas 2006.gada 26.oktobra sprieduma lietā “Mostaza Claro”, C-168/05, 
ECLI:EU:C:2006:675, 38.punktu),	 jo	 efektīvu	 patērētāju	 aizsardzību	 var	
panākt	tikai	tad,	ja	tiesai	tiek	dota	iespēja	šādu	noteikumu	pārbaudīt	pēc	
savas	ierosmes	(sk. Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 4.jūnija sprieduma 
lietā “Pannon”, C-243/08, ECLI:EU:C:2009:350, 23.punktu). 

[10]	 Senāts	 piekrīt	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēja	 viedoklim,	 ka,	
vērtējot	 prasītāja	 iespējamo	 tiesību	 aizskārumu,	 apelācijas	 instances	
tiesa	 nepareizi	 piemērojusi	 tiesību	 normas,	 kas	 regulē	 jautājumu	 par	
pierādījumu	nastas	sadali	starp	pusēm.	

[10.1]	Pēc	vispārēja	noteikuma	prasībās	atlīdzināt	zaudējumus,	kas	
radušies	sakarā	ar	saistības	neizpildīšanu,	prasītājam	jāpierāda:	pirmkārt,	
tiesība	prasīt	 izpildīšanu,	 t.i.,	 viņam	 jāpierāda	 tiesiskas	 attiecības	 esība,	
uz	 kuras	 pamata	 atbildētājam	 pienākas	 izpildīt;	 otrkārt,	 izpildīšanas	
termiņa	 iestāšanās;	 treškārt,	 prasot	 zaudējumu	 atlīdzību	 –	 zaudējuma	
apmērs	(sk. Civillikuma	1401.,	1402.,	1785.pantu). Savukārt	atbildētājam	
pēc	analoģijas	ar	Civillikuma	1838.pantu	jāpierāda,	ka	viņš	savu	no	līguma	
izrietošo	saistību	ir	izpildījis,	jo	viņa	pienākums	izteicies	darbībā (sk.	arī 
Bukovskis V. Civīlprocesa mācību grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 
774.lpp.). 

[10.2]	Respektīvi,	 ja	advokāts	veicis	konkrētas	darbības	 juridiskās	
palīdzības	sniegšanas	ietvarā,	tad	viņam	šo	darbību	apjoms	un	kvalitāte	
arī	ir	jāpierāda,	iesniedzot	atbilstošus	pierādījumus.

Minētais	 izriet	 arī	 no	 Civillikuma	 2305.panta,	 kurā	 noteikts	
pilnvarnieka	 vispārīgs	 pienākums	 dot	 savam	 pilnvarotājam	 norēķinu	
par	 uzdevuma	 izpildīšanu,	 t.i.,	 pienākums	 sniegt	 detalizētu,	 skaidru	
un	 saprotamu	 pārskatu	 par	 veikto	 darbu,	 t.sk.	 iesniedzot	 dokumentu	
oriģinālus	(ja	tādi	ir),	kas	apstiprina	attiecīgās	izdevumu	pozīcijas.

[10.3]	Diemžēl	apelācijas	instance	tiesa	šādā	aspektā	pierādījumus	
nav	vērtējusi,	bet	 tieši	pretēji,	piemēram,	atsaucoties	uz	CPL	104.pantu,	
pārlikusi	pierādījumu	nastu	uz	prasītāju,	 atzīstot,	 ka	viņš	nav	pierādījis	
negatīvu	faktu	–	apstākli,	ka	atbildētājs,	pārstāvot	prasītāju,	pirms	sastādīt	
un	 iesniegt	 prasību	 tiesā,	 nav	 pārliecinājies	 publiskos	 reģistros	 par	
konkrētā	lietas	dalībnieka	statusu,	kas,	iespējams,	noveda	pie	nelabvēlīga	
tiesas	nolēmuma	attiecībā	pret	prasītāju.

Lai	 gan,	 kā	 norādīts	 iepriekš,	 prasības	 pasīvā	 pamatā	 prasītājam	
nebija	jāpierāda	tie	tiesību	traucējumi,	kas	izpaudās	atbildētāja	pasivitātē	
(bezdarbībā).	Proti,	apstāklis,	ka	prasītājs	nav	pierādījis	iepriekš	minēto,	
nevarēja	būt	par	pamatu	prasības	noraidīšanai.	

[11]	Rezumējot	 iepriekš	minēto,	 secināms,	 ka	 apelācijas	 instances	



I. Nolēmumi, kas izriet no saistību tiesībām

C-139

tiesas	spriedumu	iepriekš	minēto	apsvērumu	dēļ	nevar	atzīt	par	pamatotu,	
tamdēļ	tas	atceļams	neatkarīgi	no	pārējiem	kasācijas	sūdzībā	minētajiem	
argumentiem.	

[12]	 Atceļot	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu,	 atbilstoši	
Civilprocesa	 likuma	 458.panta	 otrajai	 daļai	 [pers.	 A]	 atmaksājama	
iemaksātā	drošības	nauda	300	(trīs	simti)	EUR	(sk.	lietas 124.lp.).

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts	

n o s p r i e d a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	
27.aprīļa	spriedumu	un	lietu	nodot	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	
tiesā;

atmaksāt	[pers.	A]	iemaksāto	drošības	naudu	300	(trīs	simti)	EUR.
Spriedums	nav	pārsūdzams.	
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II.  Nolēmumi, kas izriet no mantojuma  
  tiesībām
Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav 
noteikta paternitāte

Mantojuma atklāšanās brīdī nenoteikta bērna paternitāte nav uzskatāma 
par šķērsli mantojuma iegūšanai. Likums neierobežo bērna tiesības celt 
prasību nolūkā noteikt savu izcelšanos no konkrētas personas (Civillikuma 
58., 400.pants).

Rīgā	2019.gada	[..]	 SKC-[D]/2019 
ECLI:[..]

S P R I E D U M S 1 
Senāts	šādā	sastāvā:
senatore	referente	Anda	Briede,
senatore	Ļubova	Kušnire,	
senatore	Marika	Senkāne
rakstveida	 procesā	 izskatīja	 civillietu	 sakarā	 ar	 [pers.	 A]	 kasācijas	

sūdzību	 par	 [..]	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	 [..]	 spriedumu	
[pers.	A]	prasībā	pret	[pers.	B]	par	paternitātes	noteikšanu,	mantošanas	
tiesību	atzīšanu	un	apstiprināšanu	mantošanas	tiesībās.

Aprakstošā daļa

[1]	[Pers.	A]	[..]	cēlusi	tiesā	prasību	pret	[pers.	B],	kurā,	atsaucoties	uz	
Civillikuma	154.,	157.,	158.,	390.,	391.,	393.,	398.,	400.,	404.,	422.,	423.	un	
636.pantu,	lūgusi	atzīt	[pers.	C]	pēdējās	gribas	rīkojuma	aktu	–	testamentu	–	
par	 spēkā	 neesošu	 un	 apstiprināt	 prasītājas	 tiesības	 uz	 [pers.	 C]	 atstātā	
mantojuma	½	daļu	pēc	likuma.	

Tiesvedības	laikā	prasītāja	atteikusies	no	prasības	daļā	par	testamenta	
atzīšanu	 par	 spēkā	 neesošu,	 papildinājusi	 prasību	 ar	 prasījumu	 par	
paternitātes	noteikšanu	un	precizējusi	uz	mantojuma	tiesību	apstiprināšanu	
un	 atzīšanu	 vērstos	 prasījumus,	 saistot	 tos	 ar	 neatraidāmā	 mantinieka	
neatņemamās	daļas	izdošanu.

Prasības	 pieteikumā,	 tā	 papildinājumos	 un	 precizējumos	 norādīti	
tālāk	minētie	apstākļi.

[1.1]	 [..]	 laikrakstā	 “Latvijas	 Vēstnesis”	 izsludināta	 [..][pers.	 C]	
mantojuma	atklāšanās.

1	 Slēgtas	 lietas	 statuss.	 Publicēti	 izvilkumi	 no	 nolēmuma.	 Nolēmumā	 izdarīti	
redakcionāli	labojumi,	aizklājot	slēgta	statusa	lietu	numurus.
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[1.2]	 [Pers.	 C]	 ir	 prasītājas	 bioloģiskais	 tēvs,	 bet	 viņas	 dzimšanas	
apliecībā	nav	ierakstīts,	jo	tēva	laulātā,	kas	nebija	prasītājas	māte,	tādam	
ierakstam	 nepiekrita.	 Atbilstoši	 tolaik	 pastāvošajai	 praksei	 prasītājas	
dzimšanas	apliecībā	ailē	“tēvs”	tika	ierakstīts	[..]	(prasītājas	mātes	uzvārds,	
[pers.	C]	vārds	un	 tēva	vārds).	 [Pers.	C]	vienmēr	atzina,	ka	 ir	prasītājas	
tēvs.	 Strīds	 par	 paternitāti	 nepastāvēja,	 tika	 uzturēti	 regulāri	 kontakti,	
savstarpējās	 attiecības	 bija	 ļoti	 labas	 un	 sirsnīgas,	 lai	 gan	 pret	 viņa	
attiecībām	ar	prasītāju	iebilda	atbildētāja	(ar	kuru	[pers.	C]	[..]	noslēdza	
savu	otro	laulību).	Atbildētāja	tam	lika	šķēršļus,	 jo	nevēlējās,	 lai	tēva	un	
meitas	starpā	veidotos	kontakts.	[Pers.	C]	vairākkārt	pauda	vēlmi	uzsākt	
paternitātes	atzīšanas	procesu,	vienlaikus	atzīstot,	ka	šāda	rīcība	varētu	
radīt	nelabvēlīgas	sekas	attiecībās	ar	atbildētāju,	kura	kategoriski	iebilst	
viņa	reģistrācijai	par	prasītājas	tēvu.

[1.3]	Prasītāja	[..]	iesniedza	tiesā	pieteikumu	par	paternitātes	fakta	
konstatēšanu,	 bet	 ar	 [..]	 tiesas	 2011.gada	 [..]	 lēmumu	 civillietā	 Nr.	 [..]	
pieteikums	 atstāts	 bez	 izskatīšanas,	 jo	 lietā	 pastāv	 strīds	par	 tiesībām,	
kas	izšķirams	prasības	tiesvedības	kārtībā.	Līdz	ar	to	prasītājai	šajā	lietā	
jālūdz	 konstatēt	 paternitātes	 faktu.	 Bioloģiskās	 izcelšanās	 noteikšana	
ekspertīzes	ceļā	nav	iespējama,	jo	[pers.	C]	mirstīgās	atliekas	atbildētāja	
kremēja.	 Prasītājas	 izcelšanos	 no	 [pers.	 C]	 apstiprina	 fotogrāfijas	 un	
liecinieku	 liecības,	 kā	 arī	 [pers.	 C]	 rakstīts	 vēlējums,	 apsveikums	 un	
vēstule.

[1.4]	 Par	 citiem	 [pers.	 C]	 lejupējiem	prasītājai	 ziņu	nav,	 laulībā	 ar	
atbildētāju	 [pers.	 C]	 bērnu	 nebija.	 Līdz	 ar	 to	 likumiskās	 mantošanas	
gadījumā	 [pers.	 C]	 laulātajai	 (atbildētājai)	 un	 meitai	 (prasītājai)	 katrai	
būtu	tiesības	uz	mantojuma	½	daļu.	Taču,	tā	kā	[pers.	C]	ir	taisījis	pēdējās	
gribas	rīkojuma	aktu,	ieceļot	par	vienīgo	mantinieci	atbildētāju,	prasītājai	
ir	tiesības	uz	mantojuma	neatņemamo	–	¼	–	daļu	no	mantojuma.

Atbildētājai	 izdotajā	mantojuma	apliecībā	 (akts	par	pēdējās	gribas	
rīkojuma	 stāšanos	 likumīgā	 spēkā),	 ņemot	 vērā	 pārdzīvojušās	 laulātās	
nošķirto	 daļu,	 norādīts,	 ka	 [pers.	 C]	 mantojuma	 masā	 ir:	 nekustamā	
īpašuma	 [adrese	A]	¼	domājamā	daļa;	 nekustamā	 īpašuma	 [adrese	 	B]	
¼	 domājamā	 daļa;	 nekustamā	 īpašuma	 [adrese	 C]	 ½	 domājamā	 daļa;	
automašīna	 [..];	 naudas	 līdzekļi	 [..]kontos;	 [..]akcijas;	½	daļa	 no	 naudas	
līdzekļiem	[..]kontā;	½	daļa	no	termiņnoguldījuma	[..].

[2]	 Ar	 [..]	 pirmās	 instances	 tiesas	 2014.gada	 [..]	 spriedumu	un	 [..]	
apelācijas	 instances	 tiesas	 2017.gada	 [..]	 spriedumu	 prasība	 noraidīta	
pilnīgi	 un	 no	 prasītājas	 valsts	 ienākumos	 piedzīti	 ar	 lietas	 izskatīšanu	
saistītie	izdevumi	2	EUR.
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Apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumā	 ietverts	 tālāk	 minētais	
pamatojums.

[2.1]	Prasītāja	dzimusi	[..],	dzimšanas	apliecībā	kā	vecāki	ierakstīti:	
māte	–	[..],	tēvs	–	[..],	kuri	nebija	savstarpējā	laulībā	un	nebija	iesnieguši	
kopīgu	pieteikumu	paternitātes	noteikšanai.	Saskaņā	ar	Latvijas	laulības	
un	ģimenes	kodeksa	58.pantu	ziņas	par	tēvu	ierakstītas	pēc	mātes	vārdiem	
un	ir	fiktīvas.	Tāpat	nav	strīda,	ka	prasītājai	pilngadības	sasniegšanas	brīdī	
([..])	bija	zināms	par	[pers.	C]	kā	tēvu,	 taču	pieteikumu	par	paternitātes	
noteikšanu	tiesā	viņa	neiesniedza.

[2.2]	 Ņemot	 vērā	 Latvijas	 Republikas	 1993.gada	 25.maija	 likuma	
“Par	atjaunotā	Latvijas	Republikas	1937.gada	Civillikuma	ģimenes	tiesību	
daļas	 spēkā	stāšanās	 laiku	un	piemērošanas	kārtību”	 (turpmāk	–	Spēkā	
stāšanās	 likums)	 1.pantā,	 10.panta	 otrajā	 daļā	 un	 19.pantā	 noteikto,	
Civillikuma	 noteikumi	 par	 bērnu	 izcelšanās	 noteikšanu	 ar	 to	 spēkā	
stāšanās	 brīdi	 attiecināmi	 arī	 uz	 prasītāju,	 kuras	 dzimšana	 reģistrēta	
pirms	1993.gada	1.septembra.

Atbilstoši	Civillikuma	158.pantam	prasību	paternitātes	noteikšanai	
tiesā	 var	 iesniegt	 bērna	 māte	 vai	 bērna	 aizbildnis,	 bērns	 pats	 pēc	
pilngadības	 sasniegšanas,	 kā	 arī	 persona,	 kas	 sevi	 uzskata	 par	 bērna	
bioloģisko	tēvu.	Ja	persona,	no	kuras	bērns	cēlies,	ir	mirusi,	bērna	māte,	
bērna	 aizbildnis	 un	 bērns	 pats	 pēc	 pilngadības	 sasniegšanas	 var	 prasīt	
tiesas	ceļā	konstatēt	paternitātes	faktu.

Civillikums	 atšķirībā	 no	 Latvijas	 laulības	 un	 ģimenes	 kodeksa	
9.panta	neparedz,	ka	uz	prasībām	par	paternitātes	noteikšanu	neattiektos	
noilgums.	 Šādus	 noteikumus	 nesatur	 arī	 Civilprocesa	 likuma	 30.nodaļa	
“Lietas	par	bērna	izcelšanās	noteikšanu”	vai	kādas	citas	normas.

Saskaņā	ar	Civillikuma	6.pantu	saistību	tiesību	vispārējie	noteikumi	
attiecīgi	piemērojami	arī	ģimenes,	mantojuma	un	lietu	tiesību	attiecībām.	
Visas	saistību	tiesības,	kuras	nav	noteikti	izņemtas	no	noilguma	ietekmes	
un	kuru	izlietošanai	nav	likumā	noteikti	īsāki	termiņi,	izbeidzas,	ja	tiesīgā	
persona	tās	neizlieto	desmit	gadu	laikā	(Civillikuma	1895.pants).

Tā	kā	tiesības	uz	paternitātes	noteikšanu	nav	noteikti	 izņemtas	no	
noilguma	 ietekmes	 un	 to	 izlietošanai	 likumā	 nav	 noteikti	 īsāki	 termiņi,	
secināms,	 ka	 uz	 prasību	 par	 paternitātes	 noteikšanu	 ir	 attiecināms	
vispārējais	desmit	gadu	noilguma	termiņš.

Kaut	 arī	 prasītājai	 tiesības	 prasīt	 paternitātes	 noteikšanu	 radās	
jau	 pēc	 pilngadības	 sasniegšanas,	 noilguma	 termiņa	 tecējums	 sākās	 
1993.gada	 1.septembrī,	 kad	 stājās	 spēkā	 Civillikuma	 noteikumi	 par	
paternitātes	 noteikšanu.	 Savukārt	 prasītāja	 [..]	 savas	 tiesības	 desmit	
gadu	laikā,	t.i.,	līdz	2003.gada	1.septembrim,	neizlietoja,	kas	ir	patstāvīgs	
pamats	prasības	daļā	par	paternitātes	noteikšanu	noraidīšanai.
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Uz	 šādu	 likuma	 tulkojumu	 ir	 norādījis	 arī	Augstākās	 tiesas	 Senāts	
2011.gada	 16.novembra	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 SKC-347/2011	 ([..]),	 kurā,	
iztulkojot	Civillikuma	6.	un	1895.pantu,	atzīts,	ka	bioloģiskā	tēva	tiesības	
uz	 paternitātes	 noteikšanu	 nav	 tādas,	 kas	 būtu	 izņemtas	 no	 noilguma	
ietekmes.	Minētā	atziņa	par	noilgumu	ir	vispārēja	un	nav	attiecināma	tikai	
uz	situāciju,	kad	bērnam	juridiski	ir	cits	tēvs,	tā	ir	piemērojama	arī	bērna	
tiesībām	uz	paternitātes	noteikšanu.

[2.3]	 Prasītāja	 kļūdaini	 uzskata,	 ka	 noilguma	 termiņi,	 kas	 noteikti	
Civillikuma	1895.pantā,	nav	atzīstami	par	vispārēju	noteikumu.	Šajā	pantā	
noteiktais	noilguma	termiņš	attiecas	uz	saistību	tiesībām	kopumā,	tādēļ	ir	
vērtējams	kā	vispārējs	noteikums.	Civillikuma	1895.panta	formulējums,	ka	
noilgums	piemērojams	saistību	tiesībām,	neizslēdz	noilguma	piemērošanu	
arī	 ģimenes,	 mantojuma	 un	 lietu	 tiesību	 attiecībām.	 Tas,	 ka	 likumdevējs	
ir	 īpaši	 noteicis	 noilguma	 termiņus,	 kas	 regulē	 atsevišķu	 personu	
tiesības	noteiktā	 laikā	 celt	paternitātes	prasību	vai	 apstrīdēt	paternitātes	
pieņēmumu	(Civillikuma	149.,	156.pants),	norāda	uz	to,	ka	minēto	tiesību	
izlietošanai	likumā	ir	noteikti	īsāki	termiņi,	un	neliecina,	ka	tiesības	prasīt	
paternitātes	noteikšanu	būtu	izņemtas	no	noilguma	ietekmes.

Apelācijas	 sūdzībā	 pareizi	 norādīts,	 ka	 gan	 Civillikums,	 gan	
starptautiskie	 tiesību	 akti	 aizsargā	 bērna	 intereses	 un	 personas	 tiesības	
zināt	savu	izcelšanos,	tomēr	tas	neizslēdz	termiņu	noteikšanu	šādu	tiesību	
izlietošanai.	 1975.gada	 15.oktobra	 Eiropas	 Konvencija	 par	 to	 bērnu	
tiesisko	statusu,	kuri	nav	dzimuši	 laulībā,	Latvijas	Republikā	spēkā	stājās	 
2003.gada	2.oktobrī,	 t.i.,	kad	 jau	bija	 iestājies	prasītājai	 likumā	noteiktais	
desmit	gadu	 termiņš	 savu	 tiesību	 izlietošanai.	Turklāt	minētā	Konvencija	
paredz	 dalībvalstīm	 pienākumu	 nodrošināt	 savu	 likumu	 atbilstību	 šīs	
Konvencijas	normām,	taču	nenosaka	nekādus	ierobežojumus	jautājumā	par	
noilgumu.

[2.4]	Noilguma	termiņa	tecējumu	neietekmē	fakts,	ka	starp	prasītāju	
un	[pers.	C]	vai	prasītājas	māti	šajā	sakarā	strīds	nav	pastāvējis.	Ziņas	par	
paternitātes	 atzīšanu	 ir	 ierakstāmas	dzimšanas	 reģistrā,	 kas	 konkrētajā	
gadījumā	nav	izdarīts,	līdz	ar	to	nevar	uzskatīt,	ka	prasītājai	nebija	pamata	
celt	attiecīgu	prasību.

[2.5]	 Tā	 kā	 prasītājas	 paternitāte	 likumā	 paredzētajā	 kārtībā	 nav	
noteikta,	nav	iemesla	viņu	atzīt	par	[..]	[pers.	C]	mantinieci	un	apstiprināt	
mantošanas	 tiesībās	 (Civillikuma	 400.pants).	 Un	 pat	 ja	 tiktu	 noteikta	
prasītājas	 izcelšanās	 no	 [pers.	 C],	 ir	 iestājušies	 termiņi	 mantojuma	
pieņemšanai	un	mantinieki	jau	apstiprināti	mantojuma	tiesībās,	līdz	ar	to	
nav	pamata	mantinieku	loka	grozīšanai	un	mantojuma	pārdalei.

[2.6]	 Pirmās	 instances	 tiesa	 pēc	 būtības	 pareizi	 noraidīja	 prasību	
noilguma	 dēļ,	 taču	 kļūdaini	 noilguma	 termiņa	 tecējumu	 skaitīja	 no	
prasītājas	pilngadības	sasniegšanas	brīža.
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[3]	Kasācijas	sūdzībā	prasītāja	lūdz	atcelt	minēto	spriedumu	un	lietu	
nodot	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā,	minot	tālāk	izklāstītos	
argumentus.

[3.1]	 Spēkā	 stāšanās	 likuma	 10.pants	 nepareizi	 attiecināts	 uz	
prasītāju	 [..],	 līdz	 ar	 to	 arī	 Civillikumā	 noteiktais	 noilguma	 termiņš	
nav	 piemērojams.	 Tāpat	 nav	 pieļaujams	 piemērot	 Civillikuma	 saistību	
tiesību	daļā	noteikto	noilgumu,	un	tas	nav	aprēķināms	nedz	no	prasītājas	
pilngadības,	nedz	no	Civillikuma	spēkā	stāšanās	brīža.

[3.2]	 Tiesa	 nepamatoti	 bez	 novērtējuma	 atstājusi	 prasītājas	
iesniegtos	 un	 pieteiktos	 pierādījumus	 lietā	 par	 to,	 ka	 līdz	 pat	 [pers.	 C]	
nāves	brīdim	starp	viņu	un	prasītāju	pastāvēja	bērna	un	vecāka	attiecības	
un	abas	puses	tās	atzina,	taču	tiesa	šos	pierādījumus	nav	vērtējusi,	kam	
ir	būtiska	nozīme	noilguma	 termiņa	 tecējuma	sākuma	noteikšanai	 (kad	
kādai	 no	 pusēm	 ir	 radušās	 prasījuma	 tiesības,	 t.i.,	 kad	 izcēlies	 strīds).	
Kamēr	 puses	 ir	 apmierinātas	 ar	 pastāvošo	 kārtību	 un	 attiecībām,	 nav	
pamata	sākties	noilguma	termiņa	tecējumam.

[3.3]	 Civillikuma	 157.	 un	 158.pantā	 (kas	 satur	 noteikumus	 par	
paternitātes	noteikšanu)	nekāds	noilguma	termiņš	nav	paredzēts.	Tas,	ka	
atsevišķām	personām	noteikti	īpaši	termiņi	paternitātes	prasības	celšanai	
vai	paternitātes	pieņēmuma	apstrīdēšanai,	liecina	par	likumdevēja	vēlmi	
personas	citās	 situācijās	 (tostarp,	kādā	nonākusi	prasītāja)	ar	noilguma	
termiņu	neierobežot.

[3.4]	Tiesa	nepareizi	norādījusi,	ka	vispārējais	desmit	gadu	noilguma	
termiņš	attiecas	uz	prasību	par	paternitātes	noteikšanu,	kura	no	noilguma	
ietekmes	 nav	 izņemta	 un	 kuras	 izlietošanai	 likumā	 īsāki	 termiņi	 nav	
noteikti.

Civillikuma	1895.pantu,	uz	kuru	atsaukusies	tiesa,	nedrīkst	piemērot	
atrauti	 no	 citām	 saistību	 tiesību	 normām,	 t.sk.	 Civillikuma	 1893.panta,	
kurš	paredz	saistību	tiesības	izbeigšanos,	ja	tiesīgā	persona	tās	pienācīgi	
neizlieto	likumā	noteiktajā	noilguma	termiņā.	Tiesību	aktos	nav	noteikts,	
kad	sākas	noilguma	tecējums	saistībā	ar	ģimenes	radniecības	attiecībām	
(piemēram,	prasītājas	situācijā).	Turpretī	personai,	no	kuras	bērns	cēlies,	
paternitātes	labprātīgas	atzīšanas	un	šī	fakta	reģistrēšanas	dzimtsarakstu	
nodaļā	gadījumā	nekāds	noilguma	termiņš	netiek	piemērots,	kas	bērnu,	
kura	vecāks	ir	miris	un	kaut	kādu	apstākļu	dēļ	šo	ierakstu	nav	paspējis	vai	
nav	varējis	izdarīt,	nostāda	nesamērīgi	nelabvēlīgā	situācijā.

[3.5]	Jebkāda	tiesību	sašaurināšana	un	ierobežošana	ir	vērtējama	kā	
1975.gada	15.oktobra	Eiropas	Konvencijas	par	to	bērnu	tiesisko	stāvokli,	
kuri	 nav	 dzimuši	 laulībā,	 nepildīšana	 un	 neievērošana.	 Konkrētajā	
gadījumā	likumdevējs	nav	nepārprotami	un	skaidri	noteicis	tiesas	ieskatā	
noteiktos	 šķietamā	 noilguma	 termiņus.	 Likuma	 normu	 interpretēšana	
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pretēji	 minētās	 Konvencijas	 preambulai	 un	 būtībai	 uzskatāma	 par	 tās	
pārkāpšanu	un	attiecīgi	ir	prettiesiska.

[3.6]	 Augstākās	 tiesas	 Senāta	 2011.gada	 16.novembra	 spriedumā	
lietā	Nr.	SKC-347/2011	([..])	izteiktās	atziņas	tiesa	nepamatoti	attiecinājusi	
uz	 izskatāmās	 lietas	 apstākļiem,	 jo	 tajā	 lietā	 noilgums	 piemērots	 tēva	
celtajai	 paternitātes	prasībai	 situācijā,	 kad	bērnam	 juridiski	 ir	 cits	 tēvs,	
un	pastāvējušas	faktiskas	tēva	un	bērna	attiecības	pretēji	tam,	kā	tas	bija	
prasītājas	gadījumā.

[3.7] Tiesa	spriedumā	nepareizi	norādījusi,	ka	pat	tad,	ja	tiktu	noteikta	
prasītājas	izcelšanās	no	[pers.	C],	mantinieku	loka	grozīšanai	un	mantojuma	
sadalei	nav	iemesla	tādēļ,	ka	ir	iestājušies	termiņi	mantojuma	pieņemšanai,	
un	mantinieki	 apstiprināti	mantojuma	 tiesībās.	Faktiski	prasītāja	 [..]	 laikus	
izlietoja	savas	tiesības,	tostarp	jautājumā	par	mantojumu.	Lietas	izskatīšanu	
prasītāja	nekavēja	un	arī	nevarēja	ietekmēt	tās	gaitu.	Tieši	tiesu	sistēmas	dēļ	
lieta	tika	novilcināta,	liedzot	prasītājai	tiesības	uz	taisnīgu	tiesu.

[4]	 Paskaidrojumos	 sakarā	 ar	 kasācijas	 sūdzību	 atbildētāja	
norādījusi,	ka	spriedums	ir	pareizs	un	atstājams	negrozīts.

Motīvu daļa

[5]	 Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	 personu,	 kas	 to	
pārsūdzējusi,	un	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	minēti	kasācijas	sūdzībā,	
kā	to	nosaka	Civilprocesa	likuma	473.panta	pirmā	daļa,	Senāts	atzīst,	ka	
spriedums	atceļams.

[6]	 Atbilstoši	 kasācijas	 sūdzībā	 izvirzītajiem	 argumentiem	 Senātā	
izšķirams	jautājums	par	paternitātes	prasības	noilgumu.

[6.1]	Kā	 izriet	no	 lietā	nodibinātajiem	apstākļiem,	par	kuriem	nav	
strīda,	prasītāja	dzimusi	[..],	un	viņas	dzimšanas	apliecībā	ziņas	par	tēvu	
ir	 fiktīvas,	 saskaņā	 ar	 Latvijas	 laulības	 un	 ģimenes	 kodeksa	 58.pantu	
ierakstītas	pēc	mātes	vārdiem.

Apelācijas	 instances	 tiesa,	 atsaucoties	 uz	 Spēkā	 stāšanās	 likuma	
1.pantā	 un	 10.panta	 otrajā	 daļā	 noteikto,	 pamatoti	 secinājusi,	 ka	
Civillikuma	normas	par	paternitātes	noteikšanu	(157.	un	158.pants)	ar	to	
spēkā	stāšanās	brīdi	(1993.gada	1.septembri)	attiecas	arī	uz	prasītāju.

[6.2]	 Vienlaikus	 Senāts	 atzīst,	 ka	 noilguma	 institūta	 kontekstā	
minētās	Civillikuma	normas	iztulkotas	un	uz	izskatāmās	lietas	apstākļiem	
attiecinātas	nepareizi.

[6.2.1]	 Paternitāte	 ir	 tēva	 tiesiskā,	 radnieciskā	 attiecība	 ar	 bērnu,	
kas	saistīta	ar	bērna	bioloģisko	izcelšanos	no	šīs	personas.

Satversmes	 tiesa,	 analizējot	 paternitātes	 sociālo,	 bioloģisko	 un	
juridisko	dabu,	uzsvērusi,	ka:	“Tā	nozīmē	bērna	un	tēva	attiecību	sociālu	
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un	 tiesisku	 atzīšanu.	 Nedrīkst	 jaukt	 tiesisko	 paternitāti	 ar	 bioloģisko	
paternitāti,	 kas	 ir	 medicīnisks	 jautājums.	 Tiesiskā	 paternitāte	 ir	 vērsta	
uz	 to,	 lai	 panāktu	 līdzsvaru	 starp	 “bioloģisko	 patiesību”,	 kas	 atspoguļo	
bioloģisko	 un	 ģenētisko	 paternitāti,	 un	 “sociālajām	 vecāku	 un	 bērnu	
attiecībām”,	kuras	attiecas	uz	personu,	kas	dzīvo	kopā	ar	bērnu	un	rūpējas	
par	 to”	 (sk.	 Satversmes tiesas 2004.gada 11.oktobra sprieduma lietā 
Nr. 2004-02-0106 8.punktu).

Iekams	 paternitāte	 nav	 noteikta,	 bērna	 tiesības	 ir	 ierobežotas.	 Šajā	
sakarā	 iepriekšminētajā	 Satversmes	 tiesas	 spriedumā	 arī	 norādīts,	 ka	 gan	
laulībā	dzimušajiem	bērniem,	gan	tiem,	kuri	nav	dzimuši	laulībā,	ir	vienādas	
tiesības	zināt	savu	tēvu,	saņemt	no	viņa	gan	finansiālu,	gan	cita	veida	atbalstu.	
Pretējā	gadījumā	bērni,	kas	nav	dzimuši	laulībā,	tiktu	diskriminēti.

[6.2.2]	 Civillikums	 paredz,	 ka	 paternitātes	 noteikšana	 iespējama	
trīs	veidos:	īstenojot	paternitātes	pieņēmumu	(146.pants);	to	brīvprātīgi	
atzīstot,	bērna	tēvam	un	mātei	personiski	iesniedzot	kopīgu	iesniegumu	
(155.pants);	paternitāti	nosakot	tiesas	ceļā	(157.pants).

Paternitāti	 tiesa	 nosaka,	 ja	 dzimtsarakstu	 nodaļai	 nav	 iesniegts	
kopīgs	 iesniegums	 par	 paternitātes	 atzīšanu	 vai	 pastāv	 Civillikuma	 
155.pantā	 norādītie	 šķēršļi	 paternitātes	 ieraksta	 izdarīšanai	 dzimšanas	
reģistrā.	 Izskatot	 prasību	 par	 paternitātes	 noteikšanu,	 tiesa	 ņem	 vērā	
jebkurus	pierādījumus,	ar	kuriem	iespējams	pierādīt	bērna	izcelšanos	no	
konkrētas	personas	vai	izslēgt	šādu	faktu	(Civillikuma	157.pants).

Prasību	 paternitātes	 noteikšanai	 tiesā	 var	 iesniegt	 bērna	 māte	
vai	 bērna	 aizbildnis,	 bērns	 pats	 pēc	 pilngadības	 sasniegšanas,	 kā	 arī	
persona,	kas	sevi	uzskata	par	bērna	bioloģisko	tēvu.	Ja	persona,	no	kuras	
bērns	 cēlies,	 ir	mirusi,	 bērna	māte,	 bērna	 aizbildnis	 un	 bērns	 pats	 pēc	
pilngadības	 sasniegšanas	 var	 prasīt	 tiesas	 ceļā	 konstatēt	 paternitātes	
faktu	(Civillikuma	158.pants).

Minētajās	 normās,	 kas	 reglamentē	 paternitātes	 noteikšanu	 tiesā,	
atšķirībā	 no	 citiem	 gadījumiem	 nav	 noteikts	 termiņš,	 kādā	 attiecīgās	
personas	ir	tiesīgas	vērsties	tiesā.	Arī	Civilprocesa	likuma	30.nodaļas	normās,	
kas	reglamentē	lietu	par	bērna	izcelšanās	noteikšanu	izskatīšanas	kārtību,	
termiņš	šādas	prasības	celšanai	nav	noteikts.	Turklāt	Civillikuma	249.panta	
komentārā	ir	norādīts,	ka:	“Tiesības	celt	prasību	par	paternitātes	noteikšanu	
likums	ar	 termiņu	neierobežo”	 (sk.	Civilprocesa likuma komentāri. II daļa 
(29.–60.1nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs. Prof. K. Torgāna zinātniskajā 
redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 85.lpp.).

Senātam	nav	iemesla	minētās	atziņas	pareizību	apšaubīt,	jo	no	tiesību	
normu	sistēmas	neizriet	objektīvs	pamats,	kādēļ	bērna,	kura	paternitāte	
nav	noteikta	nedz	Civillikuma	146.panta,	nedz	155.panta	kārtībā,	tiesības	
uz	izcelšanās	noteikšanu	būtu	aprobežojamas	ar	kādu	termiņu.
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Iepriekš	 jau	 norādīts,	 ka	 prasītājas	 dzimšana	 reģistrēta	 [..],	 un	
atbilstoši	 Spēkā	 stāšanās	 likuma	 10.panta	 otrajai	 daļai	 noteikumi	 par	
paternitātes	noteikšanu	tiesā	attiecas	arī	uz	bērniem,	kuru	dzimšana	jau	
reģistrēta	pirms	1993.gada	1.septembra,	tātad	neatkarīgi	no	tā,	kad		bērns	
piedzimis,	cik	viņš	vecs,	kā	arī	neatkarīgi	no	tā,	vai	bērns,	kuram	nosaka	
izcelšanos,	 ir	 dzīvs	 vai	 jau	miris,	 jo	 noilguma	 termiņi	 šādu	 pieteikumu	
iesniegšanai	 tiesā	 nav	 paredzēti	 (sk.	 Vēbers J. Civillikuma komentāri. 
Ģimenes tiesības. Rīga: Mans īpašums, 2000, 75.lpp.).	Atziņa,	ka	paternitāti	
var	noteikt	neatkarīgi	no	tā,	kad	dzimis	bērns	un	reģistrēta	viņa	dzimšana,	
un	 ka	 tiesā	 prasību	 var	 iesniegt	 Civilprocesa	 likuma	248.pantā	minētās	
personas,	 ievērojot	 Civillikuma	 158.panta	 noteikumus,	 ietverta	 arī	
apkopojumā	 “Tiesu	 prakse	 civillietu	 izskatīšanā	 par	 bērna	 izcelšanās	
noteikšanu,	 adopcijas	 apstiprināšanu	 un	 atcelšanu,	 uzturlīdzekļu	
piedziņu	no	vecākiem	bērna	uzturēšanai,	laulības	šķiršanu	un	neesamību”	
(Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojums, 2004, 4.lpp.).

[6.2.3]	Apelācijas	instances	tiesas	pretējs	secinājums,	ka	paternitātes	
noteikšanas	 prasības	 nav	 izņemtas	 no	 noilguma	 ietekmes,	 pamatots	 ar	
atziņām,	 kas	 izteiktas	 Augstākās	 tiesas	 Senāta	 2011.gada	 16.novembra	
spriedumā	lietā	Nr.	SKC-347/2011	([..]),	neņemot	vērā	būtiskās	atšķirības	
abu	lietu	faktiskajos	apstākļos.	Lietā	Nr.	SKC-347/2011	([..])	prasību	par	
paternitātes	noteikšanu	cēlis	bērna	bioloģiskais	tēvs,	vienlaikus	apstrīdot	
spēkā	 esošu	 citas	 personas	 brīvprātīgi	 atzītu	 paternitāti.	 Būtiski	 ir	
nošķirt	situācijas,	kad	bērna	bioloģiskā	tēva	prasība	noteikt	paternitāti	ir	
saistīta	ar	brīvprātīgi	atzītas	paternitātes	apstrīdēšanu.	Pēc	paternitātes	
apstrīdēšanas	 termiņa	 beigām	 prioritāras	 ir	 bērna	 intereses,	 nevis	 par	
viņa	 tēvu	uzskatītās	personas	 ieinteresētība	atzīto	paternitāti	apstrīdēt.	
Šādos	 faktiskajos	 apstākļos	 lietā	 Nr.	 SKC-347/2011	 ([..])	 Senāta	 ar	
Civillikuma	6.	un	1895.panta	normu	pamatotā	secinājuma	(bioloģiskā tēva 
tiesības uz paternitātes noteikšanu nav uzskatāmas par tādām, kas izslēgtas 
no noilguma ietekmes)	 pamatā	 ir	 bērna	 intereses,	 kas	 ir	 prioritāras,	 lai	
bērnam	netiktu	traucēta	un	būtu	nodrošināta	tiesiskā	stabilitāte.	Turpretī	
izskatāmajā	lietā	prasību	cēlis	pats	bērns,	lai	noteiktu	savu	izcelšanos	no	
konkrētas	personas.	Procesi	par	paternitātes	noteikšanu,	kā	atzīts	Eiropas	
Cilvēktiesību	tiesas	judikatūrā,	ietilpst	Eiropas	Cilvēktiesību	Konvencijas	
8.panta	(tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību)	tvērumā.	
Tiesības	 uz	 privāto	 dzīvi	 pieprasa,	 lai	 ikviens	 cilvēks	 varētu	 detalizēti	
noskaidrot	savu	identitāti	un	lai	indivīda	tiesības	uz	šādu	informāciju	tiktu	
atzītas	par	nozīmīgām,	jo	šai	informācijai	ir	personību	veidojošas	sekas	(sk. 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1989.gada 7.jūlija spriedumu Gaskina (Gaskin) 
pieteikumā pret Apvienoto Karalisti, iesnieguma Nr. 10454/83, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas 2002.gada 7.februāra spriedumu Mikuliča (Mikulić) 
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pieteikumā pret Horvātiju, iesnieguma Nr. 53176/99, Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas 2007.gada 20.decembra spriedumu Finikarido (Phinikaridou) 
pieteikumā pret Kipru, iesnieguma Nr. 23890/02).

[6.2.4]	 Jāpiekrīt	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējai,	 ka	 apelācijas	
instances	 tiesas	 sprieduma	 argumentācija	 nesniedz	 atbildi,	 kādēļ	 tiesa	
par	konkrētās	paternitātes	atzīšanas	prasības	noilguma	termiņa	tecējuma	
sākumu	 uzskatījusi	 tieši	 1937.gada	 Civillikuma	 Ģimenes	 tiesību	 daļas	
spēkā	 stāšanās	 brīdi.	 Atbilstoši	 tiesas	 piemērotajiem	 saistību	 tiesību	
noteikumiem	par	noilgumu	tā	 tecējuma	sākumu	nosaka	zināmi	apstākļi	
vai	 notikumi	 (piemēram,	 ir	 izcēlies	 strīds),	 bet,	 kamēr	 tiesiskajās	
attiecībās	 iesaistītās	personas	ar	pastāvošo	kārtību	 ir	apmierinātas,	nav	
iemesla	 runāt	 par	 noilguma	 termiņa	 tecējuma	 sākumu.	 Latvijas	 likumā	
nav	noteikts	noilguma	termiņa	tecējuma	sākums	paternitātes	noteikšanas	
prasībām.	 Arī	 no	 tiesas	 pieminētās	 1975.gada	 15.oktobra	 Eiropas	
Konvencijas	par	to	bērnu	tiesisko	statusu,	kuri	nav	dzimuši	laulībā,	tiesas	
noteiktais	 noilguma	 termiņš	 neizriet.	 Turklāt	 paternitātes	 brīvprātīgas	
atzīšanas	 gadījumā	 nekādi	 termiņi	 šī	 fakta	 reģistrācijai	 dzimtsarakstu	
nodaļā	 netiek	 piemēroti,	 kas	 nesamērīgi	 nelabvēlīgā	 situācijā	 nostāda	
bērnu,	kura	vecāks	ir	miris	un	kādu	apstākļu	dēļ	šo	ierakstu	nav	paspējis	
vai	nav	varējis	izdarīt.

[6.2.5]	 Senāts	 par	 pamatotiem	 atzīst	 kasācijas	 sūdzībā	 izteiktos	
iebildumus	attiecībā	uz	pārsūdzētajā	spriedumā	ietverto	secinājumu	par	
to,	ka	mantojuma	tiesības	iespējams	atzīt	tikai	personai,	kuras	paternitāte	
ir	nodibināta	jau	mantojuma	atklāšanās	brīdī.

Minētā	 secinājuma	 pamatošanai	 tiesa	 atsaukusies	 uz	 Civillikuma	 
400.panta	 1997.gadā	 tapuša	 komentāra	 3.punktu	 (sk.	 Civillikuma 
komentāri. Mantojuma tiesības. Sastādījuši: Krauze R. un Gencs Z. Rīga: 
Mans īpašums, 1997, 32.lpp.),	neapsverot	tā	atbilstību	normas	saturam	un	
tiesu	praksei.

Tiesu	informācijas	sistēmā	pieejamie	dati	liecina,	ka	tiesvedībā	tiek	
pieņemtas	un	izskatītas	mirušas	personas	lejupējā	prasības	(pieteikumi),	
kuros	 tiek	 lūgts,	 pirmkārt,	 konstatēt	 paternitātes	 faktu,	 otrkārt,	 atzīt	
mantojuma	 tiesības	 uz	 atstāto	 mantojumu	 (piemēram,	 civillietas	
Nr.	C28178106,	C04296207,	C06032408,	[..]).	Respektīvi,	uz	mantojuma	
atklāšanās	brīdi	nenoteikta	bērna	paternitāte	netiek	uzskatīta	par	šķērsli	
mantojuma	iegūšanai,	kas,	Senāta	ieskatā,	atbilst	likumam.

Civillikuma	400.pants	(spēkā	esošajā	Latvijas	Republikas	1992.gada	
7.jūlija	likuma	redakcijā)	noteic,	ka	bērni,	kas	cēlušies	no	vecākiem,	kuri	
nav	savstarpējā	laulībā,	ja	izcelšanās	no	tēva	un	mātes	ir	noteikta	likumā	
paredzētajā	 kārtībā,	manto	 tāpat	 kā	 laulībā	 dzimušie	 bērni.	 No	 šādiem	
bērniem	manto	kā	māte	un	tās	radinieki,	tā	tēvs	un	tā	radinieki.
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Tātad	bērni	no	saviem	vecākiem	manto,	ja	viņu	izcelšanās	ir	noteikta	
likumā	paredzētajā	kārtībā.	Nedz	šajā,	nedz	kādā	citā	mantojuma	tiesības	
reglamentējošā	 normā	 bērna	 tiesības	 mantot	 no	 tēva	 nav	 padarītas	
atkarīgas	no	paternitātes	noteikšanas	brīža.	

Nodibinot	bērna	izcelšanos	no	konkrētas	personas,	tiek	nodibināta	
viņu	 radniecība,	 kas	 savukārt	 ir	 likumiskās	mantojuma	 tiesības	 pamats	
(Civillikuma	398.pants).	

Radniecība	ir	divu	vai	vairāku	personu	starpā	ar	dzimšanu	radusies	
attiecība	(Civillikuma	206.pants).	Tātad	neatkarīgi	no	tā,	kad	juridiski	tiek	
konstatēta	 tēva	 un	 bērna	 radniecība	 (paternitāte),	 faktiski	 tā	 pastāv	 no	
bērna	dzimšanas	brīža.

No	lietas	materiāliem	redzams,	ka	prasītāja	kā	mantojuma	atstājēja	
lejupējā	 likumā	 noteiktajā	mantojuma	 pieņemšanas	 termiņā	 ir	 paudusi	
savu	gribu	tēva	mantojuma	sakarā,	vienlaikus	vēršoties	tiesā	ar	attiecīgu	
prasību	 radniecības	 (paternitātes)	 fakta	 konstatēšanai,	 kas	 ir	 viens	 no	
likumā	 paredzētajiem	 veidiem	 paternitātes	 noteikšanai.	 Prasītājai	 nav	
iespēju	ietekmēt	lietas	izskatīšanas	gaitu,	tādēļ	nav	nekāda	iemesla	viņas	
tiesības	mantot	saistīt	ar	civillietas	izskatīšanas	termiņiem.

Tēze,	ka	mantojuma	tiesību	iegūšanai	paternitātei	jābūt	nodibinātai	
jau	 uz	 mantojuma	 atklāšanās	 brīdi	 Senāta	 ieskatā,	 vairāk	 sasaucas	 ar	
Civillikuma	normām	tā	sākotnējā	1937.gada	redakcijā,	kas	būtiski	atšķiras	
no	 Civillikuma	 1993.gadā	 pieņemtās	 redakcijas	 atbilstīgi	 mūsdienu	
juridiskajām	 prasībām,	 tradicionālajām	 normām	 un	 pasaulē	 atzītajiem	
cilvēktiesību	principiem.

Sākotnēji	 1937.gada	 Civillikums	 bērnus	 iedalīja	 “laulības”	 un	
“ārlaulības”	 bērnos,	 kas	 bija	 saistīts	 ar	 viņu	 atšķirīgo	 tiesisko	 statusu,	
atkarībā	no	tā,	vai	bija	noteikta	viņu	izcelšanās	no	vecākiem,	kas	savstarpēji	
bija	 laulībā,	 vai	ne.	Civillikuma	attiecīgo	apakšnodaļu	virsrakstos	nebija	
norādes	uz	bērna	izcelšanās	noteikšanu,	bet	gan	uz	viņu	tiesisko	statusu	
“laulības	bērni	un	tiem	pieskaitāmie	bērni”	un	“ārlaulības	bērni”.	

Saskaņā	ar	Civillikuma	400.pantu	agrākajā	redakcijā	ārlaulības	bērns	
no	 sava	 tēva	 neko	 nemanto,	 tāpat	 kā	 tēvs	 nemanto	 no	 viņa.	 Savukārt	 šī	
statusa	maiņas	 gadījumā,	 kas	 likumā	noteiktos	 gadījumos	bija	 iespējama	
(piemēram,	ja	vecāki	pēc	bērna	dzimšanas	noslēdza	laulību),	bērns	ieguva	
laulībā	dzimuša	bērna	statusu	un	līdz	ar	to	arī	tiesības	mantot	no	sava	tēva.

Senāts	 uzskata,	 ka	 pārsūdzētajā	 spriedumā	 citētās	 Civillikuma	 
400.panta	komentāra	3.punktā	iekļautās	iepriekšminētās	atziņas	neatbilst	
paternitātes	nodibināšanas	tiesiskām	sekām	mūsdienu	izpratnē,	kas	izriet	
gan	no	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesas	atziņām,	gan	no	mūsu	tiesu	iedibinātās	
prakses,	kurai	atbilstoši	arī	pēc	tēva	nāves	noteikta	paternitāte	ir	pamats	
mantojuma	tiesību	atzīšanai	bērnam,	jo	nav	taisnīgi	liegt	bērnam	tiesības	
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mantot	tādēļ	vien,	ka	tiesiskā	aspektā	paternitātes	jautājums	nav	sakārtots	
līdz	mantojuma	atklāšanās	brīdim.

[6.3]	Apkopojot	iepriekš	teikto,	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	
ir	 atceļams	 un	 lieta	 nododama	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	 instances	
tiesā.

Atceļot	spriedumu,	atbilstoši	Civilprocesa	 likuma	458.panta	otrajai	
daļai	 prasītājai	 atmaksājama	 par	 kasācijas	 sūdzību	 samaksātā	 drošības	
nauda	300	EUR.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	2017.gada	24.oktobra	
spriedumu	atcelt	un	lietu	nodot	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	
tiesā;

atmaksāt	[pers.	A]	drošības	naudu	300	EUR	(trīs	simti	euro).
Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

1. Par bezmantinieka mantu nevar atzīt mantu, kura atrodas mantot 
aicinātā faktiskā valdījumā, ja mantinieks uzaicinājumā noteiktajā termiņā 
vai gada laikā no mantojuma atklāšanās to ir pieņēmis (Notariāta likuma 
306.pants). 

2. Ja mantojuma atstājējam ir mantinieks, kas mantojumu pieņēmis (nav 
atteicies no mantojuma), neiestājas Civillikuma 416.pantā noteiktie 
apstākļi un nav taisāms notariāls akts par mantojuma lietas izbeigšanu un 
mantojamās mantas atzīšanu par bezmantinieka mantu. Mantinieka gribas 
izteikumam pieņemt vai atraidīt mantojumu ir neatgriezeniskas sekas 
(Notariāta likuma 306.pants).

Rīgā	2019.gada	30.maijā	 SKC-178/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:0530.C32184016.5.S

SPRIEDUMS

Senāts	šādā	sastāvā:
senatore	referente	Anda	Briede,
senatore	Ļubova	Kušnire,	
senatore	Marika	Senkāne
rakstveida	 procesā	 izskatīja	 civillietu	 sakarā	 ar	 [pers.	 A]	 kasācijas	

sūdzību	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	
24.oktobra	 spriedumu	 [pers.	 A]	 prasībā	 pret	 Rīgas	 domes	 Pašvaldības	
ieņēmumu	pārvaldi,	 zvērinātu	notāri	 Ilonu	Ķibildi	 un	 [pers.	B]	 ar	 trešo	
personu	 zvērinātu	 tiesu	 izpildītāju	 Ilgu	 Keršteini	 par	 juridiska	 fakta	
konstatēšanu,	mantojuma	masas	īpašuma	tiesību	atzīšanu,	testamentārā	
mantinieka	atzīšanu,	īpašuma	tiesību	atzīšanu	uz	nekustamo	īpašumu	un	
akta	par	mantojuma	lietas	izbeigšanu	atcelšanu.

Aprakstošā daļa

[1]	[Pers.	A]	2015.gada	10.decembrī	cēlusi	tiesā	prasību	pret	Rīgas	
domes	Pašvaldības	ieņēmumu	pārvaldi	un	zvērinātu	notāri	Ilonu	Ķibildi,	
kā	 trešo	 personu	 norādot	 zvērinātu	 tiesu	 izpildītāju	 Ilgu	 Keršteini,	 par	
mantojuma	pieņemšanas	fakta	konstatēšanu,	mantojuma	tiesību	atzīšanu	
un	akta	par	mantojuma	 lietas	 izbeigšanu	atcelšanu.	2016.gada	17.maijā	
prasītāja	prasību	papildinājusi	ar	prasījumu	par	īpašuma	tiesību	atzīšanu,	
pieaicinot	kā	atbildētāju	vēl	arī	[pers.	B].

Prasības	 pieteikumā	 un	 tā	 precizējumos	 norādīti	 tālāk	 izklāstītie	
apstākļi	un	pamatojums.
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[1.1]	Pēc	prasītājas	tēva	[pers.	D]	nāves	1998.gada	19.jūnijā	atklājās	
mantojums	 uz	 viņam	 piederējušo	 zemesgrāmatā	 ierakstīto	 nekustamo	
īpašumu	[adrese],	Rīgā.	Prasītāja	ir	[pers.	D]	vienīgā	mantiniece	saskaņā	
ar	 1991.gada	 26.februārī	 taisīto	 testamentu.	 Prasītāja	 mantojumu	 ir	
pieņēmusi,	 nekustamais	 īpašums	 kopš	 mantojuma	 atklāšanās	 atrodas	
viņas	valdījumā.	Prasītāja	īpašumā	dzīvoja	pirms	tēva	nāves	un	turpināja	
tur	 dzīvot,	 īpašumu	 uzturēt	 un	 apsaimniekot	 arī	 pēc	 tēva	 nāves.	 Kopš	
1971.gada	29.jūnija	[adrese],	Rīgā,	ir	viņas	deklarētā	dzīvesvieta.

[1.2]	 Noskaidrots,	 ka	 pēc	 kreditores	 Rīgas	 domes	 Pašvaldības	
ieņēmumu	pārvaldes	pieteikuma	zvērināta	notāre	Ilona	Ķibilde	2013.gada	
24.oktobra	laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis”	izsludinājusi	[pers.	D]	mantojuma	
atklāšanos	ar	pieteikšanās	termiņu	trīs	mēneši	un	pēc	šī	 termiņa	beigām	
2015.gada	 14.augustā	 izbeigusi	 mantojuma	 lietu,	 atzīstot	 nekustamo	
īpašumu	[adrese],	Rīgā,	par	bezmantinieku	mantu,	kas	piekrīt	valstij.

2015.gada	10.novembrī	zvērināta	tiesu	izpildītāja	Ilga	Keršteine	rīkoja	
nekustamā	 īpašuma	 pirmo	 izsoli,	 pārdodot	 īpašumu	 kā	 bezmantinieku	
mantu.	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2016.gada	 20.aprīļa	 lēmumu	 likumīgā	
spēkā	 stājās	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 Zemesgrāmatu	 nodaļas	 
2016.gada	 14.marta	 lēmums	 par	 izsoles	 akta	 apstiprināšanu.	 Ieguvējas	
[pers.	 B]	 īpašuma	 tiesības	 zemesgrāmatā	 nostiprinātas	 2016.gada	
28.aprīlī.

[1.3]	Rīgas	domes	Pašvaldības	ieņēmumu	pārvalde	nav	uzskatāma	
par	 mantojuma	 atstājēja	 kreditori,	 un	 tai	 nebija	 tiesiska	 pamata	 lūgt	
zvērinātu	 notāri	 uzaicināt	 pieteikties	mantiniekus.	 [Pers.	D]	 pienākums	
maksāt	 nekustamā	 īpašuma	 nodokli	 izbeidzās	 līdz	 ar	 viņa	 nāvi	 
1998.gada	 19.jūnijā,	 līdz	 ar	 to	 noilgums	 parāda	 piedziņai,	 kas	 bija	
uzkrājies	 līdz	 minētajam	 datumam,	 iestājās	 2005.gada	 20.jūnijā	
(pašvaldība,	 pieņemot	 saistošos	 noteikumus,	 ir	 tiesīga	 noteikt	 nodokļa	
maksāšanas	 paziņojumu	 piespiedu	 izpildes	 termiņu,	 kas	 nepārsniedz	
septiņus	gadus	no	nodokļa	samaksas	termiņa	iestāšanās	brīža).	Savukārt	
par	nodokļa	parāda,	kas	izveidojies	pēc	1998.gada	19.jūnija,	piedziņu	bija	
ceļama	prasība	pret	 juridisko	personu	–	mantojuma	masu,	kurā	 ietilpst	
nekustamais	īpašums	[adrese],	Rīgā.

[1.4]	 Prasītājai	 netika	 paziņots	 par	 mantojuma	 lietas	 uzsākšanu,	
nekādi	uzaicinājumi	netika	nosūtīti.	Tā	kā	prasītāja	kā	 [pers.	D]	vienīgā	
mantiniece	 mantojumu	 ir	 pieņēmusi,	 nekustamais	 īpašums	 par	
bezmantinieku	 mantu	 atzīts	 nepamatoti,	 prettiesiski	 liedzot	 tiesības	
uz	 viņai	 piederošo	 nekustamo	 īpašumu	 [adrese],	 Rīgā.	 Nevar	 par	
bezmantinieku	 mantu	 atzīt	 mantojumu,	 kurš	 piekrīt	 mantiniekam.	 Ja	
pēdējais	notāra	noliktā	uzaicinājuma	termiņā	mantojumu	neatraida,	tad	
atzīstams,	ka	viņš	to	pieņēmis.
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Atbilstoši	Notariāta	 likuma	306.pantam	akts	par	mantojuma	 lietas	
izbeigšanu	ir	pamats	mantas	reģistrācijai	uz	valsts	vārda,	kā	arī	mantojumā	
ietilpstošā	 nekustamā	 īpašuma	 ierakstīšanai	 zemesgrāmatā,	 tādēļ	 
2015.gada	14.augusta	akts	par	mantojuma	lietas	izbeigšanu	attiecībā	uz	
mantojumā	ietilpstošo	nekustamo	īpašumu	[adrese],	Rīgā,	ir	atceļams	un	
īpašuma	tiesības	uz	šo	nekustamo	īpašumu	atzīstamas	prasītājai,	jo	šāda	
akta	sastādīšanai	nav	bijis	leģitīma	pamata.

[1.5]	 Prasības	 pieteikumā	 un	 tā	 precizējumos,	 pamatojoties	 uz	
Civillikuma	667.–670.,	691.–694.,	697.,	1044.pantu,	lūgts:	1)	konstatēt	juridisku	
faktu,	 ka	 [pers.	 A]	 ir	 pieņēmusi	 1998.gada	 19.jūnijā	mirušā	 tēva	 [pers.	 D]	
atstāto	mantojumu;	2)	atzīt	[pers.	D]	mantojuma	masai	īpašuma	tiesības	uz	
nekustamo	īpašumu	–	[adrese],	Rīgā,	kadastra	Nr.	[..];	3)	atzīt	[pers.	A]	par	
1998.gada	 19.jūnijā	 mirušā	 [pers.	 D]	 vienīgo	 testamentāro	 mantinieci	 un	
apstiprināt	mantojuma	tiesībās	uz	visu	tēva	mantojumu;	4)	atcelt	zvērinātas	
notāres	 Ilonas	 Ķibildes	 2015.gada	 14.augustā	 izdoto	 aktu	 par	mantojuma	
lietas	izbeigšanu;	5)	atzīt	[pers.	A]	īpašuma	tiesības	uz	nekustamo	īpašumu	
[adrese],	 Rīgā,	 kadastra	 Nr.	 [..],	 Rīgas	 pilsētas	 zemesgrāmatas	 nodalījums	
Nr.	[..],	dzēšot	[pers.	B]	īpašuma	tiesības	uz	šo	nekustamo	īpašumu.

[2]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Ziemeļu	 rajona	 tiesas	 2017.gada	 30.janvāra	
spriedumu	prasība	noraidīta	 un	no	prasītājas	 zvērinātas	notāres	 Ilonas	
Ķibildes	labā	piedzīti	tiesāšanās	izdevumi	249,11	EUR.

[3]	 Izskatījusi	 lietu	 sakarā	 ar	 prasītājas	 apelācijas	 sūdzību,	 Rīgas	
apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģija	ar	2017.gada	24.oktobra	spriedumu	
prasību	 noraidījusi,	 piedzenot	 no	 prasītājas	 zvērinātas	 notāres	 Ilonas	
Ķibildes	 labā	 ar	 lietas	 vešanu	 saistītos	 izdevumus	 500	 EUR,	 bet	 valsts	
ienākumos	–	ar	lietas	izskatīšanu	saistītos	izdevumus	14,06	EUR.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[3.1]	 Lietas	 izskatīšanas	 laikā	 konstatēts,	 ka	 nekustamā	 īpašuma	

[adrese],	Rīgā,	īpašnieks	bija	[pers.	D],	kurš	miris	1998.gada	19.jūnijā.	Līdz	
2016.gada	28.aprīlim	viņš	zemesgrāmatā	norādīts	kā	nekustamā	īpašuma	
[adrese],	Rīgā,	īpašnieks.

[3.2]	Nav	strīda,	ka	 līdz	2016.gada	13.jūnijam,	kad	zvērināta	 tiesu	
izpildītāja	 Aija	 Kalniņa	 sastādījusi	 aktu	 Nr.	 00150-/074/2016-AKT	
“Par	 ievešanu	 nekustamā	 īpašuma	 valdījumā”	 un	 ievedusi	 valdījumā	
nekustamā	 īpašuma	 īpašnieci	 [pers.	 B],	 prasītāja	 dzīvoja	 nekustamajā	
īpašumā	 [adrese],	 Rīgā.	 Prasītāja	 nav	 apstiprinājusies	 mantojuma	
tiesībās	uz	[pers.	D]	atstāto	mantojumu,	un	zvērināta	notāre	Ilona	Ķibilde	
saskaņā	 ar	 Rīgas	 domes	 Pašvaldības	 ieņēmumu	 pārvaldes	 lūgumu	 
2013.gada	24.oktobrī	izsludinājusi	laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis”	[pers.	D]	
mantojuma	 atklāšanos	 ar	 pieteikšanās	 termiņu	 trīs	 mēneši.	 Prasītāja	
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[pers.	A]	sludinājumā	noteiktā	termiņā	līdz	2014.gada	24.janvārim	savas	
mantošanas	 tiesības,	 t.i.,	 gribu	 mantot	 kā	 testamentārā	 mantiniece,	
zvērinātai	notārei	nebija	pieteikusi.

[3.3]	 Kreditorei	 (Rīgas	 domes	 Pašvaldību	 ieņēmumu	 pārvaldei)	
bija	 tiesības	pieprasīt	nekustamā	 īpašuma	nodokli,	 kāds	 izveidojies	pēc	
[pers.	 D]	 nāves,	 un	 parāda	 piedziņai	 bija	 pamats	 lūgt	 zvērinātu	 notāri	
izsludināt	mantojuma	atklāšanos.	Savukārt	prasītājai	bija	 jāizsaka	griba	
mantot	kā	testamentārai	mantiniecei.	

[3.4]	Lietas	izskatīšanas	laikā	konstatēts,	ka	prasītāja	bija	pieņēmusi	
tēva	 atstāto	 mantojumu.	 Prasītājas	 apelācijas	 sūdzības	 argumenti	
minētajā	daļā	vērtējami	kā	pamatoti,	 jo	 līdz	 tēva	 [pers.	D]	nāvei	un	pēc	
tās	 viņa	 dzīvoja	 nekustamajā	 īpašumā,	 tas	 visu	 laiku	 atradās	 prasītājas	
valdījumā.	Prasītāja	veica	maksājumus	par	komunālajiem	pakalpojumiem	
un	elektrību,	veica	nekustamā	īpašuma	uzturēšanu,	apsaimniekošanu	un	
uzkopšanu,	 labiekārtoja	 īpašumu,	veica	 ieguldījumus,	 lai	nodrošinātu	 tā	
uzturēšanu	labā	tehniskā	stāvoklī.	Kopš	tēva	nāves	prasītāja	ar	nekustamo	
īpašumu	 rīkojusies	 kā	 ar	 savu	 mantu,	 apdrošinājusi	 īpašumu	 un	 
1999.gada	30.jūlijā	veikusi	vienu	nekustamā	īpašuma	nodokļa	maksājumu.	
To,	 ka	 nekustamais	 īpašums	 18	 gadus	 atradās	 prasītājas	 valdījumā,	
pierāda	 arī	 zvērinātas	 tiesu	 izpildītājas	 Aijas	 Kalniņas	 2016.gada	
13.jūnija	akts	Nr.	0015/074/2016-AKT	un	[pers.	B]	prasība	tiesā	civillietā	 
Nr.	C32252416	par	[pers.	A]	izlikšanu.	Ņemot	vērā	minēto,	noraidāmi	ir	
[pers.	B]	pilnvarotā	pārstāvja	paskaidrojumi,	ka	mantojuma	pieņemšana	
nav	notikusi	un	nav	veikta	nekustamā	īpašuma	apsaimniekošana.

[3.5]	 Apstākļos,	 kad	 mantojuma	 atklāšanās	 laikā	 mantojums	
atradās	prasītājas	 faktiskā	valdījumā	un	prasītāja	nedeva	atsauksmi	par	
mantojuma	pieņemšanu,	atzīstams,	ka	mantojumu	prasītāja	ir	pieņēmusi	
saskaņā	ar	Civillikuma	694.panta	nosacījumiem.	 Ja	mantojuma	atstājēja	
kreditori	 vai	 legatāri	 prasa,	 lai	 mantot	 aicinātais	 izteic	 savu	 gribu	 par	
mantojuma	pieņemšanu,	tad	viņam	tā	jāizteic	notāra	noliktā	uzaicinājuma	
termiņā;	ja	līdz	šā	termiņa	notecējumam	viņš	mantojumu	neatraida,	tad	
atzīstams,	ka	viņš	to	pieņēmis	(Civillikuma	697.pants).

[3.6]	Lai	arī	lietas	izskatīšanas	laikā	konstatēts,	ka	prasītāja	pieņēmusi	
tēva	 atstāto	mantojumu,	 publikācijā	 noteiktajā	 termiņā	 prasītāja	 nebija	
ieradusies	pie	zvērinātas	notāres	un	nebija	pierādījusi	savas	mantojuma	
tiesības,	t.i.,	iesniegusi	pieteikumu	par	gribu	mantot.	Šādos	apstākļos	bija	
pamats	 pieņemt	 lēmumu	 par	 mantas	 piekritību	 valstij.	 Tā	 kā	 lēmums	
par	mantas	 piekritību	 valstij	 pieņemts	 likumīgi,	 pirmās	 instances	 tiesa	
pamatoti	norādījusi,	ka	izskatāmajā	lietā	mantojuma	prasība	bija	ceļama	
pret	mantojuma	ieguvēju	–	valsti	Finanšu	ministrijas	personā.	Tomēr	šāda	
prasība	tiesā	nav	celta.
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[3.7]	 Nav	 pamata	 uzskatīt,	 ka	 zvērināta	 notāre	 lietā	 pieaicināma	
atbildētājas	 statusā	 strīdā	 par	mantojuma	 tiesībām.	 Notārs	mantojuma	
lietā	 darbojas	 kā	 neatkarīga	 amatpersona	 un	 nedrīkst	 būt	 ieinteresēts	
mantojuma	lietas	iznākumā.	Prasītājas	pārstāvja	arguments,	ka	zvērinātai	
notārei	 bija	 jāpārbauda	 kreditores	 prasījuma	 pamatotība,	 ir	 subjektīvs	
pieņēmums,	kas	nevar	būt	par	pamatu	zvērinātas	notāres	uzaicināšanai	
lietā	atbildētājas	statusā.	

[3.8]	Lietā	nodibināts,	ka,	pamatojoties	uz	zvērinātas	notāres	aktu	
par	 nekustamā	 īpašuma	 [adrese],	 Rīgā,	 atzīšanu	 par	 bezmantinieku	
mantu,	 kurā	 kā	 kreditore	 norādīta	 Rīgas	 domes	 Pašvaldību	 ieņēmumu	
pārvalde,	 trešā	 persona	 lietā	 zvērināta	 tiesu	 izpildītāja	 Ilga	 Keršteine	
pārdevusi	izsolē	nekustamo	īpašumu	[pers.	B],	par	ko	sastādīts	akts	par	
nekustamā	īpašuma	pārdošanu	izsolē.	[Pers.	B]	ierakstīta	zemesgrāmatā	
kā	nekustamā	īpašuma	īpašniece.	Pirmās	instances	tiesa	pamatoti	[pers.	B]	
atzinusi	par	labticīgu	nekustamā	īpašuma	ieguvēju,	kuras	īpašuma	tiesības	
nostiprinātas	 zemesgrāmatā.	 Līdz	 ar	 to	 prasītājas	 īpašuma	 tiesības	 nav	
atzīstamas	un	ieraksts	zemesgrāmatā	par	[pers.	B]	tiesībām	nav	dzēšams.	
Apelācijas	 sūdzībā	 prasītāja	 nav	 apstrīdējusi	 procedūru,	 kas	 saistīta	 ar	
nekustamā	 īpašuma	 izsoli.	 Lietā	 atrodas	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	
tiesas	kolēģijas	2016.gada	20.aprīļa	 lēmums,	ar	kuru	noraidīta	[pers.	A]	
blakus	sūdzība	un	atstāts	negrozīts	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	
tiesas	Zemesgrāmatu	nodaļas	 tiesneša	2016.gada	14.marta	 lēmums	par	
nekustamā	īpašuma	izsoles	akta	apstiprināšanu.	Šādos	apstākļos	prasība	
uzskatāma	par	nepamatotu	un	noraidāma.

[4]	 [Pers.	 A]	 kasācijas	 sūdzībā	 lūdz	 atcelt	 minēto	 spriedumu	 un	
nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai,	pamatojoties	uz	šādiem	argumentiem:

[4.1]	 lietā	 ir	nodibināts,	ka	prasītāja	strīdus	nekustamajā	 īpašumā	
dzīvojusi	 līdz	 2016.gada	 13.jūnijam,	 kopš	 mantojuma	 atstājēja	 nāves	
īpašums	atradies	prasītājas	valdījumā,	kas	apstiprina,	ka	griba	pieņemt	
mantojumu	 izteikta	 gada	 termiņā.	 Noraidot	 prasību,	 tiesa	 Civillikuma	
691.,	693.,	694.	un	416.pantu	piemērojusi	nepareizi;

[4.2]	ar	mantojuma	pieņemšanu	mantojuma	atstājējam	piederošais	
mantojums	ir	pārgājis	prasītājas,	kura	ir	vienīgā	tēva	mantiniece,	īpašumā	
(Civillikuma	1034.pants).	Lietu	tiesības,	kas	pastāv	uz	likuma	pamata,	ir	
spēkā	arī	bez	ierakstīšanas	zemesgrāmatā	(Civillikuma	1477.pants);

[4.3]	tiesa	kļūdījusies	Rīgas	domes	Pašvaldības	ieņēmumu	pārvaldes	
kā	kreditores	tiesību	novērtēšanā,	nepareizi	secinot,	ka	tai	piemīt	tiesības	
lūgt	notāri	uzsākt	mantojuma	lietu;

[4.4]	 spriedumā	 nav	 argumentēts,	 kādēļ	 apstākļos,	 kad	 tiesa	
konstatējusi	 mantojuma	 pieņemšanas	 faktu,	 ir	 noraidāma	 prasība	 daļā	
par	prasītājas	atzīšanu	par	[pers.	D]	testamentāro	mantinieci;
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[4.5]	 norādot,	 ka	 izskatāmajā	 lietā	 prasība	 bija	 ceļama	 pret	
mantojuma	ieguvēju	–	valsti	Finanšu	ministrijas	personā,	un	tajā	pašā	laikā	
noraidot	 prasību	 atzīt	 prasītāju	 par	 vienīgo	mantinieci,	 tiesa	 ir	 pilnībā	
izslēgusi	 jebkādu	 iespēju	 celt	 prasību	 pret	 valsti	 Finanšu	 ministrijas	
personā;

[4.6]	 tiesas	 secinājums,	 ka	 zvērināta	 notāre	 nav	 pieaicināma	
atbildētājas	statusā	strīdā	par	mantojuma	tiesībām,	ir	pretrunā	ar	Notariāta	
likuma	208.pantu	un	Civilprocesa	likuma	178.panta	noteikumiem,	kuriem	
atbilstoši	notariālais	akts	ir	apstrīdams	prasības	ceļā;

[4.7] tiesa	 vispār	 nav	 vērtējusi	 prasītājas	 apelācijas	 sūdzības	
argumentus,	 kas	 norāda	 uz	 sprieduma	neatbilstību	 Civilprocesa	 likuma	
193.panta	piektās	daļas	prasībām.

[5]	Paskaidrojumos	par	kasācijas	sūdzību	Rīgas	domes	Pašvaldības	
ieņēmumu	 pārvalde	 un	 zvērināta	 notāre	 Ilona	 Ķibilde	 norādījušas,	 ka	
spriedums	ir	pareizs	un	atstājams	negrozīts.

Motīvu daļa

[6]	 Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	 personu,	 kas	 to	
pārsūdzējusi,	un	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	minēti	kasācijas	sūdzībā,	
kā	 to	 nosaka	 Civilprocesa	 likuma	 473.panta	 pirmā	 daļa,	 Senāts	 atzīst,	
ka	 spriedums	 atceļams	 un	 lieta	 nododama	 jaunai	 izskatīšanai	 pirmās	
instances	tiesā.

[7]	Pārsūdzētajā	spriedumā	apelācijas	instances	tiesa	konstatējusi,	
ka	mantojuma	atklāšanās	 laikā	mantojums	atradās	prasītājas	 faktiskajā	
valdījumā	 un	 viņa	 atsauksmi	 par	 mantojuma	 atraidījumu	 nav	 devusi.	
Līdz	ar	to	tiesa	atzinusi,	ka	atbilstoši	Civillikuma	694.panta	noteikumiem	
prasītāja	ir	pieņēmusi	tēva	atstāto	mantojumu.

Apelācijas	 instances	 tiesas	 nodibinātais	 mantojuma	 pieņemšanas	
fakts	(ko	apstiprina	lietas	materiālos	esošie	pierādījumi)	izslēdz	prasītājas	
celtās	 prasības,	 kuras	 mērķis	 ir	 atzīt	 viņu	 par	 mirušā	 tēva	 vienīgo	
mantinieci,	noraidīšanas	iespēju.	

Taču	 spriedumā	 ietvertais	 lietas	 iznākums	 –	 prasības	 noraidīšana	
pilnīgi	 –	 liecina	 par	 mantojuma	 tiesību	 reglamentējošo	 tiesību	 normu,	
tostarp	 kasācijas	 sūdzībā	 norādītā	 Civillikuma	 691.,	 693.	 un	 416.panta,	
nepareizu	piemērošanu.

[7.1]	 Atbilstoši	 Civillikuma	 687.pantam,	 lai	 iegūtu	 mantojumu,	
kā	 likumiskiem,	 tā	 arī	 testamentāriem	 un	 līgumiskiem	 mantiniekiem	
jāpiedzīvo	tā	atklāšanās	un	reizē	ar	to	aicinājums	mantot.	Ar	aicinājumu	
mantot	 nodibinās	 vienīgi	 iespēja	 kļūt	 par	 mantinieku.	 Mantojuma	
iegūšanai	vēl	vajadzīgs,	 lai	aicinātais	 izteiktu	savu	gribu	pieņemt	viņam	
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piekritušo	 mantojumu	 (Civillikuma	 688.pants).	 Juridiskajā	 literatūrā,	
atklājot	 mantojuma	 pieņemšanas	 fakta	 juridisko	 nozīmi,	 norādīts,	 ka	
ar	 mantojuma	 pieņemšanu	 mantojums	 pāriet	 mantinieka	 īpašumā	
jau	 ar	mantojuma	 atstājēja	 nāvi,	 pieņemtais	mantojums	 tiek	 atzīts	 par	
mantiniekam	 piederošu	 no	 mantojuma	 atklāšanās	 laika.	 Tādējādi	 tiek	
nodrošināta	 īpašuma	 tiesību	 nepārtrauktība	 (sk.	Civillikuma komentāri. 
Mantojuma tiesības. Sastādījuši Krauze R. un Gencs Z. Rīga: Mans īpašums, 
1997, 241.lpp.).

Gribu	 pieņemt	mantojumu	 var	 izsacīt	 vai	 nu	 noteikti,	 mutiski	 vai	
rakstiski,	 vai	 arī	 klusējot,	 ar	 tādu	 darbību,	 kuru	 attiecīgos	 apstākļos	
var	 iztulkot	 vienīgi	 tā,	 ka	 zināma	 persona	 atzīst	 sevi	 par	 mantinieku	
(Civillikuma	691.pants).	Kad	aicinātais	mantojumu	jau	pieņēmis,	viņš	to	
vairs	nevar	atraidīt.	Kas	reiz	atraidījis	viņam	piekritušo	mantojumu,	 tas	
vairs	nevar	to	pieņemt	vēlāk	(Civillikuma	781.pants).	Mantinieka	gribas	
izteikumam	pieņemt	vai	atraidīt	mantojumu	ir	neatgriezenisks	spēks.

[7.2]	 Pārsūdzētajā	 spriedumā	 ietvertais	 atzinums,	 ka	 prasītāja	 ar	
faktiskajām	darbībām	(pārņemot	mantojumu	savā	valdījumā	un	gada	laikā	
no	mantojuma	atklāšanās	nedodot	atsauksmi	par	mantojuma	atraidīšanu)	
mantojumu	ir	pieņēmusi,	nozīmē	prasītājas	mantojuma	tiesību	atzīšanu,	
respektīvi,	ka	viņa	ir	tēva	mantiniece,	kurai	piekrīt	atstātais	mantojums.

Apstāklim,	 ka	 publikācijā	 norādītajā	 termiņā	 prasītāja	 pie	 notāres	
neieradās	un	mantošanas	 iesniegumu	neiesniedza,	konkrētajā	gadījumā	
nav	 nozīmes,	 jo	 tas	 neatceļ	 tiesiskās	 sekas	 gribas	 izteikumam,	 kuru	
prasītāja	pauda	gada	laikā	no	mantojuma	atklāšanās,	un	līdz	ar	to	nevar	
ietekmēt	viņas	mantojuma	tiesības,	kuras	pati	tiesa	ir	atzinusi.

Apelācijas	 instances	 tiesas	 pretējs	 uzskats,	 piešķirot	 nozīmi	 
2013.gada	 24.oktobra	 laikrakstā	 “Latvijas	 Vēstnesis”	 publicētajam	
sludinājumam	 par	 mantojuma	 atklāšanos,	 norāda	 uz	 	 Civillikuma	 
693.panta,	 kas	 strikti	 reglamentē	 mantojuma	 pieņemšanas	 termiņus,	
nepareizu	piemērošanu.

Atbilstoši	minētajai	normai,	ja	mantojuma	pieņemšanai	mantojuma	
atstājējs	noteicis	zināmu	termiņu,	tad	ieceltam	mantiniekam	tas	jāievēro.	
Ja	 tāds	 termiņš	 nav	 noteikts,	 bet	 mantinieki	 ir	 uzaicināti,	 tad	 mantot	
aicinātam	sava	griba	par	mantojuma	pieņemšanu	jāizteic	līdz	uzaicinājumā	
noliktam	termiņam,	bet,	ja	uzaicinājuma	nav	bijis,	tad	sava	griba	pieņemt	
mantojumu	 mantiniekam	 jāizsaka	 gada	 laikā,	 skaitot	 šo	 termiņu	 no	
mantojuma	 atklāšanās	 dienas,	 ja	 mantojums	 atrodas	 viņa	 faktiskā	
valdījumā	 (Civillikuma	 692.panta	 otrā	 daļa),	 bet	 pretējā	 gadījumā	 –	 no	
ziņu	saņemšanas	laika	par	to,	ka	mantojums	atklājies.	

Šie	 termiņi	 pantā	 ir	 sakārtoti	 prioritārā	 jeb	 izslēdzošā	 secībā.	
Senāts	 pilnībā	 pievienojas	 juridiskajā	 literatūrā	 šīs	 normas	 sakarā	
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paustajam	uzskatam,	 ka	 tad,	 ja	mantojuma	 atstājējs	 ir	 noteicis	 termiņu	
mantojuma	 pieņemšanai,	 ir	 jāņem	 vērā	 šis	 termiņš,	 savukārt,	 ja	 šāds	
termiņš	 nav	 noteikts,	 tad	 ir	 jāņem	 vērā	 pārējie	 Civillikuma	 noteikumi	
par	 mantojuma	 pieņemšanas	 termiņu,	 t.i.,	 šī	 panta	 otrā	 un	 trešā	 daļa.	
Tas	 nozīmē,	 ka	 līdz	 brīdim,	 kamēr	 nav	 izdarīts	 uzaicinājums,	 ikvienam	
mantiniekam	 ir	 tiesības	 un	 pienākums	 gada	 laikā	 no	 mantojuma	
atklāšanās	izteikt	gribu	par	mantojuma	pieņemšanu	(sk.	Zīle K. Atsevišķi 
mantojuma pieņemšanas problēmjautājumi. Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes 6.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 
krājums “Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā”, 2016.gada  
16.–17.novembris, 502.lpp.).

Līdz	ar	to	konkrētajā	gadījumā,	kad	mantojums	atklājās	1998.gada	
19.jūnijā	un	gada	laikā	no	mantojuma	atklāšanās	mantiniece	mantojumu	
bija	 pieņēmusi,	 tiesa	 bez	 jebkāda	 pamata	 prasītājas	mantojuma	 tiesību	
esību	 vai	 neesību	 padarījusi	 atkarīgu	 no	 atbildes	 nesniegšanas	 uz	
notāres	uzaicinājumu,	kas	publicēts	15	gadus	pēc	mantojuma	atklāšanās	 
(2013.gada	24.oktobrī).	Turklāt	uzaicinājums	tika	publicēts	pēc	kreditores	
(Rīgas	 domes	 Pašvaldības	 ieņēmumu	 pārvaldes)	 ierosinājuma.	 Saskaņā	
ar	 Civillikuma	 697.pantu	 kreditora	 uzaicinājuma	 gadījumā	 mantinieka	
klusēšana	 un	 noteiktas	 atsauksmes	 nesniegšana	 par	 mantojuma	
atraidīšanu	ir	atzīstama	par	mantojuma	pieņemšanu	un	nevar	radīt	sekas,	
kas	iestātos	mantojuma	atraidīšanas	gadījumā.

[7.3]	 Valstij	 piekrīt	 bezmantinieku	 manta.	 Atbilstoši	 Civillikuma	 
416.panta	 noteikumiem	 manta	 par	 bezmantinieku	 mantu	 un	 piekritīgu	
valstij	atzīstama	tad,	ja	pēc	mantojuma	atstājēja	nāves	viņam	mantinieki	nav	
palikuši	vai	šie	mantinieki	likumiskā	termiņā	pēc	publikācijas	par	mantojuma	
atklāšanos	nav	ieradušies,	vai	nav	pierādījuši	savas	mantojuma	tiesības.

Par	 bezmantinieku	 mantu	 var	 runāt	 tad,	 ja	 nav	 nedz	 līgumisko,	
testamentāro	vai	likumisko	mantinieku	vai	tie	no	mantojuma	ir	atteikušies,	
vai	 atzīti	 par	 necienīgiem	mantot.	Manta,	 kuru	mantinieks	 ir	 pieņēmis,	
nevar	tikt	atzīta	par	bezmantinieku	mantu.

Konkrētajā	gadījumā	ir	nodibināts	gan	tas,	ka	mantojuma	atstājējam	
ir	mantiniece,	gan	tas,	ka	viņa	mantojumu	ir	pieņēmusi	(nav	atteikusies	
no	 mantojuma),	 respektīvi,	 ir	 nodibināti	 apstākļi,	 kas	 ir	 tieši	 pretēji	
Civillikuma	 416.panta	 hipotēzē	 norādītajiem	 un	 tādēļ	 nevar	 radīt	 šajā	
normā	 paredzētās	 sekas.	 Līdz	 ar	 to	 tiesas	 secinājums	 par	 zvērinātas	
notāres	 Ilonas	 Ķibildes	 pieņemtā	 lēmuma	 par	mantas	 piekritību	 valstij	
pamatotību	ir	klajā	pretrunā	ar	likuma	noteikumiem.

Notariālu	 aktu,	 kura	 sastādīšanai	 nav	 leģitīma	pamata,	 nevar	 atzīt	
par	 tiesisku,	 tāds	 akts	 nevar	 atcelt	 vai	 pārgrozīt	 ar	 juridisku	 faktu	 –	
mantojuma	pieņemšanu	–	nodibinātu	tiesisko	stāvokli.
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Ņemot	 vērā	 tiesas	 konstatētos	 apstākļus	 par	 mantojuma	
pieņemšanu	 kopsakarā	 ar	 Civillikuma	 1034.panta	 noteikumiem	 (ar	
īpašnieka	nāvi	īpašuma	tiesība	pāriet	uz	viņa	mantiniekiem),	mantojuma	
masā	ietilpstošais	nekustamais	īpašums	ir	pārgājis	vienīgās	mantinieces	–	
prasītājas	–	īpašumā	līdz	ar	mantojuma	atstājēja	nāvi.	Faktiski	prasītāja	
strīdus	 nekustamo	 īpašumu	 uz	 mantojuma	 tiesību	 pamata	 netraucēti	
valdījusi	vairāk	nekā	10	gadus.	Lietu	tiesības,	kas	pastāv	uz	likuma	pamata,	
ir	spēkā	arī	bez	ierakstīšanas	zemesgrāmatā	(Civillikuma	1477.pants).	

Senāts	uzskata,	ka	prasību,	kuras	mērķis	ir	aizsargāt	likumīgi	iegūtas	
īpašuma	 tiesības,	 prasītāja	 pamatoti	 vērsusi	 tieši	 pret	 to	 personu,	 kura	
zemesgrāmatā	ierakstīta	par	prasītājai	piederošā	īpašuma	īpašnieci.	

Atbilstoši	Civillikuma	416.pantā	ietvertajai	jēgai	valsts	nav	mirušās	
personas	 mantiniece	 un	 saistību	 pārņēmēja,	 tā	 izpilda	 vien	 publisku	
funkciju,	nodrošinot	sabiedrības	interesēs	to,	ka	bezmantinieku	mantai	ir	
īpašnieks	un	tā	tiek	atgriezta	civiltiesiskajā	apgrozībā.	Arī	izskatāmajā	lietā	
valsts	 nodrošinājusi	 vien	 mantas	 pārņemšanas	 un	 pārdošanas	 procesa	
administrēšanu,	deleģējot	šo	savu	funkciju	realizēšanu	zvērinātam	tiesu	
izpildītājam,	kurš,	starp	citu,	ir	pieaicināts	lietā	un	kuram	kā	amatpersonai	
nebija	šķēršļu	par	celto	prasību	paziņot	attiecīgajai	valsts	iestādei.	Turklāt	
lietā	 kā	 atbildētāja	 ir	 norādīta	 Rīgas	 domes	 Pašvaldības	 ieņēmumu	
pārvalde,	 kura	 kā	 pašvaldības	 iestāde	 nav	 patstāvīga	 juridiskā	 persona	
un	 pārstāv	 pašvaldību	 (Valsts	 pārvaldes	 iekārtas	 likuma	 5.panta	 otrā	
daļa),	 bet	 savukārt	 pašvaldība	 kā	 atvasināta	 publiska	 persona	 ietilpst	
kopējā	valsts	pārvaldes	sistēmā	(Valsts	pārvaldes	iekārtas	likuma	6.pants)	
atbilstoši	 valsts	 pārvaldes	 vienotības	 principam,	 kas	 nosaka,	 ka	 valsts	
pārvalde	ir	vienota;	visas	valsts	pārvaldes	institūcijas,	tostarp	atvasinātas	
publiskas	 personas,	 ir	 izkārtotas	 vienotā	 hierarhiskā	 sistēmā,	 kurā	
augstākā	institūcija	ir	Ministru	kabinets	(Satversmes	58.pants).	Pašvaldība	
visā	 tiesvedības	 laikā	 nav	 cēlusi	 iebildumus,	 ka	 prasība	 nav	 celta	 pret	
īsto	 atbildētāju.	 Līdz	 ar	 to	 Latvijas	 valsts	 kā	 atbildētājas	 nenorādīšana	
prasības	 pieteikumā	 Senāta	 ieskatā	 ir	 vērtējama	 kā	 formāls	 iegansts	
prasības	 noraidīšanai,	 vēl	 jo	 vairāk	 tādēļ,	 ka	 likums	 tieši	 nosaka	 tiesai	
pienākumu	izskaidrot	lietas	dalībniekiem	viņu	tiesības	un	pienākumus,	kā	
arī	procesuālo	darbību	izdarīšanas	vai	neizdarīšanas	sekas	(Civilprocesa	
likuma	8.panta	otrā	daļa).	

[7.4]	 Argumentējot	 prasības	 noraidīšanu,	 pārsūdzētajā	 spriedumā	
norādīts	arī	tas,	ka	[pers.	B]	ir	nekustamā	īpašuma	labticīga	ieguvēja	un	ka	
nekustamā	īpašuma	izsoles	procedūru	prasītāja	nav	apstrīdējusi.

Pirmkārt,	 izsoles	 procedūru	 prasītāja	 ir	 apstrīdējusi	 atsevišķā	
tiesvedībā,	 taču	 viņas	 sūdzība	 tikusi	 noraidīta.	 Tajā	 pašā	 laikā	 Senāts	
uzskata,	ka	minētais	nav	šķērslis	prasītājai	 celt	prasību	pret	nekustamā	
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īpašuma	ieguvēju	un	 lūgt	atzīt	 īpašuma	tiesības,	pierādot	apstākļus,	kas	
liecina	par	to,	ka	viņa	īpašuma	tiesības	ieguvusi	tiesīgā	kārtā.

Otrkārt,	 runājot	 par	 ieguvējas	 labticību,	 tiesa	 atstājusi	 bez	
ievērības,	ka	noteikumi	par	īpašuma	labticīgu	iegūšanu,	kas	pamatojas	uz	
zemesgrāmatu	publiskās	 ticamības	principu,	 ierobežo	 īpašnieka	 iespēju	
atprasīt	 savu	 lietu	 ar	 īpašuma	 prasību	 no	 jebkura	 trešā	 valdītāja,	 kurš	
tiesības	uz	strīdus	īpašumu	ieguvis	no	personas,	kurai	pats	 īpašnieks	to	
atsavinājis	 saskaņā	 ar	 atsavinājuma	 darījumu,	 piemēram,	 pirkuma	 vai	
dāvinājuma	līgumu.	Konkrētajā	gadījumā,	kā	izriet	no	lietas	faktiskajiem	
apstākļiem,	 izsolē	 netika	 pārdota	 bezmantinieku	 manta.	 Atbildētāja	
[pers.	B]	 ieguvusi	 (izsolē	nopirkusi)	 īpašumu,	uz	kuru	 īpašuma	 tiesības	
mantošanas	rezultātā	jau	bija	pārgājušas	prasītājai,	respektīvi,	atbildētāja	
izsolē	nopirkusi	bez	 īpašnieka	 ziņas	un	gribas	atsavinātu	 citai	personai	
piederošu	nekustamo	īpašumu,	kas	nozīmē,	ka	atbildētāja	nav	uzskatāma	
par	“jebkuru	trešo	valdītāju”,	kuras	intereses	ir	aizsargājamas,	atsaucoties	
uz	zemesgrāmatu	publiskās	ticamības	principu.

[7.5]	 No	 iepriekš	 teiktā	 secināms,	 ka	 Civillikuma	 691.,	 693.	 un	 
416.panta	nepareizas	piemērošanas	dēļ	tiesa	prioritāti	piešķīrusi	tiesiskām	
sekām,	 kas	 balstītas	 un	 izriet	 no	 neleģitīma	 notariālā	 akta,	 atstājot	 bez	
aizsardzības	mantojuma	ceļā	 likumīgi	 iegūtas	 tiesības	uz	 īpašumu.	Līdz	
ar	to	pārsūdzētais	spriedums,	kuru	nevar	atzīt	par	tiesisku	un	pamatotu,	
atceļams	un	lieta	nododama	jaunai	izskatīšanai,	neiedziļinoties	kasācijas	
sūdzības	 argumentu	 izvērtēšanā	 saistībā	 ar	 tiesas	 plaši	 analizētajiem	
apstākļiem	par	Rīgas	domes	Pašvaldības	 ieņēmumu	pārvaldes	 tiesībām	
uzsākt	mantojuma	 lietu,	 kam	 strīdā	 par	 prasītājas	mantojuma	 tiesībām	
nav	nekādas	nozīmes.

Lai	 izslēgtu	 formālas	 procedūras	 ietekmi	 uz	 iespēju	 apelācijas	
instancē	prasītājai	panākt	likumīgo	interešu	aizsardzību	un	dotu	iespēju	
valsti	norādīt	kā	lietas	dalībnieci,	Senāts	uzskata	par	nepieciešamu	lietu	
jaunai	izskatīšanai	nosūtīt	pirmās	instances	tiesai.

Vienlaikus	 Senāts	 uzskata	 par	 nepieciešamu	 norādīt,	 ka	 piekrīt	
apelācijas	 instances	 tiesas	 secinājumiem	 par	 zvērināta	 notāra	 statusu	
izskatāmajā	 lietā,	 proti,	 ka	 strīdā	 par	 mantojuma	 tiesībām	 notārs	 nav	
pieaicināms	kā	atbildētājs.	Normatīvie	akti	neparedz	mantojuma	prasības	
celšanu	pret	zvērinātu	notāru.	Tādējādi	kasācijas	sūdzības	argumenti	šajā	
daļā	nav	pamatoti.

Atceļot	spriedumu,	atbilstoši	Civilprocesa	 likuma	458.panta	otrajai	
daļai	 atmaksājama	 par	 kasācijas	 sūdzību	 samaksātā	 drošības	 nauda	
300	EUR,	ko	prasītājas	vietā	samaksājis	[pers.	C].	
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	2017.gada	24.oktobra	
spriedumu	atcelt	un	lietu	nodot	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā;	

atmaksāt	[pers.	C]	drošības	naudu	300	EUR (trīs	simti	euro).
Spriedums	nav	pārsūdzams.
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III. Nolēmumi, kas izriet no darba tiesībām
Prasība tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 
darbinieku, kuram ir noteikta invaliditāte

Darba likuma 109.panta otrā daļa neierobežo 101.panta piektās daļas 
piemērošanu (Darba likuma 101.panta piektā daļa).

Dīkstāve kā ārkārtēja situācija darba tiesiskajās attiecībās
No Darba likuma 74.panta otrās daļas neizriet darba devēja tiesības 
darbinieku nenodarbināt (Darba likuma 74.panta otrā daļa).

Rīgā	2019.gada	20.februārī	 SKC-369/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:0220.C33747916.10.S

SPRIEDUMS

Senāts	šādā	sastāvā:	 
	 senators	referents	Valerijans	Jonikāns,

senatore	Ļubova	Kušnire,
senatore	Marika	Senkāne
rakstveida	procesā	izskatīja	civillietu	sakarā	ar	prasītājas	SIA	[firma]	

un	 atbildētāja	 [pers.	 A]	 ([pers. A])	 kasācijas	 sūdzībām	 par	 Rīgas	
apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	 22.jūnija	 spriedumu	
SIA	[firma]	prasībā	pret	[pers.	A]	par	darba	līguma	izbeigšanu	un	[pers.	A]	
pretprasībā	pret	SIA	[firma]	par	pienākuma	uzlikšanu	nodrošināt	darbu	
atbilstoši	 atbildētāja	 spējām	 un	 kvalifikācijai,	 atšķirīgas	 attieksmes	
aizlieguma	un	 aizlieguma	 radīt	 nelabvēlīgas	 sekas	pārkāpuma	atzīšanu,	
morālā	kaitējuma	atlīdzības	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Saskaņā	 ar	 2010.gada	 [..]	 aprīlī	 noslēgto	 darba	 līgumu	
[pers.	 A]	 ([pers. A])	 pieņemts	 darbā	 SIA	 [firma]	 par	 elektroenerģijas	
un	 siltumenerģijas	 ražošanas	 attīstības	 vadītāju	 (enerģētikas	 projektu	
attīstības	vadītāju).

[Pers.	A]	kopš	2014.gada	[..]	maija	atzīts	par	3.grupas	invalīdu.

[2]	 SIA	 [firma]	 2016.gada	 24.oktobrī	 cēlusi	 tiesā	 prasību	 pret	
[pers.	A],	kurā,	pamatojoties	uz	Civillikuma	1.,	2193.pantu,	Darba	likuma	
73.panta	 otro	 daļu,	 101.panta	 piekto	 daļu,	 Satversmes	 105.pantu,	 lūdz	
izbeigt	pušu	darba	tiesiskās	attiecības	ar	2015.gada	30.martu,	 izbeidzot	
2010.gada	[..]	aprīļa	darba	līgumu.

Prasībā	minēti	šādi	apstākļi.
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[2.1]	 Prasītāja	 2014.gada	 beigās	 konstatējusi,	 ka	 tiesību	 akti	
attiecībā	 uz	 atjaunojamo	 enerģiju	 mainīti	 un	 prasītājai	 šajā	 jomā	 vairs	
nav	iespējams	attīstīt	savu	darbību,	tāpēc	kļuvis	neiespējami	nodrošināt	
atbildētāju	ar	darbu,	un	2015.gada	27.februārī	sabiedrības	valde	nolēmusi	
likvidēt	enerģētikas	projekta	attīstības	vadītāja	amata	vietu,	kā	rezultātā	
atbildētājs	no	2015.gada	18.marta	atrodas	faktiskā	dīkstāvē.

[2.2]	 Atbildētājam	 piedāvāta	 pārdošanas	 vadītāja	 un	 biroja	
administratora	 amata	 vieta,	 mutiski	 piedāvāts	 strādāt	 prasītājas	 mātes	
kompānijā,	 kā	 arī	 noslēgt	 vienošanos	 par	 darba	 tiesisko	 attiecību	
izbeigšanu	saskaņā	ar	Darba	likuma	114.pantu	un	izmaksāt	kompensāciju,	
taču	atbildētājs	no	visiem	priekšlikumiem	atteicies.

Tādējādi	 prasītāja	 ir	 veikusi	 visas	 iespējamās	 tai	 ar	 likumu	
piešķirtās	 ārpustiesas	 darbības,	 lai	 izbeigtu	 darba	 tiesiskās	 attiecības	
ar	atbildētāju	saistībā	ar	to,	ka	viņa	ieņemamā	amata	vieta	ir	 likvidēta	
un	prasītājai	nav	 iespējams	piedāvāt	 citu	viņa	spējām	un	kvalifikācijai	
atbilstošu	amata	vietu.

[2.3]	 Tā	 kā	 atbildētājs	 atzīts	 par	 3.grupas	 invalīdu,	 tad	 prasītājai,	
likvidējot	atbildētāja	amata	vietu,	nebija	iespējams	izbeigt	darba	tiesiskās	
attiecības	 ar	 viņu	 atbilstoši	 Darba	 likuma	 101.panta	 pirmās	 daļas	
9.punktam.

Taču	 saskaņā	 ar	 tiesu	 praksi	 prasītājai	 ir	 tiesības	 izbeigt	 darba	
tiesiskās	 attiecības	 ar	 atbildētāju,	 piemērojot	 Darba	 likuma	 101.panta	
piekto	daļu.

Darba	tiesiskās	attiecības	starp	pusēm	vairs	nav	iespējams	turpināt	
savstarpējās	 taisnprātības	 apsvērumu	 dēļ.	 Par	 šādu	 taisnprātības	
apsvērumu	 jāuzskata	 apstākli,	 ka	 prasītāja,	 veicot	 saimnieciska	 un	
organizatoriska	 rakstura	 pasākumus	 savā	 uzņēmumā,	 ir	 likvidējusi	
atbildētāja	 amata	 vietu,	 taču	 uzteikt	 atbildētājam	 darba	 līgumu,	
pamatojoties	 uz	 darbinieku	 skaita	 samazināšanu,	 nav	 tiesīga.	 Prasītājai	
faktiski	nav	 iespējams	nodarbināt	atbildētāju,	 jo	no	visām	piedāvātajām	
amata	vietām	viņš	ir	atteicies.	Turklāt	jāņem	vērā	atbildētāja	neētiskā	un	
taisnprātībai	pretējā	 rīcība,	apzināti	nepieņemot	citas	piedāvātās	amata	
vietas.	 Atbildētājs	 klaji	 pretēji	 šo	 tiesību	 piešķiršanas	mērķim	 saglabāt	
nodarbinātību	 izmanto,	 lai	 netiktu	 atlaists	 no	 darba	 darbinieku	 skaita	
samazināšanas	dēļ.

[2.4]	 Līdz	 pat	 prasības	 pieteikuma	 iesniegšanai	 tiesā	 prasītāja	 ir	
turpinājusi	izmaksāt	pielīgto	atalgojumu	atbildētājam,	neskatoties	uz	to,	
ka	faktiski	atbildētājs	kopš	2015.gada	3.marta	atrodas	dīkstāvē	pēc	savas	
izvēles	un	neveic	nekādu	darbu,	par	kuru	tam	varētu	rasties	pienākums	
saņemt	atlīdzību.	Tādējādi	atbildētājs	ļaunprātīgi	iegūst	prasītājas	mantu	
tam	izmaksātās	atlīdzības	par	neveiktu	darbu	apmērā.
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[2.5]	 Gadījumā,	 ja	 tiesas	 ieskatā	 prasītājai	 nav	 tiesību	 lūgt	 tiesu	
izbeigt	darba	tiesiskās	attiecības	ar	atbildētāju	saskaņā	ar	Darba	likuma	
101.panta	piekto	daļu,	prasītāja	uztur	prasību,	pamatojot	to	ar	Civillikuma	
2193.pantu,	 jo	 par	 svarīgu	 iemeslu	 galvenā	 kārtā	 atzīstams	 katrs	 tāds	
apstāklis,	kurš	aiz	tikumības	un	savstarpējās	taisnprātības	apsvērumiem	
neļauj	turpināt	līguma	attiecības.

[3]	 [Pers.	 A]	 2017.gada	 25.augustā	 iesniedzis	 tiesā	 pretprasību	
pret	 SIA	 [firma],	 kurā	 lūdz	 atzīt,	 ka	 SIA	 [firma]	 ir	 pārkāpusi	 Darba	
likuma	 9.pantā	 noteikto	 aizliegumu	 radīt	 nelabvēlīgas	 sekas	 un	 Darba	
likuma	29.pantā	noteikto	diskriminācijas	aizliegumu,	noteikt	SIA	[firma]	
pienākumu	nodrošināt	viņu	ar	darbu	atbilstoši	 spējām	un	kvalifikācijai,	
piedzīt	atlīdzību	par	morālo	kaitējumu	un	tiesāšanās	izdevumus.

Pretprasībā	norādīti	šādi	argumenti.
[3.1]	 Atbildētājam	 trešā	 invaliditātes	 grupa	 pagarināta	 līdz	 

2019.gada	21.aprīlim.
Kopš	 2015.gada	 3.marta	 prasītāja	 nenodrošina	 atbildētāja	 spējām	

un	kvalifikācijai	 atbilstošu	darbu.	Turklāt	 prasītāja	 sistemātiski	 pārkāpj	
atbildētāja	tiesības	uz	vienlīdzīgiem	darba	apstākļiem	un	īsteno	atšķirīgu	
attieksmi.

[3.2]	 Ar	 Valsts	 darba	 inspekcijas	 2016.gada	 31.augusta	 lēmumu	
atzīts,	 ka	 SIA	 [firma]	 ir	 pārkāpusi	 Darba	 likuma	 134.panta	 otrās	 daļas	
noteikumus,	jo	pēc	atbildētāja	pieprasījuma	nav	noteikusi	nepilnu	darba	
laiku	2016.gada	9.	un	10.maijā.

Tāpat	SIA	[firma]	nav	veikusi	ar	atbildētāju	ikgadējās	pārrunas	par	
2015.gadu,	kam	bija	jānotiek	līdz	2016.gada	31.martam,	lai	gan	ar	citiem	
darbiniekiem	šādas	pārrunas	tika	veiktas.

[3.3]	 Prasītāja	 2017.gada	 26.jūnijā	 informēja	 atbildētāju	 par	
vakancēm	 un	 izteica	 priekšlikumu	 ieņemt	 energoefektivitātes	 projektu	
vadītāja	amatu,	kam	atbildētājs	piekrita	ar	nosacījumu,	ka	tiek	saglabāta	
viņa	 darba	 līgumā	 noteiktā	 darba	 samaksa,	 taču	 2017.gada	 7.augustā	
pa	 pastu	 saņēma	 atbildi,	 kurā	 SIA	 [firma]	 norāda,	 ka	 liegs	 atbildētājam	
ieņemt	 šo	 viņa	 spējām	 un	 kvalifikācijai	 atbilstošo	 darbu,	 jo	 atbildētājs	
nav	piekritis	piedāvātajai	darba	samaksai.	Ceļot	tiesā	prasību	par	darba	
līguma	izbeigšanu,	prasītāja	turpina	radīt	atbildētājam	nelabvēlīgas	sekas	
tādēļ,	ka	tas	izlieto	savas	tiesības	un	lūdz	nodrošināt	ar	darbu,	atsakoties	
izbeigt	darba	tiesiskās	attiecības.

[3.4]	Ar	prasītājas	pieļauto	aizlieguma	radīt	nelabvēlīgas	sekas	un	
diskriminācijas	 aizlieguma	 pārkāpumu	 atbildētājam	 nodarīts	 morālais	
kaitējums,	par	ko	pienākas	taisnīga	atlīdzība	pēc	tiesas	ieskata.

[4]	Ar	Rīgas	rajona	tiesas	Jūrmalas	tiesu	nama	2017.gada	20.oktobra	
spriedumu	prasība	noraidīta,	bet	pretprasība	apmierināta	daļēji.
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Tiesa	 atzinusi,	 ka	 SIA	 [firma]	 attiecībā	 pret	 [pers.	 A]	 ir	 pārkāpusi	
Darba	 likuma	 9.pantā	 noteikto	 aizliegumu	 radīt	 nelabvēlīgas	 sekas	 un	
noteikusi	SIA	[firma]	pienākumu	nodrošināt	[pers.	A]	ar	darbu	atbilstoši	
viņa	spējām	un	kvalifikācijai.	No	SIA	[firma]	[pers.	A]	labā	piedzīta	morālā	
kaitējuma	 kompensācija	 250	 EUR	 apmērā	 un	 ar	 lietas	 vešanu	 saistītie	
izdevumi	300	EUR.	Pretprasība	noraidīta	daļā	par	atšķirīgas	attieksmes	
aizlieguma	pārkāpuma	konstatēšanu.

[5]	Izskatot	lietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	prasītājas	un	atbildētāja	
apelācijas	 sūdzībām,	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 ar	
2018.gada	22.jūnija	spriedumu	prasību	un	pretprasību	noraidījusi.	Tiesa	
piedzinusi	 no	 [pers.	 A]	 par	 labu	 SIA	 [firma]	 ar	 lietas	 vešanu	 saistītos	
izdevumus	advokāta	palīdzības	samaksai	671	EUR.

Tiesas	spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[5.1]	 Starp	 pusēm	 pastāvošā	 strīda	 par	 Darba	 likuma	 109.panta	

otrajā	 daļā	 nostiprinātā	 aizlieguma	 attiecināšanu	 arī	 uz	 Darba	 likuma	
101.panta	 piektajā	 daļā	 paredzētajām	darba	 devēja	 tiesībām	 izšķiršanā	
jāņem	 vērā	 judikatūrā	 nostiprinātais	 Darba	 likuma	 normu	 tulkojums:	
Darba	likuma	109.panta	otrās	daļas	mērķis	ir	personām,	kuras	saskārušās	
ar	nopietnām	veselības	problēmām,	neradīt	papildu	sarežģījumus	spējā	
nopelnīt	 iztiku	 sev	 un/vai	 ģimenes	 uzturēšanai,	 kā	 arī	 neradīt	 šajos	
cilvēkos	izstumtības	sajūtu.	Turklāt	tas	nevar	tikt	vērtēts	kā	apgrūtinājums	
darba	devējam,	jo	gadījumā,	ja	šāds	darbinieks	sava	veselības	stāvokļa	dēļ	
profesionāli	vairs	nav	spējīgs	veikt	nolīgto	darbu	un	viņam	nav	iespējams	
piedāvāt	citu	atbilstošu	darbu,	tas	ir	pamats	uzteikumam	pēc	Darba	likuma	 
101.panta	 pirmās	 daļas	 6.	 vai	 7.punkta.	 Lai	 gan	Darba	 likuma	109.panta	
otrā	 daļa	 tiešā	 tekstā	 attiecas	 uz	 darba	 devēju,	 sekojot	 tās	 mērķim,	 ir	
atzīstams,	ka	tā	attiecas	arī	uz	situāciju,	kad	darba	līgums	tiek	izbeigts	tiesā.	
Tā	kā	darba	tiesiskās	attiecības	galvenokārt	tiek	izbeigtas	uz	darba	devēja	
uzteikuma	pamata,	likuma	norma	par	to	tieši	arī	runā.	Taču	tiesību	normas	
iztulkošanas	ceļā	izdarāms	slēdziens,	ka	arī	tiesā,	 izbeidzot	darba	līgumu,	
personai	 ar	 invaliditāti	 ir	 nodrošināmas	 likumā	 paredzētās	 garantijas	 uz	
darba	 vietas	 saglabāšanu	 (sk.	 Augstākās tiesas Civillietu departamenta  
2017.gada 10.oktobra spriedumu lietā Nr. SKC-1271/2017 (C31204616)).

Tādējādi	 Darba	 likuma	 109.panta	 otrajā	 daļā	 nostiprinātais	
aizliegums	uzteikt	darba	līgumu	ar	darbinieku,	ja	viņš	atzīts	par	personu	
ar	invaliditāti,	attiecināms	arī	uz	darba	tiesisko	attiecību	izbeigšanu	Darba	
likuma	 101.panta	 piektās	 daļas	 kārtībā,	 un	 prasība	 par	 darba	 tiesisko	
attiecību	izbeigšanu	ir	noraidāma.

[5.2]	Noraidot	prasību,	nav	vērtējami	prasībā	un	prasītājas	apelācijas	
sūdzībā	minētie	apsvērumi	attiecībā	uz	atbildētāja	rīcību	un	tās	atbilstību	
Darba	likuma	101.panta	piektajā	daļā	ietvertajai	ģenerālklauzulai	“svarīgs	
iemesls”.
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[5.3]	 Saskaņā	 ar	 Darba	 likuma	 74.panta	 otro	 daļu	 likumdevējs	
ir	 paredzējis	 darba	 devēja	 tiesības	 darbinieku	 nenodarbināt	 vai	 arī	
neveikt	 darbinieka	 saistības	 izpildījuma	 pieņemšanai	 nepieciešamās	
darbības,	nosakot	pienākumu	šajā	periodā	izmaksāt	darba	algu,	tādējādi	
pretprasības	apmierināšanai	daļā	par	pienākuma	uzlikšanu	nodrošināt	ar	
darbu	nav	pamata,	 ja	darba	devējs	 izvēlējies	 izmantot	 likumā	noteiktās	
tiesības,	proti,	darbinieku	nenodarbināt.

Var	 piekrist	 atbildētājas	 paskaidrojumos	 par	 apelācijas	 sūdzību	
norādītajam,	 ka	 atbilstoši	 Civillikuma	 1587.pantam	 līdzējiem	 līgums	
jāpilda,	 tomēr	 atbilstoši	 Darba	 likuma	 28.panta	 trešajai	 daļai	 darba	
līgumam	 piemērojami	 Civillikuma	 noteikumi,	 ciktāl	 šajā	 likumā	 un	
citos	 normatīvajos	 aktos,	 kas	 regulē	 darba	 tiesiskās	 attiecības,	 nav	
noteikts	 citādi.	 Ņemot	 vērā,	 ka	 Darba	 likums	 paredz	 darba	 devēja	
tiesības	 darbinieku	 nenodarbināt	 (dīkstāvi),	 nav	 pamata	 pretprasības	
apmierināšanai	šajā	daļā,	pamatojoties	uz	Civillikuma	1587.pantu.

[5.4]	 Nav	 saprotams,	 kā	 pirmās	 instances	 tiesa	 nonākusi	 pie	
secinājuma,	 ka	prasītājas	 sabiedrībā	 ir	 vakanta	 amata	 vieta,	 kas	 turklāt	
atbilst	atbildētāja	spējām	un	kvalifikācijai.

[5.5]	Lūdzot	konstatēt	atšķirīgas	attieksmes	aizlieguma	pārkāpumu,	
atbildētājs	norādījis,	ka	tā	izpaudusies	divējādi	–	nenosakot	viņam	nepilnu	
darba	laiku	2016.gada	9.	un	10.maijā,	kā	arī	neveicot	ikgadējās	pārrunas.

[5.5.1]	 Vērtējot	 argumentu	 attiecībā	 uz	 nepilna	 darba	 laika	
nenoteikšanu	 2016.gada	 9.	 un	 10.maijā,	 konstatējams,	 ka	 atbilstoši	
Darba	likuma	134.panta	otrajai	daļai	darba	devēja	vairākkārt	saskaņojusi	
atbildētājam	īslaicīgu	prombūtni	uz	tādu	iemeslu	pamata,	kas	saistīti	ar	
viņa	bērnu	līdz	14	gadu	vecumam,	no	2017.gada	11.septemba	atbildētājam	
saīsināts	 darba	 laiks,	 pārceļot	 pārtraukumus	 bērna	 barošanai	 uz	 darba	
dienas	beigām.

Lai	gan	atbildētājs	 savai	pretprasībai	nav	pievienojis	pierādījumus	
apstāklim,	 ka	 viņš	 pieprasījis	 noteikt	 nepilnu	 darba	 laiku	 2016.gada	
9.	 un	 10.maijā,	 tomēr	 no	 lietas	 materiāliem	 redzams,	 ka	 ar	 Valsts	
darba	 inspekcijas	 2016.gada	 29.augusta	 lēmumu	 izbeigta	 lietvedība	
administratīvā	 pārkāpuma	 lietā	 sakarā	 ar	 to,	 ka	 pārkāpums,	 nenosakot	
atbildētājam	nepilnu	darba	laiku	2016.gada	9.	un	10.maijā,	ir	maznozīmīgs.

Atzīstams,	 ka	 prasītāja,	 iesniedzot	 atbildētāja	 iesniegumus	 un	
attiecīgi	to	saskaņojumus,	ir	izpildījusi	apgrieztās	pierādīšanas	pienākumu	
attiecībā	uz	apstākli,	ka	pret	atbildētāju	nav	pieļauts	atšķirīgas	attieksmes	
pārkāpums.	Ņemot	vērā,	ka	darba	devēja	 ilgstoši	un	bieži	nodrošinājusi	
atbildētājam	 prombūtni	 un	 nepilnu	 darba	 laiku	 kā	 darbiniekam,	 kam	
ir	bērns	 līdz	14	gadu	vecumam,	nepilna	darba	 laika	nenoteikšana	divas	
dienas	 pati	 par	 sevi	 nav	 vērtējama	 kā	 atšķirīgas	 attieksmes	 aizlieguma	
pārkāpums,	kas	jebkādā	veidā	diskriminētu	atbildētāju.
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[5.5.2]	No	Valsts	 darba	 inspekcijas	2016.gada	29.augusta	 lēmuma	
par	 lietvedības	 administratīvā	pārkāpuma	 lietā	 izbeigšanu	 sakarā	 ar	 to,	
ka	 nav	 bijis	 notikuma	 vai	 tajā	 nav	 administratīvā	 pārkāpuma	 sastāva,	
izriet,	 ka	 ikgadējās	pārrunas	 ar	darbiniekiem	 tiek	veiktas,	 lai	 novērtētu	
darbinieka	 sniegumu	 iepriekšējā	 kalendārajā	 gadā,	 un	 izpaužas	 kā	
diskusija,	 kas	 notiek	 darbinieka	 un	 vadītāja	 starpā	 ar	 mērķi	 novērtēt	
darbinieka	 kompetenci	 un	 darbības	 rezultātus.	 Pārrunas	 ar	 atbildētāju	
veiktas	2015.gada	31.martā,	savukārt	atlikušo	periodu	atbildētājs	atradās	
dīkstāvē.

Pārrunu	 neveikšana	 ir	 tiešā	 cēloņsakarībā	 ar	 faktiskajiem	
apstākļiem,	 proti,	 ka	 atbildētājam	 noteikta	 dīkstāve	 un	 viņš	 neveic	
darba	pienākumus,	tādējādi	pārrunu	neveikšana	ar	atbildētāju	dīkstāves	
periodā	nav	uzskatāma	par	atšķirīgas	attieksmes	aizlieguma	pārkāpumu,	
jo,	darbiniekam	atrodoties	dīkstāvē,	nav	iespējams	izvērtēt	viņa	sniegumu	
šajā	periodā.	Savukārt,	ņemot	vērā,	ka	atbildētājs	vienīgais	no	atbildētājas	
darbiniekiem	 kopš	 2015.gada	 atrodas	 dīkstāvē,	 nav	 konstatējams,	 ka	
būtu	 pieļauts	 atšķirīgas	 attieksmes	 pārkāpums	 vienādos	 tiesiskajos	 un	
faktiskajos	apstākļos.

[5.6]	 Prasītāja	 vēlējusies	 izbeigt	 darba	 tiesiskās	 attiecības	 Darba	
likuma	 101.panta	 piektās	 daļas	 kārtībā,	 norādot	 virkni	 apstākļu,	 kas	
piepilda	 ar	 saturu	 minētajā	 normā	 ietverto	 ģenerālklauzulu	 “svarīgs	
iemesls”	ar	prasītājas	ieskatā	negodprātīgu	atbildētāja	rīcību,	pamatojot	
to	ar	vispārējo	ētikas	principu	pārkāpumu.

Nevar	 uzskatīt,	 ka,	 izmantojot	 savas	 Civilprocesa	 likuma	 1.pantā	
noteiktās	tiesības	un	ceļot	prasību	par	darba	tiesisko	attiecību	izbeigšanu,	
prasītāja	vēlētos	sodīt	atbildētāju.

Atbildētājs	atteicies	no	 iespējas	strādāt	vairākos	amatos,	noraidījis	
iespēju	ieņemt	jebkādu	amatu	sabiedrības	mātesuzņēmumā,	atteicies	no	
iespējas	izbeigt	darba	tiesiskās	attiecības	un	saņemt	kompensāciju.

Prasītāja	2017.gada	11.janvārī	atbildētājam	piedāvājusi	korporatīvo	
klientu	 attiecību	 vadītāja	 vai	 pārdošanas	 menedžera	 amatu,	 2017.gada	
27.aprīlī	 atbildētājam	piedāvājusi	 korporatīvo	 klientu	 attiecību	 vadītāja	
amatu,	bet	vēlāk	arī	pārdošanas	komandas	asistenta,	rēķinveža,	 jaunākā	
rēķinveža,	mārketinga	speciālista	vai	energoefektivitātes	projektu	vadītāja	
amatu	sakarā	ar	šo	vakanču	atbrīvošanos	sabiedrībā.

Minētais	 apliecina,	 ka,	 neraugoties	 uz	 atbildētāja	 amata	 vietas	
likvidēšanu,	 prasītāja	 centusies	 saglabāt	 atbildētāja	 nodarbinātību,	
piedāvājot	virkni	brīvo	vakanču,	kādas	prasītājas	sabiedrībā	bijušas.

Arī	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	2016.gada	2.maija	
spriedumā	konstatēts,	ka	prasītājas	rīcība	pret	atbildētāju	bijusi	iespējami	
saudzīga	konkrētajos	tiesiskajos	apstākļos,	kad	atbildētāja	amats	likvidēts	
un	nav	citas	brīvas	amata	vietas,	ko	viņam	piedāvāt,	jo	noteikta	dīkstāve	
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un	 tiek	maksāta	 darba	 alga	 līdz	 brīdim,	 kamēr	 atbrīvosies	 kāda	 amata	
vieta	jeb	tiks	rasts	cits	risinājums.

Pēc	 minētā	 sprieduma	 attieksme	 pret	 atbildētāju	 turpinājusi	 būt	
iespējami	 saudzīga,	 jo,	 kā	 noskaidrots,	 prasītāja	 turpinājusi	 iespēju	
robežās	piedāvāt	atbildētājam	vakantās	amata	vietas.

Visbeidzot,	arī	konkrētās	civillietas	ietvaros	prasītāja	lūgusi	pieņemt	
lēmumu	 par	 mediācijas	 izmantošanu	 strīda	 risināšanā,	 nosakot	 sešu	
mēnešu	termiņu,	kas	apliecina,	ka	prasītājas	mērķis	nav	jebkurā	gadījumā	
panākt	darba	tiesisko	attiecību	pārtraukšanu	ar	atbildētāju,	tādējādi	viņu	
sodot	vai	ar	mērķi	radīt	atbildētājam	nelabvēlīgas	sekas.

[5.7]	 Pirmās	 instances	 tiesā	 prasītājai	 nav	 radušies	 ar	 lietas	
izskatīšanu	 saistītie	 izdevumi	 advokāta	 palīdzības	 samaksai,	 savukārt	
apelācijas	instances	tiesā	tie	ir	2500	EUR.

Savukārt	 atbildētājam	 pirmās	 instances	 tiesā	 radušies	 ar	 lietas	
vešanu	saistītie	izdevumi	advokāta	palīdzības	samaksai	1160	EUR	apmērā,	
bet	apelācijas	instances	tiesā	–	669	EUR	apmērā.	Tātad	kopā	atbildētājam	
lietā	radušies	ar	lietas	izskatīšanu	saistītie	izdevumi	advokāta	palīdzības	
samaksai	1829	EUR	apmērā.

Ņemot	vērā,	 ka	no	prasītājas	par	 labu	atbildētājam	piedzenami	ar	
lietas	vešanu	saistītie	izdevumi	advokāta	palīdzības	samaksai	1829	EUR	
apmērā,	savukārt	no	atbildētāja	par	labu	prasītājai	–	2500	EUR	apmērā,	
lietderīgi	ir	piemērot	ieskaitu,	piedzenot	no	atbildētāja	par	labu	prasītājai	
ar	 lietas	 vešanu	 saistītos	 izdevumus	 advokāta	 palīdzības	 samaksai	
671	EUR	apmērā.

[6]	 Kasācijas	 sūdzībā	 prasītājas	 pārstāve	 zvērināta	 advokāte	 Ivita	
Samlaja	lūgusi	atcelt	apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	daļā,	ar	kuru	
noraidīta	prasība,	un	nodot	 lietu	šajā	daļā	 jaunai	 izskatīšanai	apelācijas	
instances	tiesā.

Kasācijas	sūdzībā	minēti	šādi	argumenti.
[6.1]	Tiesa	nepareizi	ir	piemērojusi	Darba	likuma	101.panta	piekto	

daļu	 un	 Darba	 likuma	 109.panta	 otro	 daļu,	 nepamatoti	 paplašinot	 tās	
piemērošanas	 tvērumu,	 tas	 ir,	 minētajā	 tiesību	 normā	 darba	 devējam	
noteikto	 aizliegumu	 (uzteikt	 darba	 līgumu	 ar	 darbinieku,	 kurš	 atzīts	
par	 personu	 ar	 invaliditāti)	 nepamatoti	 attiecinot	 arī	 uz	 Darba	 likuma	 
101.panta	piektajā	daļā	noteikto	darba	līguma	izbeigšanas	kārtību,	ceļot	
prasību	tiesā.

Pie	šāda	secinājuma	tiesa	nonākusi,	nevis	piemērojot	gramatisko	un	
teleoloģisko	 iztulkošanas	metodi,	 bet	 gan	veicot	 tiesību	 tālākveidošanu,	
izmantojot	likuma	analoģiju.

Tiesību	normu	iztulkošanu	var	veikt	vienīgi	attiecīgās	tiesību	normas	
vārdiskās	jēgas	ietvaros.

Darba	likuma	109.pants	kopumā	un	tā	otrā	daļa	paredz	ierobežojumus	
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un	aizliegumus	darba	devēja	uzteikumam,	nevis	darba	tiesisko	attiecību	
izbeigšanai	no	darba	devēja	puses.	Līdz	ar	to,	lai	varētu	attiecināt	minētās	
tiesību	normas	otrās	daļas	tiesiskās	sekas	arī	uz	Darba	likuma	101.panta	
piekto	daļu,	pirmkārt,	 ir	 jāpārbauda,	vai	terminā	“uzteikums”	ir	 ietverta	
arī	darba	tiesisko	attiecību	izbeigšana	ar	tiesas	spriedumu.

Kā	 norādīts	 tiesību	 doktrīnā,	 ar	 uzteikumu	 jāsaprot	 vienpusējs	
tiesisks	darījums,	darbinieka	vai	darba	devēja	 izdarīts	gribas	 izteikums,	
ar	kuru	tiek	izbeigtas	darba	tiesiskās	attiecības.	Šādu	atziņu	izteikusi	arī	
Augstākā	tiesa,	papildinot	ar	norādi,	ka	ar	uzteikumu	viena	puse	paziņo	
otrai	pusei	savu	vēlēšanos	izbeigt	darba	līgumu,	un	šādam	izteikumam	ir	
tiesiskas	sekas	nodibinošs	spēks,	proti,	 iestājoties	uzteikuma	termiņam,	
darba	tiesiskās	attiecības	izbeidzas.

Darba	līguma	izbeigšana,	ceļot	prasību	tiesā,	nav	tiesisks	darījums,	
turklāt	prasības	iesniegšanai	tiesā	Darba	likuma	101.panta	piektās	daļas	
kārtībā	 nav	 tiesiskas	 sekas	 nodibinošs	 spēks,	 proti,	 esošās	 tiesiskās	
attiecības	 netiek	 grozītas	 vai	 izbeigtas,	 tas	 var	 notikt	 tikai	 pēc	 tiesas	
sprieduma	 spēkā	 stāšanās.	 Līdz	 ar	 to	 termins	 “uzteikums”	 neaptver	
darba	 tiesisko	 attiecību	 izbeigšanu	 saskaņā	 ar	 Darba	 likuma	 101.panta	
piekto	daļu,	kas	pats	par	sevi	izslēdz	iespēju,	ka	Darba	likuma	109.panta	
otrajā	 daļā	 uzteikumam	piemērojamās	 tiesiskās	 sekas	 būtu	 teleoloģiski	
attiecināmas	 arī	 uz	 Darba	 likuma	 101.panta	 piekto	 daļu	 (sk.	Augstākās 
tiesas 2017.gada 20.marta sprieduma lietā Nr. SKC-543 (C31451014)  
8.1.5.punktu, Augstākās tiesas 2010. un 2011.gada tiesu prakses  
apkopojumu “Tiesu prakse lietās par individuālajiem darba strīdiem”).

Darba	 likuma	 109.panta	 otrā	 daļa	 ir	 pilnīga,	 un	 tajā	 nav	 likuma	
plānam	pretējas	nepilnības	 jeb	 likuma	roba.	Normā	ir	uzskaitītas	četras	
darbinieku	kategorijas,	kurās	darba	devējs	ir	ierobežots	vai	tam	ir	liegts	
uzteikt	 darba	 tiesiskās	 attiecības	 ar	 konkrētu	 darbinieku.	 Tajā	 ir	 arī	
izsmeļošs	 uzskaitījums	 ar	 gadījumiem,	 kad	 darba	 devējs	 nav	 saistīts	 ar	
darba	tiesisko	attiecību	uzteikšanas	ierobežojumu.

Lai	gan	minētajā	normā	ir	veikti	vairāki	grozījumi,	tajā	nav	norādīts,	
ka	Darba	likuma	109.panta	otrā	daļa	ir	attiecināma	arī	uz	Darba	likuma	
101.panta	piekto	daļu.	To	apstiprina	arī	fakts,	ka	Darba	likuma	101.panta	
piektā	daļa	tiek	ievadīta	ar	vārdiem	“izņēmuma	kārtā”,	ko	tiesa	gramatiskās	
iztulkošanas	ietvaros	nav	apskatījusi.

Tādējādi	nav	konstatējams	likuma	plānam	pretējs	 likuma	robs,	kas	
būtu	pamats	analoģijas	paņēmiena	piemērošanai.

[6.2]	Darba	 likuma	101.panta	piektā	daļa	 regulē	netipiskas	dzīves	
situācijas,	 kurās	 darba	 tiesisko	 attiecību	 izbeigšanas	 pārbaude	 atstāta	
tiesas	 ziņā.	 Augstākā	 tiesa	 ir	 norādījusi,	 ka,	 lai	 izbeigtu	 darba	 tiesiskās	
attiecības,	pamatojoties	uz	šo	tiesību	normu,	ir	jābūt	pilnīgi	patstāvīgam	
pamatam,	ko	nevar	saistīt	ar	panta	pirmajā	daļā	norādītajiem	gadījumiem,	
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tādēļ	 šādos	 īpašos	 gadījumos	 nepieciešams	 tiesas	 vērtējums	 par	 darba	
tiesisko	attiecību	izbeigšanas	pamatojumu.

Darba	likuma	109.panta	otrās	daļas	mērķis	ir	aizsargāt	darbiniekus	
ar	 invaliditāti	 gadījumos,	 kad	 iestājušies	 no	 viņu	 rīcības	 neatkarīgi	
apstākļi,	 kas	 ir	 par	 pamatu	 darba	 tiesisko	 attiecību	 izbeigšanai.	 Bet	 tā	
neaizsargā	personas	ar	invaliditāti	Darba	likuma	101.panta	pirmās	daļas	
1.–7.punktā	 un	 10.punktā	 minētajos	 gadījumos,	 kas	 pamatā	 saistīti	 ar	
darbinieka	prettiesisku	uzvedību	vai	profesionālo	spēju	nepietiekamību.	
Savukārt	 Darba	 likuma	 101.panta	 piektā	 daļa	 piešķir	 darba	 devējam	
tiesības	 celt	 prasību	 par	 darba	 līguma	 izbeigšanu	 arī	 citos	 101.panta	
pirmajā	daļā	neuzskaitītajos	gadījumos,	pamatojoties	uz	apstākļiem,	kas	
var	būt	saistīti	gan	ar	darbinieka	uzvedību,	viņa	spējām,	gan	ar	apstākļiem	
ārpus	darbinieka	kontroles.

Līdz	 ar	 to	Darba	 likuma	109.panta	 otrās	 daļas	 tiesiskās	 sekas	nav	
analoģiski	piemērojamas	Darba	likuma	101.panta	piektajai	daļai.

Darba	 likuma	 101.panta	 piektajā	 daļā	 ietvertā	 norāde	 uz	 “svarīgu	
iemeslu”	veidota,	likumdevējam	apzinoties,	ka	visus	uzteikuma	pamatus	
nav	iespējams	izsmeļoši	uzskaitīt	un	tā	jāsaprot	tādējādi,	ka	nestandarta	
situācijās	pastāvošais	iemesls	var	būt	svarīgāks	nekā	personai	ar	likumu	
noteikta	aizsardzība	uz	darba	tiesisko	attiecību	saglabāšanu.

Tiesas	atzinums,	ka	Darba	likuma	109.panta	otrā	daļa	ir	attiecināma	
arī	 uz	 Darba	 likuma	 101.panta	 piekto	 daļu,	 ir	 kļūdains	 arī	 no	 loģikas	
viedokļa,	 jo	 faktiski	tiesa	 ir	nospriedusi,	ka	starp	personu	ar	 invaliditāti	
un	 darba	 devēju	 nekad	 nevar	 pastāvēt	 apstākļi,	 kas	 tiem	 liedz	 turpināt	
darba	 tiesiskās	 attiecības,	 pamatojoties	 uz	 labticības	 vai	 taisnprātības	
apsvērumiem.

No	likumā	iekļautā	izsmeļošā	izņēmumu	uzskaitījuma	secināms,	ka	
arī	personas	ar	 invaliditāti	 spēj	 rupji	pārkāpt	darba	kārtību	vai	 rīkoties	
prettiesiski,	 bet	 ne	 vienmēr	 šādos	 gadījumos	 var	 tikt	 piemērots	 Darba	
likuma	101.panta	pirmās	daļas	1.–3.punkts.

Uzskatot,	ka	darba	devējs	nav	tiesīgs	izbeigt	darba	tiesiskās	attiecības	
uz	Darba	likuma	101.panta	piektās	daļas	pamata	ar	personu	ar	invaliditāti,	
tiesa	 faktiski	 apgalvo,	 ka	darba	devējs	nav	 tiesīgs	 iesniegt	prasību	 tiesā	
par	 darba	 tiesisko	 attiecību	 izbeigšanu	 ar	 personu	 ar	 invaliditāti.	 Šāds	
secinājums	 ir	 klajā	 pretrunā	 ar	 normas	 tekstu,	 jo	 tiesai	 ir	 ar	 likumu	
expressis verbis	 uzlikts	pienākums	pārbaudīt,	 vai	 pastāv	 svarīgs	 iemesls	
darba	tiesisko	attiecību	 izbeigšanai,	nevis	pārbaudīt,	pret	kādu	personu	
šāda	prasība	ir	celta.

[6.3]	Nepareizi	piemērojot	Darba	likuma	101.panta	piekto	daļu	un	
109.panta	otro	daļu,	tiesa	vispār	nevērtēja	faktiskos	apstākļus	un	nevienu	
iesniegto	 prasītāja	 pierādījumu	 par	 svarīga	 iemesla	 esamību,	 tādējādi	
pārkāpjot	 Civilprocesa	 likuma	 5.panta	 sesto	 daļu,	 426.panta	 pirmo	
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daļu,	432.panta	otro	un	piekto	daļu,	193.panta	piekto	daļu	un	97.panta	
noteikumus.

Atsaucoties	 uz	 Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 departamenta	
2017.gada	 10.oktobra	 spriedumu	 civillietā	 Nr.	 SKC-1271/2017	
(ECLI:LV:AT:2017:1010.C31204616.1.S),	tiesa	nav	motivējusi,	kā	konkrētā	
lieta	sasaucas	ar	minētajā	lietā	esošajiem	faktiskajiem	apstākļiem,	ņemot	
vērā,	 ka	 abās	 lietās	 ir	 atšķirīgi	 faktiskie	 apstākļi.	 Būtiskākā	 atšķirība	 ir	
tā,	 ka	 atbildētājs	 jau	 ilgstoši	 neveic	nekāda	veida	darbu	prasītājas	 labā,	
saņem	darba	samaksu,	bet	prasītājai	nav	nekādas	iespējas	darba	līgumu	
izbeigt	pēc	Darba	likuma	101.panta	pirmās	daļas	6.	vai	7.punkta.

[7]	 Kasācijas	 sūdzībā	 atbildētājs	 lūdzis	 atcelt	 spriedumu	 daļā,	 ar	
kuru	noraidīta	pretprasība	un	prasītājas	ar	lietas	vešanu	saistītie	izdevumi	
advokāta	palīdzības	samaksai	atzīti	par	pamatotiem,	un	no	atbildētāja	par	
labu	prasītājai	piedzīta	ar	ieskaitu	nesegtā	summa	671	EUR	apmērā.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	šādiem	argumentiem.
[7.1]	 Tiesa	 nepareizi	 iztulkojusi	Darba	 likuma	74.panta	 otro	 daļu,	

jo	 tā	 nevis	 rada	 darba	 devējam	 tiesības	 nenodarbināt	 darbinieku,	 bet	
gan	 paredz	 sekas	 par	 pienākuma	 –	 darba	 nodrošināšanas	 –	 neizpildi.	
Paredzot,	ka	darba	devējs	varētu	prettiesiski	neveikt	saistības	pieņemšanu	
un	 nenodrošināt	 iespēju	 darbiniekam	 izpildīt	 saistību	 un	 veikt	 darbu,	
likumdevējs	ir	noteicis	sekas	darba	devējam	–	pienākumu	maksāt	darba	
samaksu	 par	 laiku,	 kamēr	 darba	 devējs	 nepilda	 savu	 saistību.	 Minētā	
tiesību	norma	regulē	tikai	mantiskos	jautājumus,	ja	ir	iestājusies	dīkstāve,	
bet	 tā	neatbrīvo	darba	devēju	no	pienākuma	 izpildīt	 citus	darba	devēja	
pienākumus,	piemēram,	nodrošināt	darbinieku	ar	darbu.

Minēto	 apstiprina	 arī	 judikatūrā	 un	 tiesu	 praksē	 sniegtais	 Darba	
likuma	 74.panta	 otrās	 daļas	 tulkojums.	 Piemēram,	 Senāta	 Civillietu	
departamenta	 2010.gada	 22.decembra	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 SKC-1210	
(C33189309)	ir	norādīts,	ka,	izšķirot	strīdu	par	dīkstāvi,	tiesai	jānoskaidro,	
vai	konkrētā	darba	līguma	ietvaros	darba	devējs	ir	izpildījis	Darba	likuma	
28.panta	otrajā	daļā	noteikto	pienākumu	maksāt	nolīgto	darba	samaksu	un	
nodrošināt	taisnīgus,	drošus	un	veselībai	nekaitīgus	darba	apstākļus,	kas	
tādējādi	 ietver	arī	pienākumu	nodrošināt	darbinieku	ar	darbu.	Savukārt	
2012.gada	23.maija	spriedumā	lietā	Nr.	SKC-766	(C28330110)	atzīts,	ka	
atbilstoši	Darba	likuma	74.panta	otrajai	daļai	dīkstāvei	atbilst	situācijas,	
kad	darba	devējs	nenodarbina	tādu	darbinieku,	kuram	nav	šķēršļu	veikt	
darba	līgumā	paredzētos	amata	pienākumus	un	kurš	 ir	vēlējies	to	darīt,	
pēc	būtības	tas	nozīmē	darba	devēja	neattaisnojamu	un	vainojamu	rīcību.

[7.2]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izpildījusi	 Civilprocesa	 likuma	
97.panta	 pirmajā	 un	 trešajā	 daļā	 noteikto	 pienākumu,	 jo	 atstājusi	 bez	
ievērības	faktu,	ka	prasītāja	2017.gada	26.jūnijā	piedāvājusi	atbildētājam	
ieņemt	 energoefektivitātes	 projektu	 vadītāja	 vietu,	 kam	 atbildētājs	
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piekrita.	Tādējādi	tiesa	nav	sniegusi	vērtējumu	faktam	un	pierādījumiem	
attiecībā	uz	prasītājas	iespējām	nodrošināt	atbildētāju	ar	viņa	spējām	un	
kvalifikācijai	atbilstošu	darbu.

Nepareizi	secinot,	ka	darba	devējam	ir	piešķirtas	tiesības	darbinieku	
nenodarbināt,	 tiesa	 ir	 taisījusi	 nelikumīgu	 spriedumu	 par	 pienākuma	
uzlikšanu	nodrošināt	 atbildētāju	 ar	darbu,	nepiemērojot	 arī	Civillikuma	
1587.panta	noteikumus.

[7.3]	 Vērtējot	 jautājumus	 par	 atšķirīgas	 attieksmes	 konstatēšanu	
un	aizliegumu	radīt	nelabvēlīgas	sekas,	tiesa	nav	izpildījusi	Civilprocesa	
likuma	97.panta	pirmajā	daļā	noteikto	pienākumu.

Tiesa	ir	vērtējusi	prasītājas	darbības	atrauti	vienu	no	otras,	bet	nav	
skatījusi	 lietas	apstākļus	kopsakarībā	un	nav	vērtējusi	prasītājas	rīcības	
mērķus:

-	 SIA	[firma]	vērsās	tiesā	pret	[pers.	A]	par	darba	tiesisko	attiecību	
izbeigšanu	saskaņā	ar	Darba	likuma	101.panta	piekto	daļu	jau	otro	
reizi;

-	 prasītāja	atteica	atbildētājam	energoefektivitātes	projektu	vadītāja	
amatu	 pēc	 tam,	 kad	 viņš	 tam	 bija	 piekritis,	 kas	 apliecina,	 ka	
prasītājai	nav	patiesas	intereses	nodrošināt	atbildētāju	ar	darbu;

-	 atbildētājs	nav	piekritis	būtiskiem	grozījumiem	darba	 līgumā	un	
nav	 piekritis	 parakstīt	 vienošanos	 par	 darba	 tiesisko	 attiecību	
izbeigšanu	saskaņā	ar	Darba	likuma	114.pantu,	pieļaujamā	veidā	
izlietojot	savas	tiesības,	taču	tieši	šīs	darbības	prasītāja	ir	minējusi	
kā	svarīgu	iemeslu,	ar	kuru	pamatota	nepieciešamība	izbeigt	darba	
tiesiskās	attiecības.

Tiesu	praksē	jau	ir	bijuši	gadījumi,	kuros	darba	devēja	rīcība,	ceļot	
prasību	pret	darbinieku	saskaņā	ar	Darba	likuma	101.panta	piekto	daļu,	
ir	atzīta	par	nelabvēlīgu	seku	radīšanu	(piemēram,	lietā	Nr.	C40066110).

[7.4]	Arī	 secinājums	par	 to,	ka	nav	pierādīts	atšķirīgas	attieksmes	
pārkāpums	no	darba	devējas	puses,	 izdarīts	 bez	pietiekama	pamata	un	
pierādījumiem.

Tiesa	ir	atsaukusies	uz	gadījumiem,	kad	darba	devēja	ir	saskaņojusi	
atbildētāja	 īslaicīgu	 prombūtni,	 bet	 šie	 gadījumi	 neattiecas	 uz	 tiem	
faktiskajiem	apstākļiem,	kas	ir	pretprasības	pamatā,	un	tie	nepierāda,	ka	
konkrētajos	gadījumos	nav	īstenota	atšķirīga	attieksme.

Attiecībā	 uz	 pārrunu	 neveikšanu	 ar	 atbildētāju	 tiesa	 konstatējusi,	
ka	pārrunas	veiktas	2015.gada	31.martā,	bet	atlikušo	periodu	darbinieks	
atradies	dīkstāvē.	Minētais	neatbilst	faktiskajiem	apstākļiem.

Norādītajā	 datumā	 pārrunas	 veiktas	 par	 2014.gadu,	 nevis	 par	 
2015.gadu,	jo	dīkstāve	bijusi	nepilnu	2015.gadu.	Pārrunu	mērķis	ir	novērtēt	
darbinieka	kompetenci	un	darbības	rezultātu.	Faktiski	pārrunu	neveikšana	
nozīmēja	to,	ka	darba	devēju	neinteresē	darbinieka	kompetence.
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[7.5]	Prasītājas	pārstāve	zvērināta	advokāte	Ivita	Samlaja,	par	kuras	
juridisko	palīdzību	konkrētajā	lietā	ir	iesniegts	rēķins	2500	EUR	apmērā	
un	ko	tiesa	atzina	par	pamatotu,	ir	parakstījusi	tikai	vienu	dokumentu	un	
pārstāvējusi	prasītāju	vienā	tiesas	sēdē.	Pirmās	instances	tiesā	prasītāju	
pārstāvēja	un	dokumentus	iesniedza	citas	personas.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā	 Civilprocesa	 likuma	
44.panta	 saturu	 un	 konstrukciju,	 proti,	 nosakot	 atlīdzināmo	 izdevumu	
apmēru,	 primāri	 ir	 jāvērtē	 taisnīguma	 un	 samērīguma	 princips.	 Nav	
pieļaujama	situācija,	kad	par	divu	procesuālo	darbību	veikšanu	apelācijas	
instances	tiesā	atbildētājam	ir	jāatlīdzina	prasītājai	lielāki	izdevumi,	nekā	
viņš	ir	samaksājis	savai	advokātei	par	visu	tiesvedības	procesu	kopumā.

Turklāt	atbildētājs	ir	darbinieks,	un	Satversmes	tiesa	ir	atzinusi,	ka	
darbinieks	ir	vājākā	un	neaizsargātākā	puse,	kas	ir	īpaši	jāaizsargā.

Motīvu daļa

[8]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 tiesas	 spriedums	 ir	 atceļams	 daļā,	 ar	 kuru	
noraidīta	SIA	[firma]	prasība	pret	[pers.	A]	par	darba	līguma	izbeigšanu	
un	 [pers.	A]	pretprasība	daļā	pret	SIA	 [firma]	par	pienākuma	uzlikšanu	
nodrošināt	darbu	atbilstoši	atbildētāja	spējām	un	kvalifikācijai,	kā	arī	daļā	
par	 izdevumu	piedziņu	advokāta	palīdzības	samaksai,	un	 lieta	šajā	daļā	
nododama	jaunai	izskatīšanai.

[9]	 Atsaucoties	 uz	 Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 departamenta	 
2017.gada	 10.oktobra	 spriedumā	 izteiktajām	 atziņām	 par	 to,	 ka	 arī	
tiesā,	 izbeidzot	 darba	 līgumu,	 personai	 ar	 invaliditāti	 ir	 nodrošināmas	
Darba	 likuma	 109.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētās	 garantijas	 uz	 darba	
vietas	 saglabāšanu	 (sk. lieta Nr. SKC-1271/2017 (ECLI:LV:AT:2017:1010.
C31204616.1.S)), apelācijas	 instances	 tiesa	nonāca	pie	 slēdziena,	ka	 “(..)	
Darba	 likuma	 109.panta	 otrajā	 daļā	 nostiprinātais	 aizliegums	 uzteikt	
darba	 līgumu	 ar	 darbinieku,	 ja	 viņš	 atzīts	 par	 personu	 ar	 invaliditāti,	
attiecināms	 arī	 uz	 darba	 tiesisko	 attiecību	 izbeigšanu	 Darba	 likuma	
101.panta	piektās	daļas	kārtībā,	un	prasība	par	darba	 tiesisko	attiecību	
izbeigšanu	ir	noraidāma”.

[10]	 Tā	 kā	 prasītājas	 kasācijas	 sūdzībā	 ir	 apstrīdēts	 pamats	
Augstākās	 tiesas	 spriedumā	 izteiktās	 atziņas	 piemērošanai	 izskatāmajā	
lietā,	 jo	 situācijas	 nav	 salīdzināmas,	 Senāts	 uzskata	 par	 nepieciešamu	
pievērsties	tieši	šā	jautājuma	noskaidrošanai.

Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 departamenta	 2017.gada	 10.oktobra	
spriedums	 attiecas	 uz	 darba	 strīdu	 situācijā,	 kad	 arodbiedrība	 nebija	
devusi	piekrišanu	uzteikt	darba	 līgumu	ar	 ilgstoši	 slimojošu	darbinieku	
(Darba	likuma	101.panta	pirmās	daļas	11.punkts),	un	sakarā	ar	to	darba	
devēja	Darba	likuma	110.panta	ceturtās	daļas	kārtībā	cēla	prasību	tiesā.
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Tiesvedības	laikā	atbildētājs	ieguva	invalīda	statusu.
Lai	 gan	 Darba	 likuma	 109.panta	 otrajā	 daļā	 noteiktais	 aizliegums	

attiecas	uz	uzteikumu	un	tātad	ir	obligāts	darba	devējam,	Augstākā	tiesa	
pievienojās	apelācijas	instances	tiesas	viedoklim,	ka	nav	iespējams	taisīt	
spriedumu	par	darba	līguma	izbeigšanu	ar	darbinieku,	kurš	ir	invalīds	uz	
sprieduma	dienu.

Aprakstītā	situācija	būtiski	atšķiras	no	tās,	kāda	ir	izskatāmajā	lietā,	
jo	 prasības	 celšanas	 pamati	 ir	 kardināli	 atšķirīgi,	 un	 sakarā	 ar	 to	 tiesa	
nevarēja	 vienkārši	 aprobežoties	 ar	 atsauci	 uz	 Civillietu	 departamenta	
2017.gada	10.oktobra	spriedumu.

[11]	 Izskatot	 lietu,	 tiesa	 nav	 mēģinājusi	 iztulkot	 Darba	 likuma	 
109.panta	otro	daļu	un	noskaidrot,	vai	tā	attiecas	uz	izskatāmo	strīdu.

Darba	 likuma	 109.panta	 otrā	 daļa	 (likuma	 redakcijā	 uz	 prasības	
celšanas	brīdi)	noteica:	Darba	devējam	aizliegts	uzteikt	darba	līgumu	ar	
darbinieku,	ja	viņš	atzīts	par	invalīdu,	izņemot	gadījumus,	kas	noteikti	šā	
likuma	47.panta	pirmajā	daļā	un	101.panta	pirmās	daļas	1.,	2.,	3.,	4.,	5.,	6.,	
7.	un	10.punktā.

Personas	 ar	 invaliditāti	 nebauda	 aizsardzību,	 ja	 ir	 konstatējami	
likumā	norādītie	pamati	uzteikumam.

Pirmie	pieci	pamati	attiecas	uz	situācijām,	kad	iemeslu	uzteikumam	
ir	radījusi	 tāda	darbinieka	rīcība,	kas	 ir	pretrunā	darba	 līgumam,	darba	
devēja	 noteiktajai	 kārtībai	 vai	 nav	 savienojama	 ar	 likumā	 noteiktajām	
darbinieka	 saistībām	 (Darba	 likuma	 49.,	 50.pants)	 –	 pēc	 būtības	 tās	 ir	
sekas	darbinieka	vainojamai	rīcībai.	Darba	likuma	101.panta	pirmās	daļas	
6.	un	7.punkts	attiecas	uz	darbinieka	nespēju	veikt	darbu	nepietiekamas	
kvalifikācijas	vai	slimības	dēļ,	un	pēdējais	–	ja	likvidē	darba	devēju.

Aizliegums	 uzteikt	 darba	 līgumu	 personai	 ar	 invaliditāti	 tātad	
attiecas	vien	uz	trim	Darba	 likuma	101.panta	pirmajā	daļā	noteiktajiem	
gadījumiem:	 kad	 atjauno	 darbā	 darbinieku,	 kurš	 agrāk	 veica	 attiecīgo	
darbu;	kad	samazina	darbinieku	skaitu	un	kad	darba	nespēja	pārsniedz	
11.punktā	noteikto	laiku.

Tā	 kā	 likumā	 ir	 ietvertas	 divas	 uzteikuma	 iemeslu	 grupas,	 kas	 rada	
dažādas	un	pretējas	tiesiskās	sekas,	tiesai	bija	jānoskaidro,	kurai	no	uzteikuma	
iemeslu	 grupām	 būtu	 pieskaitāms	 Darba	 likuma	 101.panta	 piektajā	 daļā	
noteiktais:	 “Izņēmuma	kārtā	darba	devējam	 ir	 tiesības	viena	mēneša	 laikā	
celt	prasību	tiesā	par	darba	tiesisko	attiecību	izbeigšanu	gadījumos,	kas	nav	
minēti	šā	panta	pirmajā	daļā,	 ja	viņam	ir	svarīgs	iemesls.	Par	šādu	iemeslu	
atzīstams	katrs	tāds	apstāklis,	kas,	pamatojoties	uz	tikumības	un	savstarpējas	
taisnprātības	 apsvērumiem,	 neļauj	 turpināt	 darba	 tiesiskās	 attiecības.	
Jautājumu	par	svarīga	iemesla	esamību	izšķir	tiesa	pēc	sava	ieskata.”	It	īpaši	
tas	bija	noskaidrojams	tādēļ,	ka	Darba	likuma	109.panta	otrā	daļa	nekādas	
norādes	attiecībā	uz	101.panta	piekto	daļu	nesatur.
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Civillietu	 departamenta	 2017.gada	 10.oktobra	 spriedumā	 šāds	
jautājums	 vispār	 neradās,	 jo	 uz	 darbinieku	 attiecās	 Darba	 likuma	 
109.panta	otrā	daļa,	kam	ir	atlaišanas	absolūts	aizliegums.

Tādējādi,	 nenoskaidrojot	 Darba	 likuma	 101.panta	 piektajā	 daļā	
ietilpstošos	 apstākļus	 un	 šīs	 normas	 attiecināmību	 uz	 faktiskajiem	
apstākļiem	izskatāmajā	lietā,	tiesa	izdarījusi	pārsteidzīgu	un	nepamatotu	
secinājumu	 par	 Darba	 likuma	 101.panta	 piektās	 daļas	 saistību	 ar	 
109.panta	otro	daļu.

Kļūdaini	 par	 pamatu	 prasības	 noraidīšanai	 izmantojot	 Civillietu	
departamenta	 2017.gada	 10.oktobra	 spriedumā	 izteikto,	 tiesa	 lietu	 pēc	
būtības	 nav	 izskatījusi,	 kas	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 193.panta	
piektajai	daļai	ir	pamats	sprieduma	atcelšanai.

Izskatot	 lietu	 no	 jauna,	 pēc	 būtības	 noskaidrojamais	 jautājums	
prasības	sakarā	ir	par	Darba	likuma	101.panta	piektās	daļas	attiecināšanu	
uz	izskatāmās	lietas	apstākļiem,	proti,	vai	darbinieka	atkārtots	atteikums	
akceptēt	 darba	 piedāvājumu	 konkrētos	 apstākļos	 var	 tikt	 uzskatīts	 par	
taisnprātībai	 un	 sabiedrībā	 pieņemtajām	 ētikas	 normām	 neatbilstošu	
rīcību,	kā	tas	norādīts	prasības	pieteikumā.

[12]	Darba	līgumam	un	no	tā	izrietošajai	darbinieka	spējai	apliecināt	
savas	prasmes	un	tās	attīstīt	ne	vien	darba	devēja	labā,	bet	arī	pilnveidot	
sevi	kā	personību	ir	ne	vien	eksistenciāla,	bet	arī	sociāla	un	attiecībā	pret	
darbinieku	–	radoša	nozīme.

Prasmju	un	spēju	saglabāšanai	un	attīstīšanai	darbiniekam	ir	būtiski	
atrasties	darba	procesā.

Tā	kā	starp	prasītāju	un	atbildētāju	pastāv	darba	tiesiskās	attiecības,	
tām	ir	jādarbojas	reāli.

No	 pirmās	 instances	 tiesas	 un	 apelācijas	 instances	 tiesas	
konstatētajiem	apstākļiem	izriet,	ka	pušu	nespēja	panākt	kompromisu	ir	
radījusi	situāciju,	kad	darba	attiecību	aktīvās	fāzes	nav.

[12.1]	 Vienlaikus	 Senāts	 nevar	 piekrist	 apelācijas	 instances	 tiesas	
spriedumā	 izteiktajai	 atziņai,	 tulkojot	 Darba	 likuma	 74.panta	 otro	
daļu,	 proti,	 ka	 Darba	 likums	 paredzot	 darba	 devēja	 tiesības	 darbinieku	
nenodarbināt.	Lai	gan	tiesa	ir	uzskatījusi,	ka	galvenais	ir,	lai	darbiniekam	
par	dīkstāvi	tiktu	samaksāts,	tā	nav	ņēmusi	vērā,	ka	dīkstāve	pēc	būtības	ir	
ārkārtēja	situācija,	kas	darba	tiesiskajām	attiecībām	kā	tāda	nav	raksturīga	
un	tai	nevar	būt	ilgstošs	un	pastāvīgs	raksturs,	kā	tas	ir	konkrētajā	situācijā.

Nepareizi	secinot,	ka	darba	devējam	ir	piešķirtas	tiesības	darbinieku	
nenodarbināt	 un	 nepiemērojot	 arī	 Civillikuma	 1587.panta	 noteikumus,	
tiesa	ir	taisījusi	nepamatotu	spriedumu,	noraidot	atbildētāja	prasību	par	
pienākuma	uzlikšanu	nodrošināt	atbildētāju	ar	darbu.

[12.2]	Senāts	uzskata	par	nepieciešamu	norādīt,	ka,	lai	gan	atbildētāja	
kā	 darbinieka	 tiesības	 uz	 darba	 tiesisko	 attiecību	 saglabāšanu	 aizsargā	
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likums,	viņam	tajā	pašā	laikā	ir	jāapzinās,	ka	spēkā	esošais	darba	līgums	ir	
bez	noteikta	amata,	kas	tāpat	ir	neordināra	un	ārkārtas	situācija,	un	tāpēc	
atbildētājs	nevar	pretdarboties,	bet	viņam	ar	darba	devēju	jāsadarbojas.

Uz	atbildētāja	tendenci	izteikt	nepamatotus	pārmetumus	prasītājai	
norāda	 viņa	 kasācijas	 sūdzībā	 minētais,	 ka	 “[..]	 prasītāja	 atteica	
atbildētājam	 energoefektivitātes	 projektu	 vadītāja	 amatu	 pēc	 tam,	 kad	
viņš	tam	bija	piekritis,	kas	apliecina,	ka	prasītājai	nav	patiesas	intereses	
nodrošināt	atbildētāju	ar	darbu”.

No	 apelācijas	 instances	 tiesas	 atreferētajiem	 pierādījumiem	 izriet,	
ka	2017.gada	26.jūnijā	darba	devēja	patiešām	šādu	amatu	 atbildētājam	
piedāvāja	ar	mēneša	algu	1800	EUR	(sk. lietas 1.sēj. 147., 148.lp.).	Atbildot	
uz	 šo	 piedāvājumu,	 2017.gada	 10.jūlijā	 [pers.	 A]	 norādījis,	 ka	 piekrīt	
izpildīt	 šos	pienākumus,	 “[..]	bet	ar	nosacījumu,	ka	 tiek	saglabāta	darba	
līgumā	noteiktā	darba	 samaksa”	 (sk.	 lietas 1.sēj. 150.lp.), tādējādi	darba	
devējas	piedāvājumu	pēc	būtības	noraidot.

[13]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 atbildētāja	 kasācijas	 sūdzība	 pārējā	 daļā	 ir	
noraidāma.

Senāts	 nesaskata	 kasācijas	 sūdzībā	 norādītā	 Civilprocesa	 likuma	
97.panta	pārkāpumu,	tiesai	vērtējot	jautājumus	par	atšķirīgas	attieksmes	
un	 nelabvēlīgu	 seku	 radīšanas	 pārkāpumu	 konstatēšanu	 un	 ar	 tiem	
saistītās	atlīdzības	par	morālo	kaitējumu	piedziņu.

Tiesa	atbilstoši	tās	nodibinātajiem	apstākļiem	izdarījusi	pamatotus	
un	 loģiskus	 secinājumus	 gan	 attiecībā	 uz	 nenotikušajām	 pārrunām	par	
darba	 rezultātiem	 2015.gadā,	 jo	 kopš	 2015.gada	 18.marta	 atbildētājam	
nav	amata,	gan	uz	diviem	nesaskaņotās	prombūtnes	gadījumiem.

Darba	 devējas	 vēršanās	 tiesā	 pamatoti	 nav	 atzīta	 par	 nelabvēlīgu	
seku	radīšanu	atbildētājam.	Savukārt	atbildētāja	atzinums	par	prasītājas	
it	 kā	 atteikto	 energoefektivitātes	 projektu	 vadītāja	 amatu,	 kā	 norādīts	
iepriekš,	ir	nepatiess.

[14]	 Spriedumu	 atceļot	 noraidītajā	 prasībā	 un	 daļēji	 pretprasības	
daļā,	tas	atceļams	arī	daļā	par	izdevumiem	advokāta	palīdzības	samaksai.

Prasītājai	SIA	[firma]		atbilstoši	Civilprocesa	likuma	458.panta	otrajai	
daļai	atmaksājama	iemaksātā	drošības	nauda	300	EUR.
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	
22.jūnija	 spriedumu	 daļā,	 ar	 kuru	 noraidīta	 SIA	 [firma]	 prasība	 pret	
[pers.	 A]	 par	 darba	 līguma	 izbeigšanu	 un	 [pers.	 A]	 pretprasība	 daļā	
pret	 SIA	 [firma]	 par	 pienākuma	 uzlikšanu	 nodrošināt	 darbu	 atbilstoši	
atbildētāja	 spējām	 un	 kvalifikācijai,	 kā	 arī	 daļā	 par	 izdevumu	 piedziņu	
advokāta	palīdzības	samaksai,	un	lietu	šajā	daļā	nodot	jaunai	izskatīšanai	
tai	pašai	tiesai;

pārējā	daļā	tiesas	spriedumu	atstāt	negrozītu;
atmaksāt	SIA	[firma]	drošības	naudu	300	EUR.
Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Vidējās izpeļņas aprēķināšana

Aprēķinot vidējo izpeļņu Darba likumā noteiktajos gadījumos, netiek ņemta 
vērā Darba likuma 59.pantā paredzētā darba samaksas daļa – jebkura cita 
veida atlīdzība saistībā ar darbu (Darba likuma 59.pants, 75.panta pirmā daļa).

Cita veida atlīdzība saistībā ar darbu

Darba devēja maksājumiem darbiniekam uz svētkiem vai jubileju ir dāvanas 
raksturs, nevis tā ir atzinība darbiniekam par labi paveiktu darbu vai 
sasniegto darba rezultātu, kas raksturīgs prēmijai, tāpēc šādi maksājami 
ietilpst Darba likuma 59.pantā lietotā jēdziena “cita veida atlīdzība saistībā 
ar darbu” tvērumā (Darba likuma 59.pants).

Rīgā	2019.gada	1.oktobrī	 SKC-509/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:1001.C32193217.7.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:
senators	referents	Intars	Bisters,	
senators	Aivars	Keišs,
senatore	Zane	Pētersone
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 sabiedrības	 ar	 ierobežotu	 atbildību	

[firma]	kasācijas	sūdzību	par	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	
2018.gada	 21.septembra	 spriedumu	 civillietā	 [pers.	 A]	 prasībā	 pret	
sabiedrību	 ar	 ierobežotu	 atbildību	 [firma]	 par	 pienākumu	 pārrēķināt	
vidējo	izpeļņu.

Aprakstošā daļa

[1]	[Pers.	A]	2017.gada	18.aprīlī	cēlis	prasību	tiesā	pret	SIA	[firma],	
lūdzot	 uzlikt	 pienākumu	 darba	 devējam	 pārrēķināt	 vidējo	 izpeļņu	 un	
izmaksāt	starpību	starp	faktiski	izmaksāto	un	pārrēķina	rezultātā	noteikto	
vidējo	izpeļņu	par	darbnespējas	un	ikgadējā	atvaļinājuma	laiku.

Prasība	pamatota	ar	šādiem	argumentiem.
[1.1]	Kopš	2003.gada	[..]	oktobra	starp	pusēm	pastāv	darba	tiesiskās	

attiecības.	
Darba	koplīguma	par	2016.gadu,	kas	noslēgts	starp	darba	devēju	un	

arodbiedrību	“SIA	“[firma]	arodorganizācija”,	12.3.	un	12.4.punktā	noteikts	
darba	devēja	pienākums	izmaksāt	darbiniekiem,	kuri	nostrādājuši	vismaz	
vienu	 darba	 gadu,	 prēmiju	 82,71	 EUR	 (pirms	 nodokļu	 nomaksas)	 uz	
Lieldienām,	Līgo	un	Ziemassvētkiem,	kā	arī	par	ilggadēju	darbu	uzņēmumā	
saskaņā	 ar	 koplīguma	 pielikumā	 pievienoto	 darba	 attiecību	 ilguma	 un	
prēmijas	apmēra	attiecību.	
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Identisks	regulējums	bija	iekļauts	arī	2015.gada	darba	koplīgumā.
[1.2]	 Darba	 devējs,	 pretēji	 Darba	 likuma	 75.panta	 pirmajā	 daļā	

noteiktajam,	 darbinieka	 vidējās	 izpeļņas	 aprēķinos,	 kuri	 tam	 pienācās	
sakarā	ar	darbnespēju	un	ikgadējo	apmaksāto	atvaļinājumu,	nav	iekļāvis	
iepriekš	 norādītās	 prēmijas,	 lai	 arī	 tās	 ņemamas	 vērā,	 aprēķinot	 vidējo	
izpeļņu.

Prasība	pamatota	ar	Darba	likuma	20.panta	pirmo	daļu	un	75.panta	
pirmo	daļu.

[2]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2018.gada	
24.aprīļa	spriedumu	prasība	noraidīta.

[3]	 Izskatījusi	 lietu	 sakarā	 ar	 prasītāja	 apelācijas	 sūdzību,	 Rīgas	
apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 ar	 2018.gada	 21.septembra	
spriedumu	prasību	apmierināja.	Darba	devējam	uzlikts	pienākums	iekļaut	
vidējās	 izpeļņas	 aprēķinā	 darba	 koplīgumā	 paredzētās	 prēmijas	 un	
izmaksāt	starpību	starp	faktiski	izmaksāto	un	pārrēķina	rezultātā	iegūto	
darba	samaksu.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[3.1]	Darba	samaksas	jēdziens	tā	pašos	pamatos	saistāms	ar	naudas	

samaksu	kā	atlīdzību	par	darbu.
No	 Darba	 likuma	 59.panta	 (darba	 samaksas	 jēdziens)	 satura	 un	

judikatūras	 atziņām	 nacionālajā	 un	 Eiropas	 Savienības	 tiesību	 līmenī	
(sk. Senāta 2010.gada 15.decembra spriedumu lietā Nr. SKC-157/2010 
(C04314707), Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā “INT – Barber 
(Peinado Guitart)”, C-262/88)	 secināms,	 ka	 darba	 samaksā	 ietilpst	
jebkura	atlīdzība	par	darbu	vai	saistībā	ar	darbu,	 izņemot	vienīgi	valsts	
apdrošināšanas	iemaksas.

Šādā	 situācijā	 nepamatots	 ir	 darba	 devēja	 apsvērums	 par	
nepieciešamību	 iztulkot	 darba	 koplīguma	 12.3.	 un	 12.4.punktā	 pielīgto	
prēmiju	 tiesisko	dabu,	 tā	kā	neapstiprinās	 tā	arguments	par	prēmiju	kā	
“jebkuru	cita	veida	atlīdzību	saistībā	ar	darbu”	(Darba	likuma	59.pants),	
kura	nebūtu	iekļaujama	vidējās	izpeļņas	aprēķina	bāzē,	jo	gan	no	Darba	
likuma	75.panta	ceturtās	un	piektās	daļas,	gan	no	likuma	“Par	maternitātes	
un	slimības	apdrošināšanu”	36.panta	pirmās	daļas	izriet,	ka	vidējo	izpeļņu	
aprēķina	 no	 darba	 samaksas	 kopsummas,	 kurā	 ietilpst	 arī	 jebkura	 cita	
veida	atlīdzība	saistībā	ar	darbu.

Lai	arī	juridiskajā	literatūrā	minēts,	ka	vidējās	izpeļņas	aprēķinā	nav	
iekļaujama	viena	no	Darba	likuma	59.pantā	norādītajām	darba	samaksas	
sastāvdaļām,	proti,	“jebkura	cita	veida	atlīdzība	saistībā	ar	darbu”,	tomēr	
Darba	likuma	75.panta	ceturtajā	un	piektajā	daļā	jēdziena	“darba	samaksa”	
lietošana	norāda	uz	pretējo.
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Aprēķinot	vidējo	izpeļņu,	piemērojama	Darba	likuma	75.panta	trešā,	
ceturtā	un	piektā	daļa	kā	speciāla	 tiesību	norma	 iepretim	minētā	panta	
pirmajai	daļai,	lai	gan	arī	tā	neizslēdz	prasības	apmierināšanu,	jo	prēmiju,	
kas	 saskaņā	 ar	 Darba	 likuma	 75.panta	 pirmo	 daļu	 iekļaujas	 vidējās	
izpeļņas	aprēķina	bāzē,	izmaksa	darbiniekam	paredzēta	darba	koplīgumā.

[3.2]	 Par	 noraidāmu	 atzīstams	 darba	 devēja	 arguments,	 ka	 lietā	
nepieciešams	 piemērot	 Civillikuma	 1505.pantu	 un	 noskaidrot	 darījuma	
dalībnieku	patieso	nodomu,	jo	tiesai	nerodas	šaubas	par	darba	koplīgumā	
lietotā	vārda	“prēmija”	nozīmi.	

[4]	 Par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	
21.septembra	 spriedumu	darba	devējs	 iesniedzis	kasācijas	 sūdzību,	 lūdzot	
spriedumu	atcelt	un	nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	šādiem	argumentiem.
[4.1]	 Tiesa	 nepareizi	 iztulkojusi	 un	 piemērojusi	 Darba	 likuma	

75.panta	pirmo,	ceturto	un	piekto	daļu,	kļūdaini	secinot,	ka	vidējo	izpeļņu	
aprēķina	no	pilnīgi	visas	darba	samaksas	kopsummas.

Pirmkārt,	 izsakot	šādu	apgalvojumu,	 tiesa	 ignorējusi	Darba	 likuma	
75.panta	pirmo	daļu,	ar	kuru	nepārprotami	no	vidējās	izpeļņas	aprēķina	
bāzes	izslēgta	tā	paša	likuma	59.pantā	ietvertā	“jebkura	cita	veida	atlīdzība	
saistībā	ar	darbu”.	Proti,	Darba	likuma	75.panta	pirmā	daļa	paredz	vidējo	
izpeļņu	 aprēķināt	 tikai	 no	 darba	 samaksas	 daļas,	 t.i.	 no	 darba	 algas,	
piemaksām	un	prēmijām.

Otrkārt,	 no	 Darba	 likuma	 75.panta	 pirmās	 daļas	 formulējuma	
“visos	 gadījumos,	 kad	 darbiniekam	 saskaņā	 ar	 šo	 likumu	 izmaksājama	
vidējā	 izpeļņa”	 nepārprotami	 secināms,	 ka	 tajā	 nostiprinātais	 vidējās	
izpeļņas	 aprēķina	 bāzes	 modelis	 ir	 izmantojams	 visos	 gadījumos	 (arī	
panta	ceturtajā	un	piektajā	daļā	norādītajās	situācijās),	kad	darbiniekam	
ir	 tiesības	 saņemt	 vidējo	 izpeļņu.	 Citiem	 vārdiem,	 apelācijas	 instances	
tiesas	secinājums	par	Darba	likuma	75.panta	ceturtās	un	piektās	daļas	kā	
speciālās	normas	raksturu	attiecībā	uz	šī	panta	pirmo	daļu	ir	kļūdains,	jo	
ceturtā	un	piektā	daļa	 tikai	paskaidro,	nevis	 izmaina	 to,	kas	 iekļaujams	
vidējās	izpeļņas	aprēķinā.

Treškārt,	tiesas	veiktais	Darba	likuma	75.panta	pirmās,	ceturtās	un	
piektās	daļas,	kā	arī	59.panta	tulkojums	ir	ne	vien	kļūdains,	bet	arī	pretējs	
pastāvošajai	judikatūrai,	no	kuras	atkāpšanās	spriedumā	nav	pamatota.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 ignorējusi	 judikatūras	 atziņu	 gan	 par	
prēmēšanas	 institūta	 kā	 darba	 devēja	 atzinību	 darbiniekam	 par	 labu	
un	 priekšzīmīgu	 darbu	 (sk. Senāta 2010.gada 7.aprīļa spriedumu lietā 
Nr. SKC-91/2010 (C29264107)),	gan	arīdzan	atziņu,	saskaņā	ar	kuru	darba	
devēja	 iekšējā	 normatīvajā	 aktā	 paredzētā	 naudas	 dāvana	 darbiniekam	
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dzimšanas	dienā	ir	atzīstama	nevis	par	prēmiju	vai	piemaksu,	bet	gan	par	
“cita	veida	atlīdzību	saistībā	ar	darbu”	(sk. Senāta 2016.gada 22.decembra 
spriedumu lietā Nr. SKC-2274/2016 (C32285615)). 

Pārsūdzētajā	 spriedumā	 ietvertais	 lietas	 iznākums	 paredz	 vidējās	
izpeļņas	aprēķinā	iekļaut	tādus	maksājumus,	kas	nav	saistīti	ar	darbinieka	
veiktu	 darbu,	 jeb	 citiem	 vārdiem,	 tiesas	 interpretācijas	 rezultātā	 tiek	
ignorēts	darbiniekam	veiktā	maksājuma	mērķis.

Ceturtkārt,	 Darba	 likuma	 75.panta	 pirmajai	 daļai	 neatbilstošs	 ir	
tiesas	arguments	par	iespējamību	vidējās	izpeļņas	aprēķinā	iekļaut	Darba	
likuma	59.pantā	pie	darba	samaksas	jēdziena	norādīto	“jebkuru	cita	veida	
atlīdzību	 saistībā	 ar	 darbu”	 atkarībā	 no	 tās	 izmaksas	 formas,	 proti,	 vai	
tā	 tiek	 izmaksāta	naudā	vai	piešķirot	kādu	citu	materiālu	 labumu.	Šāda	
Darba	likuma	75.panta	interpretācija	jāatzīst	par	nepamatotu,	jo	mantiskā	
labuma	 piešķiršanas	 un	 izmaksas	 forma	 neietekmē	 darbinieka	 tiesību	
apjomu.

[4.2]	 Tiesas	 nepamatotā	 atteikšanās	 piemērot	 lietā	 Civillikuma	 
1504.	 un	 1505.pantu	 un	 noskaidrot	 darba	 koplīgumā	 lietotā	 vārda	
“prēmija”	nozīmi	novedusi	pie	Civilprocesa	likuma	190.panta	otrās	daļas	
prasībām	 neatbilstoša	 sprieduma	 taisīšanas,	 jo	 pārkāptas	 Civilprocesa	
likuma	97.panta	pirmās	daļas	prasības	par	pierādījumu	novērtēšanu.

Spriedumā	nav	dots	vērtējums	virknei	būtisku	faktisko	apstākļu,	jo	
īpaši	darba	devēja	uzņēmumā	ilgstoši	pastāvošajai	praksei,	uzskatot	darba	
koplīguma	 12.3.	 un	 12.4.punktā	 ietvertos	 maksājumus	 par	 dāvanu	 jeb	
maksājumu	saistībā	ar	darbu,	nevis	atlīdzību	par	darbu,	un	tam	apstāklim,	
ka	 nedz	 arodbiedrība,	 nedz	 pats	 prasītājs	 teju	 10	 gadu	 ilgušās	 prakses	
laikā	nav	cēluši	pret	to	iebildumus.

Pretēji	tiesas	secinājumam	par	neiespējamību	piemērot	Civillikuma	
1505.pantu,	 jo	 nevarot	 būt	 šaubas	 par	 vārda	 “prēmija”	 nozīmi,	 Darba	
devējs	 atgādina,	 ka	 no	 Civillikuma	 1504.panta	 izriet,	 ka	 iztulkošanai	
pakļauti	arī	tādi	darījumi,	kuru	noteikumi	nav	divējādi	saprotami.

Uz	darījuma	dalībnieku	gribas	noskaidrošanas	būtiskumu	norādījusi	
arī	 kasācijas	 instances	 tiesa,	 secinot,	 ka	 “[..]	 sevišķi	 svarīga	 nozīme	 ir	
tiesiskā	 darījuma	 patiesās	 jēgas	 noskaidrošanai	 [..]”	 un	 ka	 “Civillikums	
neatzīst	 formālu	pieeju	darījumu	 iztulkošanai,	bet	prasa	dalībnieku	 īsto	
gribu,	 viņu	 izsacīto	 vai	 citādi	 izdarīto	 nodomu”	 (sk. Senāta 2004.gada 
1.decembra spriedumu lietā Nr. SKC-642/2004 (C20429802)).

Ziemassvētku,	Lieldienu	un	Līgo	“prēmiju”	jeb	dāvanu	neiekļaušana	
darbinieku	 vidējās	 izpeļņas	 aprēķinā	 kopš	 2010.gada,	 kad	 spēkā	 stājās	
darba	koplīgums,	ir	vērā	ņemams	apstāklis,	lai	noskaidrotu	pušu	gribu	un	
nodomu,	kas	atspoguļojumu	guvis	darba	koplīguma	12.3.	un	12.4.punktā.
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Motīvu daļa

[5] Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	 personu,	 kura	 to	
pārsūdzējusi,	un	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	minēti	kasācijas	sūdzībā,	
kā	to	nosaka	Civilprocesa	likuma	473.panta	pirmā	daļa,	Senāts	uzskata,	ka	
spriedums	atceļams.

[6] Senāts	atzīst	par	pamatotiem	kasācijas	sūdzības	argumentus,	ka	
tiesa	Darba	likuma	75.panta	pirmo,	ceturto	un	piekto	daļu	iztulkojusi	un	
piemērojusi	nepareizi.

Starp	 Darba	 likuma	 75.panta	 pirmo	 daļu	 un	 šā	 panta	 ceturto	 un	
piekto	 daļu	 nav	 pretrunu,	 citiem	 vārdiem	 –	 neveidojas	 tiesību	 normu	
kolīzija,	jo	šo	normu	tiesiskās	sekas	viena	otru	neizslēdz.	Tās	viena	otru	
papildina	un	piemērojamas	kumulatīvi.

Darba	likuma	75.panta	pirmā	daļa	nosaka,	ka	visos	gadījumos,	kad	
saskaņā	 ar	 šo	 likumu	 izmaksājama	 vidējā	 izpeļņa,	 tā	 aprēķināma	 par	
pēdējiem	sešiem	mēnešiem	no	darba	algas,	no	normatīvajos	aktos,	darba	
koplīgumā	vai	darba	līgumā	noteiktajām	piemaksām	un	prēmijām.

Tas	 nozīmē,	 ka	 ar	 norādīto	 regulējumu,	 aprēķinot	 vidējo	 izpeļņu,	
netiek	 ņemta	 vērā	 Darba	 likuma	 59.pantā	 paredzētā	 darba	 samaksas	
daļa	–	jebkura	cita	veida	atlīdzība	saistībā	ar	darbu.	Savukārt	Darba	likuma	
75.panta	ceturtajā	un	piektajā	daļā,	kas	noteic	mēneša	un	dienas	vidējās	
izpeļņas	 aprēķina	 metodi,	 darba	 samaksa	 saprotama	 nevis	 šā	 likuma	
59.panta,	 bet	 gan	 75.panta	 pirmās	 daļas	 tvērumā,	 kas	 vidējās	 izpeļņas	
aprēķina	gadījumos	sašaurina	vērā	ņemamo	darba	samaksu.

[7] Ar	 Darba	 likuma	 59.pantā	 lietoto	 vārdu	 “prēmija”	 saprotams	
darba	 devēja	maksājums	 darbiniekam	 par	 paveiktā	 darba	 rezultātu	 un	
sasniegumiem	darbā.	Savukārt	ar	“cita	veida	atlīdzību	saistībā	ar	darbu”	
saprotams	darba	devēja	maksājums	vai	piešķirts	cits	naudā	novērtējams	
labums,	kas	tiešā	veidā	nav	saistīts	ar	darbinieka	paveiktā	darba	rezultātu.

Kasācijas	 sūdzībā	 pamatoti	 norādīts,	 ka	 tiesa,	 skaidrojot	 darba	
devēja	maksājumu,	kas	paredzēti	darba	koplīguma	12.3.	un	12.4.punktā,	
tiesisko	dabu,	 aprobežojusies	 ar	 līgumā	 lietotā	vārda	 “prēmija”	 formālu	
iztulkošanu,	pilnībā	ignorējot	darba	koplīgumā	un	maksājumu	uzdevumos	
atrunāto	maksājumu	mērķi.	Šāda	pieeja	ir	pretrunā	darījuma	iztulkošanas	
priekšrakstiem,	kas	paredzēti	Civillikuma	1504.	un	1505.pantā.

Nav	iemesla	šaubām,	ka	darba	devēja	maksājums	svētkos	(Lieldienas,	
Līgo	un	Ziemassvētki)	un	pabalsts	jubilejā	par	ilggadēju	darbu	uzņēmumā	
nav	atzinība	par	labi	paveiktu	darbu	vai	sasniegto	darba	rezultātu,	jo	šādi	
maksājumi	 no	 darba	 devēja	 pienākas	 katram	 uzņēmuma	 darbiniekam	
skaidri	 paredzamā	 laika	 nogrieznī,	 iestājoties	 zināmam	 notikumam,	 ja	
darbinieks	nav	pārkāpis	iekšējās	kārtības	noteikumus.
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Darba	 devēja	 maksājumiem	 darbiniekam	 uz	 svētkiem	 vai	 jubileju	
ir	 dāvanas	 raksturs,	 nevis	 tā	 ir	 atzinība	 darbiniekam	 par	 priekšzīmīgu	
darbu,	kas	raksturīgs	prēmijai,	tāpēc	šādi	maksājami	ietilpst	Darba	likuma	
59.pantā	lietotā	jēdziena	“cita	veida	atlīdzība	saistībā	ar	darbu”	tvērumā.

[8] Iepriekš	izklāstīto	argumentu	kopums	ļauj	secināt,	ka	apelācijas	
instances	tiesas	spriedums	atceļams	un	lieta	nododama	jaunai	izskatīšanai	
apelācijas	instances	tiesā.	

Tā	kā	kasācijas	sūdzība	tiek	apmierināta,	zvērinātu	advokātu	birojam	
“Eversheds	Sutherland	Bitāns”	saskaņā	ar	Civilprocesa	likuma	458.panta	
otro	daļu	atmaksājama	drošības	nauda	300	euro.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	2018.gada	21.septembra	
spriedumu	atcelt	un	 lietu	nodot	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	 instances	
tiesā;

atmaksāt	zvērinātu	advokātu	birojam	“Eversheds	Sutherland	Bitāns”	
drošības	naudu	300	EUR	(trīs	simti	euro).

Spriedums	nav	pārsūdzams.
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IV.  Nolēmumi, kas izriet no komerctiesībām
Akcionāra balsstiesības lēmuma pieņemšanā par viņa  
kā sabiedrības amatpersonas atbrīvošanu no atbildības 
par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem

Komerclikuma 280.panta otrās daļas mērķis ir nepieļaut akcionāra dalību 
balsojumā par tādu lēmumu, kurā viņa personiskās intereses var būt 
pretrunā ar sabiedrības interesēm. Tāpēc akcionāra, kurš ir padomes vai 
valdes loceklis, balsstiesību ierobežojums attiecināms arī uz situāciju, 
kad jāpieņem lēmums par viņa atbrīvošanu no atbildības par sabiedrībai 
nodarītajiem zaudējumiem (Komerclikuma 280.panta otrā daļa).

Rīgā	2019.gada	19.maijā	 SKC-30/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:0529.C32298415.1.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:	
senators	referents	Intars	Bisters,	
senatore	Marika	Senkāne,
senatore	Mārīte	Zāģere	
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 Zviedrijā	 reģistrētas	 sabiedrības	 ar	

ierobežotu	 atbildību	 “SN	 INTRESSENTER	 AB”	 kasācijas	 sūdzību	 par	
Latgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2016.gada	 7.decembra	
spriedumu	 sabiedrības	 “SN	 INTRESSENTER	 AB”	 prasībā	 pret	 akciju	
sabiedrību	 “Siera	 nams”	 par	 2015.gada	 2.jūnija	 akcionāru	 sapulces	
lēmumu	atzīšanu	par	spēkā	neesošiem.

Aprakstošā daļa

[1]	 Zviedrijā	 reģistrēta	 sabiedrība	 ar	 ierobežotu	 atbildību	 
“SN	 INTRESSENTER	 AB”	 (turpmāk	 –	 akcionārs)	 cēlusi	 tiesā	 prasību	
pret	 akciju	 sabiedrību	 “Siera	Nams”	 (turpmāk	 –	 sabiedrība),	 lūdzot	 atzīt	
akcionāru	 2015.gada	 2.jūnija	 ārkārtas	 sapulcē	 pieņemtos	 lēmumus	 par	
spēkā	neesošiem.

[1.1]	Prasības	faktiskie	apstākļi.
[1.1.1]	 Sabiedrības	 valde	 akcionāram,	 kuram	 pieder	 33,31	 %	

balsstiesīgā	 pamatkapitāla	 (595	 no	 1776	 balsīm),	 ar	 ierakstītu	 pasta	
sūtījumu	 2015.gada	 30.aprīlī	 paziņojusi	 par	 sabiedrības	 akcionāru	
ārkārtas	sapulces	sasaukšanu	2015.gada	2.jūnijā	plkst.11.00	(turpmāk	–	
sapulce),	kā	vienīgo	darba	kārtības	jautājumu	norādot	2014.gada	pārskata	
apstiprināšana	(turpmāk	–	paziņojums).

[1.1.2]	Tādā	pašā	kārtībā	2015.gada	11.maijā	nosūtīts	akcionāram	
sapulces	lēmuma	projekts,	kurā	atspoguļoti	šādi	izlemjamie	jautājumi:
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1)	 apstiprināt	2014.gada	pārskatu;
2)	 atbrīvot	no	atbildības	sabiedrības	valdes	locekli	par	viņas	rīcību	

pārskata	periodā;
3)	 atbrīvot	 no	 atbildības	 sabiedrības	 padomes	 locekļus	 par	 viņu	

rīcību	pārskata	periodā;
4)	 pārskata	gada	peļņu	atstāt	nesadalītu.
[1.1.3]	 Kļūdaini	 norādītās	 pasta	 adreses	 dēļ	 akcionāram	 sūtītos	

paziņojumus	sabiedrība	saņēma	atpakaļ	kā	neizsniegtus.
[1.1.4]	Sabiedrības	valdes	locekle	uz	akcionāra	pilnvarotā	pārstāvja	

zvērināta	 advokāta	 elektronisko	 pastu	 2015.gada	 29.maijā	 nosūtījusi	
paziņojumu	un	sapulces	lēmuma	projektu.

[1.1.5]	 Sapulcē	 2015.gada	 2.jūnijā,	 klātesot	 visam	 balsstiesīgajam	
pamatkapitālam,	pieņemti	šā	sprieduma	1.1.2.punktā	norādītie	lēmumi.

[1.2]	Prasības	juridiskais	pamats.
[1.2.1]	Sapulcē	ar	1181	balsi	“par”,	595	balsīm	“pret”	tika	apstiprināts	

tās	 reglaments,	 paredzot	 2	 minūšu	 laika	 ierobežojumu	 jautājumu	
uzdošanai.

Komerclikuma	 283.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzēts	 valdes	 pienākums	
sniegt	 akcionāru	 sapulcei	 ziņas	par	 sabiedrības	 saimniecisko	 stāvokli	 tādā	
apjomā,	kāds	nepieciešams	konkrētā	darba	kārtības	jautājuma	izskatīšanai.	
Minētā	panta	trešā	daļa	noteic,	ka	valde	jebkurā	gadījumā	nedrīkst	atteikties	
sniegt	 ziņas	 par	 tādiem	 būtiskiem	 jautājumiem	 kā:	 sabiedrības	 peļņa	 un	
zaudējumi;	tās	maksātspēja	un	attīstības	perspektīvas;	darījumi,	kas	noslēgti	
starp	sabiedrību	un	akcionāru,	valdes	vai	padomes	locekli	vai	saistīto	personu.

Atsaucoties	 uz	 noteikto	 divu	minūšu	 laika	 ierobežojumu,	 sapulces	
vadītājs	liedza	akcionāram	iespēju	uzdot	valdes	loceklei	[pers.	C]	jautājumus	
par	 norādītajām	 tēmām.	 Minētais	 pārkāpums	 atbilst	 Komerclikuma	 
286.panta	 pirmās	 daļas	 7.punkta	 tiesiskā	 sastāva	 pazīmēm,	 proti,	
akcionāru	sapulces	lēmums	atzīstams	par	spēkā	neesošu,	ja	akcionāram	
nepamatoti	 atteikts	 sniegt	 ziņas,	 kas	 varētu	 būtiski	 ietekmēt	 tā	 nostāju	
attiecīgā	jautājuma	izlemšanā.

[1.2.2]	Akcionāru	sapulce	pretēji	Komerclikuma	276.panta	pirmajai	
daļai	lēma	par	jautājumiem,	kas	nebija	norādīti	paziņojumā.

Atbilstoši	 Komerclikuma	 273.panta	 trešās	 daļas	 7.punktam	 darba	
kārtībā	bija	norādīts	viens	jautājums	–	2014.gada	pārskata	apstiprināšana,	
savukārt	sapulcē	tika	apspriesti	un	vēlāk	arī	izlemti	jautājumi	par	valdes	un	
padomes	locekļu	atbrīvošanu	no	atbildības	pret	sabiedrību	un	par	pārskata	
gadā	 gūtās	 peļņas	 nesadalīšanu,	 neskatoties	 uz	 to,	 ka	 visi	 balsstiesīgie	
akcionāri	nepiekrita	sapulcē	izlemt	jautājumus,	kas	nav	iekļauti	iepriekš	
izziņotajā	darba	kārtībā,	turklāt	saskaņā	ar	Komerclikuma	276.panta	otro	
daļu	šāda	piekrišana	bija	nepieciešama.
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Tāpat	ir	jānošķir	lēmums	par	valdes	un	padomes	locekļu	atbrīvošanu	
no	 atbildības	 pret	 sabiedrību	 no	 lēmuma,	 kas	 paredzēts	Komerclikuma	
276.panta	trešās	daļas	2.punktā,	par	prasības	celšanu	tiesā	pret	minētajām	
sabiedrības	 amatpersonām,	 ko	 akcionāru	 sapulce	 var	 izlemt	 arī	 tad,	 ja	
šāds	jautājums	nav	bijis	iekļauts	darba	kārtībā.

[1.2.3]	Akcionāru	sapulces	lēmums	par	valdes	un	padomes	locekļu	
atbrīvošanu	 no	 atbildības	 pieņemts	 ne	 vien	 ar	 šā	 sprieduma	 1.2.1.	
un	 1.2.2.punktā	 norādītajiem	 procesuālajiem	 pārkāpumiem,	 bet	 arī	
pretēji	 Komerclikuma	 173.panta	 pirmajai	 daļai,	 kas	 paredz,	 ka	 šādam	
lēmumam	 nepieciešams	 vienlaikus	 konstatēt	 šādus	 priekšnoteikumus:	 
1)	 vainīgās	 personas	 rīcība	 ir	 faktiski	 veikta;	 2)	 lēmuma	 pieņemšanas	
brīdī	sabiedrībai	zaudējums	jau	ir	nodarīts,	t.i.,	ir	zināms	gan	zaudējuma	
fakts,	gan	tā	apmērs;	3)	zaudējumu	nesusī	rīcība	ir	atklāta	sapulcē,	kurā	
izskatīts	jautājums	par	atbrīvošanu	no	atbildības.

Liedzot	akcionāram	uzdot	jautājumus	par	valdes	un	padomes	locekļu	
rīcību,	kura	varētu	būt	nodarījusi	zaudējumus	sabiedrībai,	sapulcē	netika	
konstatēta	nedz	konkrēta	rīcība,	kas	nesusi	zaudējumus,	nedz	to	rašanās	
fakts	 un	 apmērs,	 tādēļ	 secināms,	 ka	 lēmuma	par	 sabiedrības	 valdes	 un	
padomes	 locekļu	atbrīvošanu	no	atbildības	pieņemšana	notikusi	pretēji	
Komerclikuma	prasībām,	un	šis	lēmums	atzīstams	par	spēkā	neesošu.

[1.2.4]	Balsojot	par	atbrīvošanu	no	atbildības,	akcionāre	un	padomes	
locekle	[pers.	A]	(586	balsis),	akcionārs	un	padomes	priekšsēdētājs	[pers.	B]	
(586	balsis)	un	akcionāre	un	valdes	locekle	[pers.	C]	(3	balsis),	nav	ņēmuši	
vērā	Komerclikuma	280.panta	otrās	daļas	3.punktā	paredzēto	 imperatīvo	
aizliegumu	 akcionāram	 balsot	 par	 sevis	 atbrīvošanu	 no	 atbildības	 pret	
sabiedrību.	 Par	 lēmumu	balsoja	 personas,	 kurām	 šī	 jautājuma	 izlemšanā	
nebija	balsstiesību,	un	viņu	balsis	nedrīkstēja	ņemt	vērā.

Akcionāre	 [pers.	 A]	 nedrīkstēja	 balsot	 par	 sevis	 kā	 padomes	
locekles	atbrīvošanu	no	atbildības	pret	sabiedrību.	Atņemot	no	kopējā	
par	 šo	 lēmumu	nodoto	 balsu	 skaita	 viņas	 586	balsis,	 redzams,	 ka	 par	
viņas	atbrīvošanu	nodotas	595	balsis,	pret	–	595	balsis.	Līdz	ar	to	lēmums	
atbilstoši	 Komerclikuma	 284.panta	 pirmajai	 daļai	 nav	 uzskatāms	 par	
pieņemtu.	Secināms,	ka	jautājumā	par	[pers.	A]	atbrīvošanu	no	atbildības	
balsošanas	 noteikumu	 pārkāpums	 būtiski	 ietekmēja	 balsošanas	
rezultātu.

Identiska	situācija	izveidojās	arī	attiecībā	uz	[pers.	B],	kurš,	būdams	
akcionārs,	 ieņem	 arī	 padomes	 priekšsēdētāja	 amatu	 un	 kurš	 savas	 
586	balsis	nodeva	par	sevis	atbrīvošanu	no	atbildības.	

Savukārt	attiecībā	uz	[pers.	C]	konstatējams	balsstiesību	izmantošanas	
pārkāpums,	personai	balsojot	par	sevis	atbrīvošanu	no	atbildības.
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[3]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Ziemeļu	 rajona	 tiesas	 2016.gada	 15.jūlija	
spriedumu	prasība	noraidīta.

[4]	Izskatījusi	lietu	sakarā	ar	akcionāra	apelācijas	sūdzību,	Latgales	
apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģija	ar	2016.gada	7.decembra	spriedumu	
prasību	noraidījusi.

Spriedumā	norādīti	šādi	argumenti.
[4.1]	 Nepamatots	 ir	 apsvērums,	 ka	 noteiktais	 divu	 minūšu	 laika	 

limits	 jautājumu	 uzdošanai	 vērtējams	 kā	 akcionāra	 tiesību	 –	 iegūt	
informāciju	 –	 aizskārums,	 jo	 minēto	 reglamenta	 jautājumu	 izlēma	
sapulce	ar	balsu	vairākumu,	apstiprinot	uzstāšanās	ierobežojumu	visiem	
akcionāriem,	tajā	skaitā	arī	prasītājam.

[4.2]	Komerclikuma	286.panta	pirmā	daļa	atbilst	dispozitīvas	tiesību	
normas	pazīmēm.	Šīs	normas	mērķis	 ir	pamatoti	un	 saprātīgi	 aizsargāt	
tiesības	un	tiesiskās	intereses,	kas	nozīmē,	ka,	konstatējot	Komerclikuma	
286.panta	pirmā	daļā	noteikto	tiesisko	sastāvu,	tiesai	nav	pienākuma	katrā	
ziņā	akcionāru	sapulces	lēmumu	atzīt	par	spēkā	neesošu.	Izvēles	tiesību	
īstenošana	 ir	saistāma	ar	 lietas	apstākļu	un	seku,	ko	radījis	apstrīdētais	
lēmums,	izvērtēšanu.

Paziņojums	 par	 sapulci	 nav	 ticis	 izsniegts	 akcionāram,	 jo	 tajā	
norādīta	 kļūdaina	 adrese,	 taču	 sapulces	 lēmuma	 projektā,	 kas	 nosūtīts	
akcionāra	 pilnvarotajam	 pārstāvim	 elektroniski,	 darba	 kārtībā	 tika	
iekļauti	jautājumi	par	valdes	locekles	un	padomes	locekļu	atbrīvošanu	no	
atbildības	attiecīgajā	pārskata	periodā,	tāpēc	secināms,	ka	akcionārs	bija	
informēts	par	izlemjamiem	jautājumiem.	Tas,	ka	paziņojumā	par	sapulces	
sasaukšanu	 uz	 tiem	 nebija	 tiešas	 norādes,	 nepierāda	 sapulces	 darba	
kārtības	nezināšanu.

Ja	 akcionāra	 pārstāvis	 nav	 īstenojis	 paziņojumā	 norādītās	 tiesības	
ierasties	 sabiedrībā,	 lai	 iepazītos	 ar	 sapulcē	 apspriežamo	 sabiedrības	
gada	pārskatu,	revidenta	atzinumu	un	padomes	ziņojumu,	tad	nav	pamata	
uzskatīt,	ka	akcionāram	tikušas	liegtas	tiesības	iegūt	informāciju.	

Pirmās	 instances	 tiesa	 pamatoti	 konstatēja,	 ka	 prasītājas	 balsis	
nevarēja	ietekmēt	balsojuma	rezultātu,	pat	ja	tās	pārstāvim	tiktu	sniegtas	
papildu	ziņas.

[4.3]	 No	 sapulces	 protokola	 redzams,	 ka	 lēmums	 par	 2014.gada	
pārskata	 apstiprināšanu,	 sabiedrības	 un	 valdes,	 un	 padomes	 locekļu	
atbrīvošanu	no	atbildības	par	viņu	 rīcību	pārskata	periodā	un	pārskata	
gadā	gūtās	peļņas	nesadalīšanu	pieņemts	ar	balsu	vairākumu	–	1181	balss	
“par”	un	595	balsis	“pret”.

Par	 attiecīgā	 lēmuma	 pieņemšanu	 “par”	 balsojuši	 [pers.	 A]	 ar	
586	 balsīm,	 [pers.	 B]	 ar	 586	 balsīm,	 [pers.	 C]	 ar	 3	 balsīm,	 [pers.	 D]	 ar	 
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3	balsīm	un	 [pers.	E]	pārstāvis	 [pers.	F]	 ar	3	balsīm,	bet	 “pret”	balsojis	 
“SN	INTRESSENTER	AB”	pārstāvis	Gints	Vilgerts	ar	595	balsīm.	

Komerclikuma	280.panta	otrās	daļas	1.punktā	paredzēti	ierobežojumi	
akcionāram,	ja	viņš	ir	padomes	vai	valdes	loceklis,	pieņemot	lēmumu	par	
viņa	atsaukšanu,	neuzticības	 izteikšanu	viņam	vai	prasības	celšanu	pret	
viņu,	bet	 šā	 likuma	280.panta	otrās	daļas	3.punktā	paredzēts	akcionāra	
balsstiesību	 ierobežojums,	 pieņemot	 lēmumu	 par	 viņa	 atbrīvošanu	 no	
saistībām	vai	atbildības	pret	sabiedrību,	kas	nav	sasaistīts	ar	valdes	vai	
padomes	locekļa	statusu,	bet	gan	akcionāra	personisko	atbildību.

Pirmās	 instances	 tiesa	 pareizi	 atzinusi,	 ka	 uz	 sapulcē	 pieņemtiem	
lēmumiem	 nav	 attiecināmi	 Komerclikuma	 280.panta	 otrās	 daļas	 1.	 un	
3.punktā	paredzētie	balsošanas	ierobežojumi,	jo	akcionāri,	būdami	valdes	
un	padomes	locekļi,	nav	lēmuši	par	viņu	atsaukšanu,	neuzticības	izteikšanu	
viņiem	vai	prasības	celšanu	pret	viņiem,	un	akcionāri	nav	lēmuši	par	viņu	
kā	akcionāru	atbrīvošanu	no	saistībām	vai	atbildības	pret	sabiedrību.

Ievērojot	 minētos	 apstākļus,	 nav	 pamata	 vērtēt	 argumentus	
par	 akcionāra	 balss	 izšķirošo	 nozīmi,	 jo,	 nekonstatējot	 balsošanas	
ierobežojumu	pārkāpumus,	akcionāra	balsij	nevar	būt	izšķiroša	nozīme.	

[4.4]	 Apstākļos,	 kad	 nav	 pamata	 uzskatīt,	 ka	 sabiedrībai	 radīti	
zaudējumi,	 tiesa	 nepiešķir	 svarīgu	 nozīmi	 prasībā	 norādītajam	 par	
Komerclikuma	173.panta	pirmajā	daļā	uzskaitīto	priekšnoteikumu	valdes	
un	 padomes	 locekļu	 atbrīvošanai	 no	 atbildības	 neesībai,	 jo	 pieņemtais	
lēmums	 ir	 formāls	 un	 nerada	 būtiskas	 izmaiņas	 valdes	 un	 padomes	
locekļu	tiesiskajā	stāvoklī.

[5]	 Par	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	akcionārs	 iesniedzis	
kasācijas	 sūdzību,	 kurā,	 norādot	 uz	materiālo	 tiesību	 normu	 nepareizu	
piemērošanu,	lūdzis	spriedumu	atcelt	un	lietu	nodot	jaunai	izskatīšanai.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	šādiem	argumentiem.
[5.1]	Tiesa	Komerclikuma	276.panta	pirmo	un	otro	daļu	piemērojusi	

nepareizi.	
Minētā	 panta	 otrās	 daļas	 nepareiza	 piemērošana	 izpaudās	 tādējādi,	

ka	 tiesa	 faktisko	apstākli	–	akcionāra	pilnvarotajam	pārstāvim	elektroniski	
nosūtītu	akcionāru	sapulces	lēmuma	projektu	–	attiecinājusi	uz	Komerclikuma	
273.panta	trešās	daļas	7.punktu,	proti,	ka	tas	pielīdzināms	darba	kārtībai,	kas	
norādīta	paziņojumā	par	akcionāru	sapulces	sasaukšanu.

Lietā	ir	nodibināts	fakts,	ka	paziņojumā	bija	norādīts	viens	sapulces	
darba	kārtības	jautājums	–	2014.gada	pārskata	apstiprināšana.

Apelācijas	instances	tiesa	nav	ņēmusi	vērā,	ka	Komerclikums	paredz	
uz	 akcionāru	 tiesību	 aizsardzību	 vērstu	 formālu	 sapulču	 sasaukšanas,	
ar	 to	 saistīto	 ziņu	 izsludināšanas,	 akcionāru	 informēšanas	 un	 lēmumu	
pieņemšanas	procedūru.
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Komerclikuma	 276.panta	 pirmās	 un	 otrās	 daļas	 nepareiza	
piemērošana	noveda	pie	 lietas	nepareizas	 izspriešanas,	 jo	 tiesa	 iepriekš	
minētās	 kļūdas	 dēļ	 nepiemēroja	 Komerclikuma	 286.panta	 pirmās	
daļas	 3.punktu	 –	 neatzina	 akcionāru	 ārkārtas	 sapulces	 lēmumu	 par	
spēkā	neesošu	 sakarā	 ar	 tā	neatbilstību	 likumam,	 lai	 arī	minētā	 likuma	 
276.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 akcionāru	 sapulcē	 izskatāmi	 tikai	
paziņojumā	par	akcionāru	sapulces	sasaukšanu	norādītie	jautājumi.

[5.2]	 Komerclikuma	 173.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 dalībnieku	
sapulce	var	atbrīvot	valdes	vai	padomes	 locekļus	no	atbildības	tikai	par	
viņu	faktiski	veiktu	konkrētu	rīcību,	kuras	rezultātā	sabiedrībai	nodarīts	
zaudējums,	un	šī	rīcība	darīta	atklāta	akcionāru	sapulcei.

Tiesa	šo	normu	piemērojusi	nepareizi,	ignorējot	apstākli,	ka	normas	
gramatiskais	 formulējums	 skaidri	 liecina	 –	 likumdevējs	 nav	 paredzējis	
abstraktu	 atbrīvošanu	 no	 atbildības	 par	 rīcību	 pārskata	 periodā,	 bet	
šāda	lēmuma	pieņemšana	ir	iespējama	vienīgi	tad,	ja	iestājušies	konkrēti	
apstākļi,	 kurus	 akcionāriem	 ir	 iespēja	 vērtēt.	 Lēmums,	 kas	 neatbilst	
šīm	 prasībām,	 atzīstams	 par	 spēkā	 neesošu	 saskaņā	 ar	 Komerclikuma	 
286.panta	pirmās	daļas	3.punktu.

Nevar	piekrist	tiesas	secinājumam,	ka	apstrīdētais	lēmums	par	valdes	
un	padomes	locekļu	atbrīvošanu	no	atbildības	pret	sabiedrību	uzskatāms	
par	 formālu,	 jo	 atbrīvošana	 no	 atbildības	 kā	 sabiedrības	 vienpusējs	
gribas	 akts	 nozīmē	 atteikšanos	 no	 prasības	 tiesībām.	 Atstājot	 spēkā	
šādu	lēmumu,	vēlāk	atklājušos	zaudējumu	piedziņa	par	jau	apstiprināto	
pārskata	periodu	no	valdes	un	padomes	 locekļiem	sabiedrības	 labā	var	
būt	problemātiska.

[5.3]	 Tiesa	 Komerclikuma	 280.panta	 otro	 daļu	 (akcionāram	 nav	
balsstiesību)	 iztulkojusi	 un	 piemērojusi	 nepareizi,	 kļūdaini	 atzīstot,	 ka	
šīs	daļas	1.punkts	attiecināms	uz	gadījumiem,	kad	akcionārs	ir	valdes	vai	
padomes	loceklis,	savukārt	3.punkts	–	uz	gadījumiem,	kad	akcionārs	nav	
valdes	vai	padomes	loceklis.	Šāds	iztulkojums	ir	pretrunā	ar	Komerclikuma	
mērķi	un	sistēmu.

Komerclikuma	268.panta	pirmajā	daļā	 izsmeļoši	uzskaitīti	 lēmumi,	
kādus	 akcionāru	 sapulce	 var	 pieņemt.	 Šī	 kompetence	 nav	 paplašināma	
ar	 statūtiem	 vai	 akcionāru	 sapulces	 lēmumu.	Komerclikumā	 vispār	 nav	
paredzēta	 akcionāru	 sapulces	 kompetence	 akcionāru	 atbrīvošanai	 no	
atbildības	par	saistībām	pret	sabiedrību.	Vienīgā	norma,	kurā	tiek	runāts	
par	atbrīvošanu	no	atbildības,	ir	šā	likuma	173.pants,	kura	pirmās	daļas	
noteikumi	 piemērojami,	 vērtējot	 valdes	 un	 padomes	 locekļu	 rīcību.

Atbalstot	 tiesas	 sniegto	 Komerclikuma	 280.panta	 otrās	 daļas	 
1.	un	3.punkta	iztulkojumu,	tiktu	akceptēts	tās	mērķim	–	nepieļaut	tādu	
akcionāru	 dalību	 balsojumos	 par	 lēmumiem,	 kuri	 skar	 šo	 akcionāru	
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intereses,	vienlaikus	tiem	atrodoties	interešu	konflikta	situācijā,	–	pretējs	
rezultāts,	proti,	ka	no	atbildības	tiek	atbrīvotas	sabiedrības	amatpersonas,	
kuras	nodrošina	lēmuma	pieņemšanu	ar	savu	balsu	vairākumu.

Motīvu daļa

[6]	 Civilprocesa	 likuma	 473.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 tiesa,	
izskatot	lietu	kasācijas	kārtībā,	pārbauda	lietā	esošā	sprieduma	likumību	
pārsūdzētajā	 daļā	 attiecībā	uz	personām,	 kas	 spriedumu	pārsūdzējušas	
vai	 pievienojušās	 kasācijas	 sūdzībai,	 un	 attiecībā	 uz	 argumentiem,	 kas	
minēti	kasācijas	sūdzībā.

Attiecībā	 uz	 apstrīdēto	 sabiedrības	 lēmumu,	 ar	 kuru	 apstiprināts	
2014.gada	pārskats,	kasācijas	sūdzībā	nav	ietverts	neviens	arguments	par	
to,	kā	izpaužas	pārsūdzētā	sprieduma	nepareizība,	noraidot	prasību	šajā	
daļā.	

Judikatūrā	 atzīts,	 ka,	 neesot	 argumentiem,	 kasācijas	 instances	
tiesai	 nav	 iespējams	 veikt	 attiecīgās	 sprieduma	 daļas	 tiesiskuma	
pārbaudi	 (sal.	 Augstākās tiesas 2010.gada 24.novembra sprieduma lietā  
Nr. SKC-0226/2010 (C04308407) 14.punkts).

Ievērojot	 minēto	 un	 Civilprocesa	 likuma	 473.panta	 pirmajā	 daļā	
norādītās	robežas	lietas	izskatīšanai	kasācijas	kārtībā,	apelācijas	instances	
tiesas	spriedums	daļā,	ar	kuru	noraidīta	prasība	atcelt	sabiedrības	lēmumu	
par	2014.gada	pārskata	apstiprināšanu,	atstājams	negrozīts.

[7]	Pārbaudījis	lietā	esošā	sprieduma	likumību	pārējā	pārsūdzētajā	
daļā	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	minēti	kasācijas	sūdzībā,	Senāts	secina,	
ka	tas	atceļams.

[7.1]	Izsludināta	akcionāru	sapulces	darba	kārtības	grozīšana.
[7.1.1]	Atbilstoši	Komerclikuma	276.panta	pirmajai	daļai	akcionāru	

sapulce	var	pieņemt	lēmumus	tikai	tajos	darba	kārtības	jautājumos,	kuri	
norādīti	publikācijā	vai	paziņojumā	par	sapulces	sasaukšanu,	izņemot	šā	
panta	otrajā	un	trešajā	daļā	minētos	gadījumus.	

Ja	 lietā	 starp	 pusēm	 nav	 domstarpību,	 ka	 priekšnoteikumi	
Komerclikuma	276.panta	trešās	daļas	piemērošanai	nepastāv,	tad	attiecībā	
par	šā	panta	otrās	daļas	regulējuma	nozīmi	pusēm	viedoklis	ir	atšķirīgs.

[7.1.2]	 Komerclikuma	 276.panta	 otrā	 daļa	 paredz,	 ka	 akcionāru	
sapulcē,	 kurā	pārstāvēts	 viss	balsstiesīgais	pamatkapitāls,	 var	 apspriest	
darba	kārtībā	neiekļautus	jautājumus	un	pieņemt	tajos	lēmumus,	ja	tam	
vienbalsīgi	piekrīt	visi	balsstiesīgie	akcionāri.

Akcionāru	 sapulces	 sasaukšanas	 formālā	 daba	 ir	 cieši	 saistīta	 ar	
akcionāru	iespēju	īstenot	savas	tiesības	piedalīties	uzņēmuma	pārvaldē,	
kā,	 piemēram,	 zināt	 sapulces	 darba	 kārtību,	 pieprasīt	 un	 saņemt	
informāciju,	pieņemt	 izsvērtu,	 argumentos	balstītu	 lēmumu	 jautājumos,	
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kas	 nodoti	 akcionāru	 sapulces	 kompetencē.	 Tātad	 Komerclikuma	 
276.panta	otrās	daļas	 regulējuma	mērķis	 ir	aizsargāt	akcionāra	 tiesības	
piedalīties	sabiedrības	pārvaldē.

Var	piekrist	apelācijas	instances	tiesai,	ka	Komerclikuma	286.panta	
pirmajai	 daļai,	 kas	 paredz	 tiesības	 atzīt	 sabiedrības	 lēmumu	 par	 spēkā	
neesošu,	 ir	dispozitīva	daba	un	 izvēles	 tiesību	 īstenošana	 ir	saistāma	ar	
lietas	apstākļu	un	seku,	ko	radījis	apstrīdētais	lēmums,	izvērtēšanu.	Tajā	
pašā	laikā	tiesas	formulētais	uzdevums	seku	izvērtēšanā	nav	izpildīts.

[7.1.3]	Tiesa	konstatējusi,	ka	paziņojumā	par	sapulces	sasaukšanu	
iekļauts	viens	darba	kārtības	jautājums	–	sabiedrības	2014.gada	pārskata	
apstiprināšana.

Komerclikuma	 276.panta	 otrā	 daļa,	 ar	 kuru	 prasība	 pamatota,	
ir	 imperatīva	 norma,	 jo	 tajā	 paredzētās	 tiesiskās	 sekas	 (izsludinātas	
akcionāru	 sapulces	 darba	 kārtības	 grozīšana)	 var	 iestāties	 tikai	 tad,	 ja	
izpildās	 šīs	 normas	 tiesiskā	 sastāva	 abas	 pazīmes	 kumulatīvi	 (sapulcē	
piedalās	 viss	 balsstiesīgais	 pamatkapitāls,	 un	 ir	 tā	 vienbalsīgs	 lēmums	
grozīt	sapulces	darba	kārtību).

Kasācijas	 sūdzībā	 pamatoti	 norādīts,	 ka	 sabiedrības	 sapulces 
lēmuma	 projektu tiesa	 pielīdzinājusi	 sabiedrības	 paziņojumam	 par	
sapulces	sasaukšanu	un	atzinusi	par	iespējamu	grozīt	izziņoto	sapulces	
darba	kārtību	pretēji	Komerclikuma	276.panta	otrās	daļas	noteikumiem.	
Senāts	 uzsver,	 ka	 sabiedrības	 valdes	 sagatavotais	 sapulces	 lēmuma	
projekts	 nevar	 aizstāt	 akcionāru	 sapulcē	 klātesošā	 visa	 balsstiesīgā	
pamatkapitāla	vienbalsīgo	lēmumu,	kādu	norādītā	tiesību	norma	izvirza	
kā	 obligātu	 noteikumu	 izsludinātas	 akcionāru	 sapulces	 darba	 kārtības	
grozīšanai.	

Tas	 nozīmē,	 ka	 tiesa	 pretēji	 likuma	 prasībām	 akceptējusi	 tādu	
situāciju,	kurā	akcionāri	sabiedrības	sapulcē	pieņem	lēmumu	par	darba	
kārtības	jautājumiem,	kas	vispār	nav	izsludināti.	Sekojot	tiesas	loģikai,	ja	
esi	akcionārs,	kura	balsu	skaits	nevar	 ietekmēt	balsojuma	rezultātu,	 tad	
tiesībām	piedalīties	sabiedrības	pārvaldē	vispār	nav	nekādas	nozīmes,	kas	
Senāta	ieskatā	nav	pieļaujams.

[7.1.4]	 Tādējādi	 Komerclikuma	 276.panta	 otrās	 daļas	
nepiemērošana,	 lai	 gan	 uz	 tiesas	 nodibinātajiem	 lietas	 faktiskajiem	
apstākļiem	tā	bija	attiecināma,	ir	patstāvīgs	pamats	sprieduma	atcelšanai	
pārējā	pārsūdzētajā	daļā.

[7.2]	Tomēr,	tā	kā pārbaudāmajā	spriedumā	ietverts	Komerclikuma	
173.panta	pirmās	daļas	un	280.panta	otrās	daļas	tulkojums,	kas	apstrīdēts	
kasācijas	sūdzībā	un	kam,	izskatot	lietu	atkārtoti,	var	būt	nozīme,	Senāts	
atzīst	par	nepieciešamu	tiesu	prakses	veidošanas	nolūkā	pievērsties	arī	
šiem	kasācijas	sūdzības	argumentiem.
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[7.2.1]	Valdes	un	padomes	locekļu	atbrīvošana	no	atbildības.
Atbilstoši	 Komerclikuma	 173.panta	 pirmajai	 daļai	 akcionāru	

sapulce	 var	 atbrīvot	 valdes	 vai	 padomes	 locekļus	 no	 atbildības	 vai	
pieņemt	 lēmumu	 par	 izlīguma	 slēgšanu	 tikai	 par	 viņu	 faktiski	 veiktu	
konkrētu	 dalībnieku	 sapulcē	 atklātu	 rīcību,	 kuras	 rezultātā	 sabiedrībai	
nodarīti	zaudējumi.

Šī	norma	ir	imperatīva,	jo	tajā	paredzētās	tiesiskās	sekas	(atbrīvošana	
no	atbildības	vai	izlīguma	slēgšana)	var	iestāties	tikai	tad,	ja	izpildās	visas	
trīs	 tiesību	 normas	 sastāva	 pazīmes	 kumulatīvi:	 1)	 vainīgās	 personas	
rīcība	faktiski	ir	veikta;	2) ar	šo rīcību	ir	nodarīti	zaudējumi,	kuru	apmērs	
konkrēti	noteikts;	3)	rīcība	un	tās	sekas	darītas	zināmas	sapulcei.

Atzīstot	 par	 iespējamu	 atbrīvot	 sabiedrības	 valdes	 un	 padomes	
locekļus	 no	 atbildības,	 tiesa	 nav	 konstatējusi	 nevienu	 Komerclikuma	
173.panta	pirmajā	daļā	ietverto	tiesību	normas	sastāva	pazīmi.	Savukārt	
tiesas	arguments,	ka	šādai	atbrīvošanai	no	atbildības	ir	formāls	raksturs,	
kas	neizslēdz	prasības	celšanas	iespēju,	neveido	tiesību	normā	paredzēto	
tiesisko	 seku	piemērošanas	pamatu.	Tas	 liecina,	 ka	 tiesa	minēto	 tiesību	
normu	piemērojusi	nepareizi.

[7.2.2]	Akcionāra	balsstiesību	ierobežojumi.
Saskaņā	 ar	 Komerclikuma	 280.panta	 otro	 daļu	 akcionāram	 nav	

balsstiesību,	ja:
1)	 viņš	 ir	 padomes	 vai	 valdes	 loceklis,	 likvidators,	 revidents	 vai	

sabiedrības	kontrolieris,	pieņemot	lēmumu	par	viņa	atsaukšanas,	
neuzticības	izteikšanu	viņam	vai	prasības	celšanu	pret	viņu;

2)	tiek	pieņemts	lēmums	attiecībā	uz	tiesībām,	kuras	sabiedrība	var	
izmantot	pret	viņu;

3)	 tiek	 pieņemts	 lēmums	 par	 viņa	 atbrīvošanu	 no	 saistībām	 vai	
atbildības	pret	sabiedrību;

5)	tiek	pieņemts	lēmums	par	darījuma	slēgšanu	ar	viņu	vai	saistīto	
personu.

Kā	 atzīst	 Senāts,	 kasācijas	 sūdzībā	 pareizi	 norādīts,	 ka	 tiesa	 
Komerclikuma	 280.panta	 otro	 daļu	 iztulkojusi	 pretēji	 likuma	 mērķim	 –	
nepieļaut	akcionāra	dalību	balsojumā	par	tādu	lēmumu,	kurā	viņa	personiskās	
intereses	var	būt	pretrunā	ar	sabiedrības	interesēm,	citiem	vārdiem,	pastāvot	
interešu	konfliktam.	

Nav	šaubu,	ka	lēmuma	pieņemšanā	par	akcionāra,	kurš	ir	padomes	
vai	valdes	loceklis,	atbrīvošanu	no	atbildības	par	sabiedrībai	nodarītajiem	
zaudējumiem	pastāv	akcionāra	tieša	mantiska	interese	tikt	atsvabinātam	
no	 viņa	 mantas	 samazinājuma	 pretstatā	 sabiedrības	 interesēm,	 jo	
atbrīvošana	no	atbildības	var	notikt	tikai	uz	sabiedrības	rēķina.

Atbildība	par	darbību	vai	bezdarbību	ir	prasības	celšanas	tiesiskais	
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pamats,	 savukārt	 lēmums	 celt	 prasību	 ir	 likuma	 formālajām	 prasībām	
pakārtots	sabiedrības	gribas	izteikums	turpmākai	rīcībai.	Ja	balsstiesību	
ierobežojums	akcionāram	pastāv,	formulējot	sabiedrības	gribas	izteikumu	
vērsties	ar	prasību	tiesā,	tad	vēl	jo	vairāk	šāds	ierobežojums	attiecas	uz	
lēmumu	 par	 atbildību,	 jo,	 atbrīvojot	 no	 tās,	 iespēja	 lemt	 par	 prasības	
celšanu	tiek	izslēgta.

Komerclikuma	280.panta	otrā	daļa	tulkojama	tādējādi,	ka	1.punktā	
uzskaitītās	amatpersonas	kā	šīs	tiesību	normas	sastāva	pazīme	veido	arī	
2.,	3.	un	5.punktā	paredzētās	tiesību	normas	sastāva	pazīmi,	ja	izskatāmais	
jautājums	attiecas	uz	akcionāru	kā	sabiedrības	padomes	vai	valdes	locekli,	
likvidatoru,	revidentu	vai	sabiedrības	kontrolieri.

[8]	Iepriekš	izklāstīto	argumentu	kopums	ļauj	secināt,	ka	norādītās	
materiālo	 tiesību	 normas	 iztulkotas	 un	 piemērotas	 nepareizi,	 tāpēc	
apelācijas	instances	tiesas	spriedums	pārsūdzētajā	daļā	atceļams.	

Ņemot	vērā,	ka	jautājums	par	tiesāšanās	izdevumiem	ir	tieši	pakārtots	
lietas	izskatīšanas	iznākumam,	spriedums	atceļams	arī	šajā	daļā.

Zvērinātu	 advokātu	 birojam	 “Vilgerts”	 saskaņā	 ar	 Civilprocesa	
likuma	458.panta	otro	daļu	atmaksājama	drošības	nauda	300	euro.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

Latgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2016.gada	
7.decembra	 spriedumu	 daļā,	 ar	 kuru	 noraidīta	 prasība	 par	 akciju	
sabiedrības	 “Siera	 Nams”	 akcionāru	 2015.gada	 2.jūnija	 lēmuma	 –	
apstiprināt	 2014.gada	 pārskatu	 –	 atzīšanu	 par	 spēkā	 neesošu,	 atstāt	
negrozītu,	 bet	 pārējā	 daļā	 spriedumu	 atcelt	 un	 nodot	 lietu	 jaunai	
izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā;

atmaksāt	 zvērinātu	 advokātu	 birojam	 “Vilgerts”	 drošības	 naudu	
300	EUR	(trīs	simti	euro).

Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Pamats Komerclikuma 169.panta otrās daļas piemērošanai

Apstākļos, kad peļņu nenesošs darījums ietilpst darījumu ķēdē vienota biznesa 
plāna ietvaros, kas kopumā realizējies sekmīgi – gūstot peļņu, Komerclikuma 
169.panta otrās daļas piemērošanai nav pamata, jo zaudējumu nodarīšana 
minētās normas izpratnē nav konstatējama (Komerclikuma 169.panta otrā 
daļa).

Rīgā	2019.gada	20.jūnijā	 SKC-226/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:0620.C31392114.5.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:
senatore	referente	Marika	Senkāne,	
senatore	Inta	Lauka,	
senatore	Ļubova	Kušnire	
rakstveida	procesā	izskatīja	SIA	“ICTA”	kasācijas	sūdzību	par	Rīgas	

apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	 2.janvāra	 spriedumu	
civillietā	 SIA	 “ICTA”	 prasībā	 pret	 [pers.	 A]	 un	 [pers.	 B]	 par	 zaudējumu	
piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	SIA	“ICTA”	2014.gada	22.jūlijā	cēla	tiesā	prasību	pret	[pers.	B]	un	
[pers.	A]	par	zaudējumu	piedziņu,	kurā,	pamatojoties	uz	Komerclikuma	
169.panta	pirmo	un	otro	daļu,	Civillikuma	89.,	93.,	110.,	115.,	1770.pantu,	
lūdza	piedzīt	no	[pers.	B]	zaudējumus	183	215,19	EUR,	piedziņu	vēršot	uz	
[pers.	B]	piederošo	kustamo	un	nekustamo	mantu,	t.sk.	naudas	līdzekļiem,	
uz	1/2	domājamo	daļu	no	[pers.	A]	piederošā	nekustamā	īpašuma	Stelpes	
ielā	14,	Rīgā,	un	uz	pusi	no	[pers.	A]	piederošiem	astoņiem	investīciju	zelta	
gabaliem,	kā	arī	lūdza	noteikt	prasītājas	tiesības	par	laiku	līdz	sprieduma	
izpildei	saņemt	likumiskos	6	%	gadā	no	parāda	summas.	Prasība	pamatota	
ar	šādiem	apstākļiem.

[1.1]	 Laikā	 no	 2004.gada	 14.oktobra	 līdz	 2013.gada	 3.oktobrim	
vienīgais	 SIA	 “ICTA”	 izpildinstitūcijas	 loceklis	 bija	 valdes	 priekšsēdētājs	
[pers.	B].

[1.2]	SIA	“ICTA”	ar	kompāniju	Premium	Beverages	International	Ltd.	
pastāvēja	vienošanās,	kurai	atbilstoši	SIA	“ICTA”	nodrošināja	preču	(alus)	
transportēšanu	 no	 tā	 ražotājiem	Beļģijā,	 Čehijā,	 Vācijā	 uz	 AS	 “Ventspils	
tirdzniecības	 osta”	 noliktavām/teritoriju,	 kā	 arī	 preču	 uzglabāšanu	 un	
pārkraušanu	AS	“Ventspils	tirdzniecības	osta”	noliktavās/teritorijā.

Lai	 nodrošinātu	 preču	 transportēšanu,	 prasītāja	 sniedza	 loģistikas	
pakalpojumu	 –	 slēdza	 līgumus	 ar	 preču	 pārvadātājiem,	 bet	 preču	
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uzglabāšanu	 un	 pārkraušanu	 nodrošināja	 AS	 “Ventspils	 tirdzniecības	
osta”	atbilstoši	2004.gada	30.novembrī	starp	SIA	“ICTA”	un	AS	“Ventspils	
tirdzniecības	osta”	noslēgtajam	līgumam	Nr.	ICTA/VTO/01-05.

[1.3]	 Pārbaudot	 ar	 minēto	 loģistikas	 pakalpojumu	 saistītos	
darījumus,	 konstatēts,	 ka	 tie	 prasītājai	 bijuši	 ekonomiski	 neizdevīgi	 un	
nesuši	 zaudējumus,	 proti,	 SIA	 “ICTA”	 ieņēmumi	 bijuši	 mazāki	 nekā	 ar	
to	 saistītās	 izmaksas.	 Prasītāja	 aprēķinājusi,	 ka	 laikā	 no	 2011.gada	 līdz	 
2013.gadam	 starpība	 starp	 ieņēmumiem	 un	 izdevumiem	 bija	 
59	112,08	EUR,	kas	arī	veido	uzņēmumam	nodarīto	zaudējumu	summu.	To	
apstiprina	arī	zvērināta	revidenta	–	komercsabiedrības	SIA	“ABrevīzija”	–	
2014.gada	2.jūlija	ziņojums.

[1.4]	Tāpat	prasītājai	radušies	zaudējumi	124	103,11	EUR,	ko	veido	
no	kompānijas	Premium	Beverages	International	Ltd.	nesaņemtā	samaksa	
par	 kravu	 pārvadājumiem	 2011.–2013.gadā	 no	 Ventspils	 tirdzniecības	
ostas	 līdz	 Krievijas	 robežai.	 Preču	 gala	 saņēmēji	 bija	 dažādas	 Krievijas	
kompānijas,	t.	sk.	kompānija	Gosseline	Logistics	OOO.

No	 Ventspils	 tirdzniecības	 ostas	 noliktavām	 preces	 tālāk	 tika	
nogādātas	 pa	 dzelzceļu	 līdz	 Latvijas	 un	 Krievijas	 robežai,	 ko	 prasītājas	
uzdevumā	nodrošināja	SIA	“LDz	Cargo”	atbilstoši	2012.gada	12.decembra	
līgumam	Nr.	 3/2-2	 par	 vagonu	 padošanu	 un	 novākšanu	 uz/no	 privātās	
lietošanas	dzelzceļa	infrastruktūru	Ventspils	stacijā.

[1.5]	 Darījumu	 noslēgšanas	 brīdī	 [pers.	 B]	 bija	 zināmas	 preču	
uzglabāšanas	un	pārkraušanas	izmaksas,	jo	to	likmes	nākamajam	gadam	
starp	SIA	“ICTA”	un	AS	“Ventspils	tirdzniecības	osta”	bija	nolīgtas	iepriekšējā	
gada	 decembrī.	 Atbildētājam	 bija	 zināmas	 arī	 preču	 transportēšanas	
izmaksas	no	Beļģijas,	Čehijas,	Vācijas	uz	AS	“Ventspils	tirdzniecības	osta”.

Atbildētājs	apzinājās	vai	viņam	vajadzēja	apzināties,	ka	sabiedrības	
ieņēmumi	no	šiem	darījumiem	būs	mazāki	par	izmaksām	un	ka	SIA	“ICTA”	
tiks	nodarīti	 zaudējumi.	Atbildētājs,	 pieņemot	 ekonomiski	nepamatotus	
lēmumus,	 nepildīja	 savus	 pienākumus	 kā	 krietns	 un	 rūpīgs	 saimnieks,	
tādēļ	viņam	atbilstoši	Komerclikuma	169.panta	otrajai	daļai	ir	pienākums	
atlīdzināt	prasītājai	nodarītos	zaudējumus.

[2]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Pārdaugavas	 tiesas	 2017.gada	 4.aprīļa	
spriedumu	prasība	noraidīta.

[3]	Izskatījusi	lietu	sakarā	ar	SIA	“ICTA”	iesniegto	apelācijas	sūdzību,	
Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģija	2018.gada	2.janvārī	nosprieda	
prasību	noraidīt.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	motīviem.
[3.1]	 SIA	 “ICTA”	 un	 kompānijas	 Premium	 Beverages	 International	

Ltd.	 tiesiskās	 attiecības	 izrietēja	 no	 2011.gada	 1.marta	 līguma	 par	



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-196

kravu	 pārvadāšanu	 Nr.	 80611.	 No	 šī	 līguma	 satura	 redzams,	 ka	 
SIA	“ICTA”	un	kompānija	Premium	Beverages	International	Ltd.	ir	vienojušās	
par	 līguma	 priekšmetu	 –	 ekspedīcijas	 pakalpojumu,	 pārvadājumiem	
piemērojamo	likumu,	pušu	tiesībām	un	pienākumiem,	nosakot,	ka	maksa	
par	pakalpojumu	ir	jāsaskaņo	iepriekš.	Tādējādi	nepamatots	ir	prasītājas	
arguments,	 ka	 starp	pusēm	nebija	 panākta	 vienošanās	par	 ekspedīcijas	
līguma	būtiskām	sastāvdaļām.

[3.2]	 Lietā	 nav	 strīda,	 ka	 kompānija	 Premium	 Beverages	
International	Ltd.	nav	vērsusies	pie	prasītājas	ar	pretenzijām	par	minēto	
saistību	neizpildi,	kā	arī	SIA	 “ICTA”	pēc	sabiedrības	vadības	maiņas	 līdz	
lietas	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā	nav	vērsusies	ar	pretenzijām	
pret	kompāniju	Premium	Beverages	International	Ltd.	vai	pret	jebkuru	no	
līgumsaistību	izpildē	iesaistītajām	kompānijām	par	parāda	piedziņu.

[3.3]	 Prasītāja	 ir	 nepamatoti	 sašaurinājusi	 SIA	 “ICTA”	
komercdarbības	apjomu,	neņemot	vērā,	ka,	lai	gan	katra	produkcijas	(šajā	
gadījumā	alus)	piegāde	tika	formēta	kā	atsevišķs	darījums,	tās	pamats	bija	
savstarpēja	 ģenerālvienošanās	 (līgums)	 par	 ekspedīcijas	 pakalpojumu	
sniegšanu	 kompānijai	 Premium	 Beverages	 International	 Ltd.	 Beļģijā,	
Čehijā	 un	 Vācijā	 ražotās	 produkcijas	 transportēšanai	 patērētājiem	
Krievijā,	 kas	 finansiālu	 izdevīgumu	 nodrošināja	 ilgtermiņā.	 Tas,	 ka	 
2011.gada	 1.marta	 līgumā	 puses	 nav	 vienojušās	 par	 katras	 atsevišķas	
kravas	pārvadāšanas	pozīcijām	–	daudzumu,	maksu,	kravas	 iekraušanas	
vietu	u.tml.	–,	neietekmē	vienošanās	par	loģistikas	pakalpojuma	sniegšanu	
konkrētajam	pasūtītājam	 spēku.	 Par	 konkrētām	pozīcijām	pirms	 katras	
atsevišķās	piegādes	likums	neliedz	vienoties	papildus.

[3.4]	 Prasītāja	 revidentam	 nebija	 iesniegusi	 visus	 dokumentus,	
kas	 saistīti	 ar	 pakalpojumu	 sniegšanu	 kompānijai	 Premium	 Beverages	
International	Ltd.	Tā	kā	apelācijas	instances	tiesā	nav	gūts	apstiprinājums	
par	pretējo,	tad	nav	pamata	prasībai	pievienoto	revidenta	SIA	“ABrevīzija”	
atzinumu	 un	 tabulas	 “Preču	 transportēšanas,	 uzglabāšanas	 un	
pārkraušanas	darījumu	apkopojums”	vērtēt	kā	pietiekamus	pierādījumus,	
kas	apstiprinātu	zaudējumus	59	112,08	EUR.

[3.5]	Prasītājas	argumenti	par	zaudējumu	59	112,08	EUR	nodarīšanu	
ir	pretrunā	ar	 lietas	materiāliem.	Proti,	kompānijas	Premium	Beverages	
International	Ltd.	2014.gada	17.oktobra	atbilde	apstiprina,	ka	SIA	“ICTA”	
tai	 nav	 sniegusi	 produkcijas	 iekraušanas	un	 izkraušanas	pakalpojumus,	
līdz	ar	 to	prasītājas	aprēķinā	par	atbildētāja	nodarītajiem	zaudējumiem	
nepamatoti	 ietvertas	 izmaksas	 par	 AS	 “Ventspils	 tirdzniecības	 osta”	
sniegtiem	preču	uzglabāšanas	un	pārkraušanas	pakalpojumiem.

No	 atbildētāja	 iesniegtā	 revidenta	 SIA	 “DOMA	 AUDITS”	 2015.gada	
16.decembra	apliecinājuma	un	tā	pielikumiem	redzams,	ka	SIA	“ICTA”	biznesa	
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sadarbības	rezultātā	ar	kompāniju	Premium	Beverages	International	Ltd.	ir	
guvusi	peļņu.

[3.6]	 Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 97.panta	 pirmo	 daļu,	
Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 noraida	 prasītājas	 argumentu,	 ka	 nav	 pamata	
salīdzināt	prasībā	norādītos	apstākļus	ar	faktiem,	kuri	norādīti	prasītājas	
iesniegumā	 izmeklēšanas	 iestādēm.	 Tiesa	 atzīst,	 ka	 šī	 informācija	 ir	
pretrunīga.	 2014.gada	 19.augusta	 iesniegumā	 Finanšu	 un	 ekonomisko	
noziegumu	 izmeklēšanas	 prokuratūrai	 par	 kriminālprocesa	 uzsākšanu	
pret	 atbildētāju	 [pers.	 B]	 darījumi	 ar	 kompāniju	 Premium	 Beverages	
International	 Ltd.	 ir	 vērtēti	 kā	 uzņēmumam	 ienesīgi.	 Proti,	 SIA	
“ICTA”	 ieņēmumi	 saistībā	 ar	 apspriežamajiem	 kravu	 pārvadājumiem	 
2011.gadā	bija	283	740	EUR,	2012.gadā	–	739	289,30	EUR,	bet	2013.gadā	–	 
471	332	EUR.

Kritiski	vērtējams	prasītājas	apgalvojums,	ka	nebija	vajadzības	Preču	
transportēšanas,	 uzglabāšanas	un	pārkraušanas	darījumu	apkopojumos	
par	 2011.,	 2012.	 un	 2013.gadu	 ietvert	 visus	 ar	 kompāniju	 Premium	
Beverages	International	Ltd.	noslēgtos	darījumus/līgumus,	 ieskaitot	tos,	
kuru	 rezultātā	 gūta	 peļņa,	 tādēļ	 apkopojumā	 ietverti	 tikai	 zaudējumus	
nesošie	darījumi.	Šāda	pieeja	liecina,	ka	pierādījumi	ir	atlasīti	selektīvi	ar	
mērķi	sasniegt	negatīvu	galarezultātu.

Informācija,	 kuru	 prasītāja	 sniegusi	 revidentam,	 neatbilst	 likuma	
“Par	 grāmatvedību”	 prasībām,	 likums	 neparedz	 iespēju	 grāmatvedībā	
atspoguļot	nepilnīgu	 informāciju	par	darījumu.	Minētais	attiecināms	arī	
uz	selektīvas	informācijas	nodošanu	revīzijai.

[3.7]	 Prasītājas	 iebildumi,	 ka	 atbildētājs	 zināja	 preču	 piegādes	
izmaksas	 maršrutos,	 līdz	 ar	 to	 2011.gada	 darījuma	 noslēgšanas	 laikā	
apzinājās,	 ka	 ienākumi	 no	 minētā	 darījuma	 noslēgšanas	 būs	 zemāki	
nekā	 izmaksas	 darījuma	 nodrošināšanai,	 ir	 deklaratīvs	 paziņojums,	 kas	
neapstiprinās	ar	lietas	materiāliem.

[3.8]	 Nav	 pamata	 apšaubīt	 revidenta	 [pers.	 C]	 pirmās	 instances	
tiesā	 sniegto	 liecību,	 ar	 kuru	 apstiprināts,	 ka	 visi	 SIA	 “LDz	 Cargo”	
izrakstītie	rēķini	par	kravu	pārvadāšanu	no	Ventspils	tirdzniecības	ostas	
līdz	Krievijas	 robežai	 ir	 apmaksāti.	Revidents	pirms	 liecības	 sniegšanas	
tika	 brīdināts	 par	 kriminālatbildību	 par	 apzināti	 nepatiesas	 liecības	
sniegšanu,	kā	arī	sniegtā	liecība	atbilst	paša	atbildētāja	lietā	iesniegtajiem	
pierādījumiem.	Tādējādi,	ievērojot	Civilprocesa	likuma	104.panta	pirmās	
daļas	noteikumus,	minētais	ir	atzīstams	par	pierādītu.

Prasītājas	 iebildumi,	 ka	 revidenta	 atzinums	 ir	 apšaubāms,	 jo	 tā	
sniegšanā	ir	izmantoti	atbildētāja	paskaidrojumi,	vērtējami	kritiski,	jo	no	
revidenta	liecības	izriet,	ka	viņš	finanšu	datus	ir	pārbaudījis,	tie	atbilst	gan	
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atbildētāja	sniegtajiem,	gan	AS	“Swedbank”	bankas	konta	 izrakstiem,	ko	
iesniedzis	prasītājs.

[3.9]	 Izvērtējot	 prasītājas	 iebildumus	 pret	 uzņēmuma	 “Gosseline	
Logistics”	 2017.gada	 2.marta	 paziņojumu,	 secināms,	 ka	 pirmās	 instances	
tiesa	 to	 pareizi	 novērtējusi	 kā	 ticamu	 pierādījumu,	 jo	 tajā	 norādītais	 par	
alus	 produkcijas	 piegādi	 un	 darījumu	 kārtību	 un	 secību	 vienotā	 ķēdē	
vienam	 piegādātājam	 atbilst	 citiem	 lietā	 iesniegtajiem	 pierādījumiem.	
Tādējādi	atbildētājs	ir	pierādījis	savu	iebildumu	pamatotību,	ka	uz	loģistikas	
pakalpojumu	 sniegšanu	 kompānijai	 Premium	 Beverages	 International	
Ltd.	 ir	 attiecināmi	 arī	 maksājumi,	 kas	 saņemti	 par	 sabiedrībai	 Germany	
International	 Beverages	 Ltd.	 izrakstītajiem	 rēķiniem.	 Lai	 nodrošinātu	
kravas	nosūtīšanu	no	Ventspils	tirdzniecības	ostas	pa	dzelzceļu	uz	Krieviju,	
kravu	pārvadājumu	pakalpojumi	tikuši	sniegti	nevis	sabiedrībām	Premium	
Beverages	 International	Ltd.	vai	Germany	International	Beverages	Ltd.,	bet	
gan	 uzņēmumam	 “Gosseline	 Logistics”	 (pirms	 tās	 –	 “Beerland	 Logistics”).	
Savukārt	 kompānijas	 Premium	 Beverages	 International	 Ltd.	 un	 Germany	
International	Beverages	 Ltd.	 ir	 šajā	 darījumā	 iesaistītas	 personas,	 kas	 veic	
atsevišķas	 darbības	 un	 caur	 kurām	 veikts	 norēķins	 par	 alus	 piegādi	 no	
Eiropas	uz	Krieviju.	Maksājumus	veicis	uzņēmums	“DATAFLEX	SYSTEMS”	AG.

Atbildētājs	 savos	 paskaidrojumos	 norādījis,	 ka	 tikai	 pēc	 tam,	 kad	
SIA	 “ICTA”	 2011.gada	 1.martā	 noslēdza	 līgumu	 ar	 kompāniju	 Premium	
Beverages	 International	 Ltd.,	 tā	 varēja	 noslēgt	 tai	 izdevīgo	 līgumu	 ar	
uzņēmumu	 “Gosseline	 Logistics”.	 Minēto	 apstiprina	 arī	 uzņēmuma	
“Gosseline	Logistics”	2017.gada	2.marta	paziņojums.

[4]	Par	apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	SIA	“ICTA”	iesniegusi	
kasācijas	sūdzību,	kurā,	atsaucoties	uz	materiālo	tiesību	normu	nepareizu	
iztulkošanu,	 kā	 arī	 procesuālo	 tiesību	 normu	 pārkāpumiem,	 lūgusi	
spriedumu	atcelt	un	lietu	nodot	jaunai	izskatīšanai.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	šādiem	argumentiem.
[4.1]	 Spriedumā	nav	sniegta	atbilde	uz	apelācijas	 sūdzībā	 ietverto	

motīvu,	ka	uz	izskatāmās	lietas	apstākļiem	nav	attiecināms	Komerclikuma	
430.pants	 par	 ekspedīcijas	 līgumu.	 Analizējot	 minēto	 likuma	 normu	
kopsakarā	ar	Civillikuma	1533.pantu,	 tiesa	norādījusi	uz	Komerclikuma	
431.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	iekļauto	atrunu	“ja	puses	nav	vienojušās	
citādi”.	 Tomēr	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā,	 ka	 šī	 atruna	 neattiecas	 uz	 visām	
minētās	normas	daļām,	kā	arī	nav	ņemts	vērā,	ka	pušu	iespēja	ekspedīcijas	
līgumā	 vienoties	 par	 atsevišķiem	 apstākļiem,	 kas	 nav	 reglamentēti	 ar	
likumu,	nevar	sagrozīt	visu	ekspedīcijas	līguma	būtību.	Par	Komerclikumā	
norādītajām	 darījuma	 būtiskajām	 sastāvdaļām	 vienošanās	 nebija	
panākta,	līdz	ar	to	2011.gada	1.marta	līgums	neatbilst	ekspedīcijas	līguma	
prasībām.
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[4.2]	 Ikdienas	 komercpraksē	 darījumi,	 kas	 nenes	 peļņu,	 atzīstami	
par	 fiktīviem,	 t.sk.	 par	 vērstiem	 uz	 izvairīšanos	 no	 nodokļu	 nomaksas.	
Izejot	no	šī	viedokļa,	arī	jāvērtē	atbildētāju	rīcība.

Tiesas	 ieskatā	 atbildētāju	 darbības	 attaisnojamas	 ar	 parastu	
komercdarbības	risku	un	ar	to,	ka	kopumā	par	visiem	darījumiem	prasītāja	
saņēma	 peļņu.	 Tomēr	 šāds	 Komerclikuma	 1.	 un	 169.panta	 tulkojums	 ir	
vienkāršots,	kas	ļauj	maskēt	uzņēmuma	kļūdas	vai	pat	ļaunprātību.	Lai	gan	
atsevišķi	zaudējumi	tika	dzēsti	un	nosegti	no	peļņas	par	citiem	darījumiem,	
tomēr	šis	apstāklis	nevar	atbrīvot	atbildētāju	no	Komerclikuma	169.pantā	
paredzētās	atbildības.	Likums	nosaka	peļņu	kā	galveno	komercdarbības	
un	saimnieciskās	darbības	mērķi.	Tas	nozīmē,	ka	katram	darījumam,	t.sk.	
darījumu	ķēdes	robežās,	ir	jānes	peļņa.	Pretējā	gadījumā	šāds	darījums	ir	
pretrunā	ar	likuma	prasībām	un	valdes	locekļiem	par	to	ir	jānes	atbildība.

Tādējādi	 nav	 pieņemami	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumā	
izdarītie	secinājumi	par	darījumu	selektīvo	atlasi	zaudējumu	novērtēšanai.	
Zaudējumus	 radoši	darījumi	var	 tikt	 attaisnoti	 ar	 apstākļiem,	kas	bijuši	
ārpus	 valdes	 locekļa	 kontroles	 vai	 tos	 ietekmējuši	 nepārvaramas	 varas	
apstākļi.	Tomēr,	ja	līguma	noslēgšanas	brīdī	ir	redzams,	ka	darījums	nesīs	
zaudējumus,	tad	šādu	līgumu	slēgt	nedrīkst.

[4.3]	Apelācijas	instances	tiesā	prasītājas	pārstāvis	savu	argumentu	
pamatošanai	 iesniedza	papildu	pierādījumus,	 taču	 tiesa	 tos	 nepieņēma,	
tādējādi	 nerīkojoties	 saskaņā	 ar	 taisnīguma	 kritērijiem	 un	 neievērojot	
Civilprocesa	 likuma	93.pantu	un	Satversmes	92.pantu.	Tiesai	 ir	 tiesības	
vērtēt,	vai	jaunu	pierādījumu	iesniegšanas	termiņa	nokavēšana	ir	notikusi	
attaisnojošu	iemeslu	dēļ,	taču	minētais	nevar	būt	par	šķērsli	iesniegt	un	
pievienot	pierādījumus	lietas	materiāliem.

[5]	Paskaidrojumos	sakarā	ar	SIA	“ICTA”	kasācijas	sūdzību	[pers.	B]	
un	[pers.	A]	norādījuši,	ka	tā	nav	pamatota.

Motīvu daļa

[6]	 Pārbaudījis	 lietā	 esošā	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	
argumentiem,	kas	minēti	 kasācijas	 sūdzībā,	 kā	 tas	noteikts	Civilprocesa	
likuma	 473.panta	 pirmajā	 daļā,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 apgabaltiesas	
Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	 2.janvāra	 spriedums	 ir	 atstājams	
negrozīts.

[7]	 SIA	 “ICTA”	 kasācijas	 sūdzībā	 izteikusi	 iebildumus	 par	
Komerclikuma	169.panta	 tulkošanu	pārbaudāmajā	spriedumā,	uzskatot,	
ka	 minētās	 likuma	 normas	 izpratnē	 valdes	 loceklim	 jānes	 mantiska	
atbildība	par	jebkuru	darījumu,	kurš	uzņēmumam	nav	nesis	peļņu.	Senāts	
šādam	argumentam	nevar	piekrist	turpmāk	norādīto	apsvērumu	dēļ.
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[7.1]	Lietā	nepastāv	strīds,	ka	prasības	pieteikumā	norādītie	darījumi	
kompānijai	 Premium	 Beverages	 International	 Ltd.	 sniegtā	 loģistikas	
pakalpojuma	sakarā,	kuri	prasītāja	ieskatā	SIA	“ICTA”	nesuši	zaudējumus,	
ietilpst	 darījumu	 ķēdē,	 nodrošinot	 alus	 produkcijas	 transportēšanu	 no	
tā	 ražotājiem	 Eiropā	 līdz	 Latvijas	 un	 Krievijas	 robežai	 caur	 Ventspils	
tirdzniecības	ostu.	Visi	darījumi	veikti	prasītājas	komercdarbības	ietvaros.

Atbilstoši	Komerclikuma	1.panta	otrajai	daļai	jebkuras	komercdarbības	
nolūks	ir	peļņas	gūšana,	turklāt	šāds	nolūks	tiek	prezumēts.

Tajā	pašā	laikā	komercdarbībai	kā	saimnieciskās	darbības	veidam	ir	
sistemātiskuma	raksturs,	kas	nozīmē	šādas	darbības	plānošanu	ilgtermiņā	
un	līdz	ar	to	arī	peļņas	gūšanu	un	plānošanu	ilgtermiņā	no	komercdarbības	
kā	tādas,	nevis	katra	atsevišķa	darījuma.

[7.2]	Komerclikuma	169.panta	otrā	daļa,	ar	kuru	pamatota	prasība,	
paredz,	ka	valdes	un	padomes	locekļi	solidāri	atbild	par	zaudējumiem,	ko	
tie	nodarījuši	sabiedrībai.

Juridiskajā	doktrīnā,	komentējot	Komerclikuma	169.pantu,	norādīts:	
“Jebkura	 komercdarbība	 un	 jebkuras	 sabiedrības	 vadīšana	 ir	 saistīta	
ar	 lielāku	 vai	 mazāku	 risku.	 Sabiedrības	 amatpersonām	 kā	 uzticības	
personām,	 no	 vienas	 puses,	 ir	 jāmaksimizē	 sabiedrības	 peļņa,	 no	 otras	
puses,	 tām	 jāsaglabā	sabiedrības	manta.	Komentējamā	norma	neizslēdz	
risku,	kurš	komerciālajā	apgrozībā	atzīstams	par	saprātīgu,	jo	zināms	risks	ir	
praktiski	jebkuras	komercdarbības	neatņemama	sastāvdaļa.	Saprātīguma	
kritēriju	nosaka	katrā	individuālā	situācijā”	(sk. Strupišs A. Komerclikuma 
komentāri III. B daļa. Komersanti. XI sadaļa. Kapitālsabiedrības (134.– 
184.panti). Rīga: A. Strupiša juridiskais birojs, 2003, 147.lpp.).

[7.3]	Tas	nozīmē,	ka,	lai	gan	nolūks	gūt	peļņu	tiek	prezumēts,	likums	
pieļauj	arī	situāciju,	kad	risks	neattaisnojas	un	līdz	ar	to	ne	tikai	nerealizējas	
iecere	 gūt	 peļņu,	 bet	 uzņēmums	 pat	 cieš	 zaudējumus.	 Šādā	 situācijā	
noteicošais	 kritērijs,	 vērtējot	 amatpersonas	 atbildību	 par	 uzņēmumam	
nodarītiem	zaudējumiem,	ir	saprātīgums	amatpersonas	darbībās,	citiem	
vārdiem,	vai	persona	konkrētajā	gadījumā	rīkojusies	atbilstoši	saprātīgai	
komercdarbības	praksei	–	kā	krietnam	un	rūpīgam	saimniekam	pieklājas.

[7.4]	Kasācijas	sūdzībā	netiek	apstrīdēts,	ka	SIA	“ICTA”	komercdarbība	
strīdus	 laika	posmā	kopumā	bijusi	 sekmīga	un	nesusi	peļņu.	Vēl	vairāk,	
nav	 strīda	par	 to,	 ka	 tieši	uzņēmuma	sadarbība	ar	kompāniju	Premium	
Beverages	International	Ltd.	par	preču	transportēšanu	no	alus	ražotājiem	
Eiropā	 uz	 Ventspils	 tirdzniecības	 ostu	 ļāvusi	 uzņēmumam	 slēgt	 virkni	
peļņu	 nesošus	 darījumus	 ar	 klientiem	 Krievijā,	 tādējādi	 ar	 uzviju	
kompensējot	prasības	pieteikumā	norādītos	zaudējumus.

[7.5]	 Kā	 norādīts	 tiesību	 doktrīnā,	 “ja	 valdes	 locekļa	 rīcība	 ir	
pretēja	 saprātīgai	 komerciālās	 apgrozības	 praksei	 un	 tiek	 pierādīts,	 ka	
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sabiedrībai	nodarīts	zaudējums,	konstatēta	amatpersonas	rīcība	un	pastāv	
cēloņsakars	starp	amatpersonas	rīcību	un	nodarītajiem	zaudējumiem,	tad	
apstāklim,	ka	valdes	locekļa	rīcība	nesatur	ļaunprātīgu	tiesību	aizskārumu,	
nav	tiesiskas	nozīmes,	jo	viņš	atbild	par	katru,	tostarp	vieglu	neuzmanību	
(sk.	Strupišs A. Komerclikuma komentāri III. B daļa. Komersanti. XI sadaļa. 
Kapitālsabiedrības (134.–184.panti). Rīga: A. Strupiša juridiskais birojs, 
2003, 143.–152.lpp.).

[7.6]	Tiesa	pārbaudāmajā	spriedumā	rūpīgi	ir	izvērtējusi	apstākļus,	
kas	 attiecas	 uz	 SIA	 “ICTA”	 slēgtajiem	 darījumiem	 kompānijai	 Premium	
Beverages	 International	 Ltd.	 nodrošināto	 loģistikas	 pakalpojumu	
ietvaros	 2011.–2013.gadā	 un	 nav	 konstatējusi	 tādu	 atbildētāja	 rīcību,	
kas	neatbilstu	saprātīgai	komercdarbības	praksei.	Kasācijas	sūdzībā	šādā	
aspektā	apelācijas	instances	tiesas	secinājumi	arī	nav	apstrīdēti.

Šādos	apstākļos,	kad	peļņu	nenesošs	darījums	ietilpst	darījumu	ķēdē	
vienota	 biznesa	 plāna	 ietvaros,	 kas	 kopumā	 realizējies	 sekmīgi,	 gūstot	
peļņu,	Komerclikuma	169.panta	otrās	daļas	piemērošanai	nav	pamata,	jo	
zaudējumu	nodarīšana	minētās	normas	izpratnē	nav	konstatējama.

[8]	 Nav	 pamatots	 kasācijas	 sūdzības	 arguments	 par	 papildu	
pierādījumu	 (01.02.2012.,	 14.09.2012.,	 07.09.2012.	 rēķini,	 20.07.2011.	
līgums	 starp	 kompāniju	 Premium	 Beverages	 International	 Ltd.	 un	
uzņēmumu	“Gosseline	Logistics”)	nepieņemšanu	2017.gada	19.decembra	
tiesas	 sēdē	 kā	 Civilprocesa	 likuma	 93.pantā	 un	 Satversmes	 92.pantā	
prasītājai	garantēto	tiesību	uz	taisnīgu	tiesu	pārkāpumu.

[8.1]	 Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 430.panta	 ceturtajai	 daļai,	 ja	
apelācijas	 instances	 tiesā	 lietas	 dalībnieks	 iesniedz	 pierādījumus,	 kurus	
viņam	 bija	 iespējams	 pieteikt	 lietas	 izskatīšanā	 pirmās	 instances	 tiesā,	
un	ja	apelācijas	instances	tiesa	nekonstatē	attaisnojošus	iemeslus,	kāpēc	
pierādījumi	netika	 iesniegti	 pirmās	 instances	 tiesā,	 apelācijas	 instances	
tiesa	pierādījumus	nepieņem.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 pierādījumus	 pārbauda	 un	 izvērtē,	
ņemot	 vērā	 Civilprocesa	 likumā	 ietvertos	 vispārīgos	 noteikumus	 par	
pierādījumiem	(Civilprocesa	likuma	430.panta	otrā	daļa).

[8.2]	Kā	redzams	no	2017.gada	19.decembra	tiesas	sēdes	protokola,	
apelācijas	 instances	 tiesa,	 atsaucoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 430.	 un	
94.pantu,	prasītāja	papildu	iesniegtos	pierādījumus	novērtējusi	kā	tādus,	
kuri	 neattiecas	 uz	 izskatāmās	 prasības	 priekšmetu.	 Bez	 tam	 tiesa	 nav	
konstatējusi	 attaisnojošus	 iemeslus	 to	 neiesniegšanai	 pirmās	 instances	
tiesā	(sk. lietas 16.sējuma 126.lp.).

Tādējādi	 kasācijas	 sūdzībā	 nepareizi	 kā	 iemesls	 pierādījumu	
nepieņemšanai	norādīts	to	neiesniegšana	likumā	noteiktajā	termiņā,	kura	
sekas	paredzētas	Civilprocesa	likuma	93.panta	3.2 un 3.3daļā.
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[8.3]	 Konkrētajā	 gadījumā	 apelācijas	 instances	 tiesas	 vērtējums	
atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 94.pantam	 ir	 pietiekams	 pamats	
atteikumam	 pievienot	 pierādījumus	 lietas	 materiāliem.	 Tāpat	 jāpiekrīt,	
ka	situācijā,	kad	prasība	celta	2014.gada	22.jūlijā,	ar	2017.gada	septembrī	
pašas	 prasītājas	 veiktu	 uzņēmuma	 revīziju	 jaunu,	 būtisku	 pierādījumu	
pieteikšana	prasības	pamatošanai	nav	attaisnojama.

[9]	 Civilprocesa	 likuma	 450.panta	 trešā	 daļa	 noteic,	 ka	 kasācijas	
kārtībā	 var	 pārsūdzēt	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu,	 ja	 tiesa	
nepareizi	piemērojusi	vai	 iztulkojusi	materiālo	tiesību	normu,	pārkāpusi	
procesuālo	tiesību	normu	vai,	izskatot	lietu,	pārsniegusi	savas	kompetences	
robežas.	 No	minētās	 tiesību	 normas	 izriet,	 ka	 kasācijas	 instances	 tiesa	
neizspriež	lietu	pēc	būtības,	bet	pārbauda	lietā	taisītā	apelācijas	instances	
tiesas	sprieduma	atbilstību	tiesību	normām,	t.i.,	kasācijas	instances	tiesas	
kompetencē	neietilpst	lietas	faktisko	apstākļu	noskaidrošana,	pierādījumu	
pārbaude	un	vērtēšana,	t.sk.	pierādījumu	pārvērtēšana.

Senāts	atzīst,	ka	kasācijas	sūdzības	arguments	par	2011.gada	1.marta	
kravas	 pārvadāšanas	 līguma	 neatbilstību	 ekspedīcijas	 līguma	 būtībai	
ir	 vērsts	 uz	 lietā	 esošo	 pierādījumu	 pārvērtēšanu.	 Apelācijas	 instances	
tiesa	minēto	 līgumu	 ir	 vērtējusi	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 97.panta	
prasībām,	 savukārt	 pierādījumu	 pārvērtēšana	 neietilpst	 kasācijas	
instances	kompetencē.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	1.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	 2.janvāra	
spriedumu	atstāt	negrozītu,	bet	SIA	“ICTA”	kasācijas	sūdzību	noraidīt.

Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma 
atcelšanu

Komercsabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atzīšana par spēkā 
neesošu uz sapulces sasaukšanas pārkāpumu pamata parasti ir strīds 
nevis starp sabiedrību un dalībnieku, bet gan starp dalībniekiem. Tāpēc 
sacīkstes procesā prasības tiesvedības kārtībā šādu prasību nevar izskatīt 
bez apstrīdēto lēmumu pieņēmušo personu piedalīšanās lietas dalībnieku 
statusā (Komerclikuma 217.pants un 288.panta trešā daļa).

Rīgā	2019.gada	11.oktobrī			 SKC-1374/2019 
ECLI:LV:AT:2019:1011.C73356619.8.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:
senators	referents	Aigars	Strupišs,
senatore	Anita	Čerņavska,
senatore	Edīte	Vernuša
rakstveida	 procesā	 izskatīja	 SIA	 “[Nosaukums]”	 kasācijas	 sūdzību	

par	 Zemgales	 rajona	 tiesas	 2019.gada	 31.maija	 spriedumu	 civillietā	
SIA	 “[Nosaukums]”	 un	 [pers.	 A]	 prasībā	 pret	 SIA	 “[Nosaukums	 1]”	 par	
dalībnieku	 2019.gada	 28.marta	 sapulces	 lēmumu	 atzīšanu	 par	 spēkā	
neesošiem.

Aprakstošā daļa

[1]	 SIA	 “[Nosaukums]”	 kā	 atbildētājas	 SIA	 “[Nosaukums	 1]”	
dalībniece	un	prasītājs	 [pers.	A]	kā	SIA	“[Nosaukums	1]”	valdes	 loceklis	
cēluši	prasību	tiesā	pret	SIA	“[Nosaukums	1]”	par	dalībnieku	2019.gada	
28.marta	sapulces	lēmumu	(sapulces	protokols	Nr.	1/2019)	par	grozījumu	
izdarīšanu	 statūtos	 un	 valdes	 locekļa	 [pers.	 A]	 atcelšanu	 un	 [pers.	 B],	
[pers.	D],	[pers.	E]	iecelšanu	valdē	atzīšanu	par	spēkā	neesošiem.

Prasība	pamatota	ar	šādiem	apstākļiem.
[1.1]	 Sabiedrības	 dalībnieki	 pārkāpuši	 Komerclikumā	 noteikto	

dalībnieku	 sapulces	 sasaukšanas	 kārtību	 un	 snieguši	 Uzņēmumu	
reģistram	apzināti	nepatiesu	informāciju.

Dalībnieku	 sapulces	protokolā	 norādītā	 informācija,	 ka	 saskaņā	 ar	
Komerclikuma	 214.panta	 pirmo	 daļu	 dalībnieku	 sapulci	 sasauca	 valde,	
dalībniekiem	paziņojot	par	sapulci	2019.gada	4.martā,	ir	nepatiesa.

Sabiedrības	 dalībnieki	 nav	 lūguši	 sabiedrības	 valdei	 sasaukt	
dalībnieku	sapulci	un	dalībnieku	kārtējo	vai	ārkārtas	sapulci	Komerclikuma	
213.pantā	 trešās	 daļas	 3.punktā	 paredzētajā	 kārtībā.	 Komerclikums	
neparedz	tiesības	sabiedrības	dalībniekiem	pašiem	sasaukt	sapulci,	apejot	
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sabiedrības	valdi.	Ja	valde	pēc	dalībnieku	pieprasījuma	nesasauc	sapulci,	
to	atbilstoši	Komerclikuma	213.panta	otrās	daļas	2.punktam	un	ceturtajai	
daļai	sasauc	komercreģistra	iestāde	par	maksu.

Dalībnieku	 sapulce	 nav	 sasaukta	 nevienā	 no	 Komerclikumā	
paredzētajiem	veidiem	un	ir	prettiesiska.

[1.2]	Pārkāptas	prasītājas	kā	sabiedrības	dalībnieces	Komerclikuma	
214.pantā	garantētās	tiesības	uz	informāciju,	tiesības	piedalīties	un	balsot	
sabiedrības	dalībnieku	sapulcē.

Prasītāja	 kā	 sabiedrības	 dalībniece,	 kam	 pieder	 25	%	 sabiedrības	
kapitāla	daļu,	nekad	nav	saņēmusi	paziņojumu	par	sabiedrības	dalībnieku	
sapulci,	 kas	 it	 kā	 notikusi	 2019.gada	 28.martā,	 jo	 sabiedrības	 valde	
šādu	paziņojumu	nekad	nav	sūtījusi.	Prasītājai	nav	nosūtīts	paziņojums	
par	 dalībnieku	 sapulci	 ar	 Komerclikuma	 214.panta	 otrajā	 daļā	 minēto	
informāciju	un	statūtu	noteikumi,	kurus	paredzēts	grozīt,	papildināt	vai	
atcelt,	kā	arī	statūtu	jaunā	redakcija.

[1.3]	Sabiedrības	prettiesiski	 ieceltā	valde,	pieteikumā	Uzņēmumu	
reģistram	 norādot,	 ka	 nav	 iespējams	 noskaidrot	 sabiedrības	 patiesos	
labuma	 guvējus,	 sniegusi	 apzināti	 nepatiesu	 informāciju,	 jo	 sabiedrības	
īpašnieki	ir	trīs	fiziskas	personas,	kurām	katrai	pieder	25	%	no	sabiedrības	
pamatkapitāla,	 un	 viena	 juridiska	 persona,	 kuras	 īpašnieks	 ir	 fiziska	
persona	un	kurai	pieder	25	%	sabiedrības	pamatkapitāla.

[1.4]	Prasītāju	prettiesiska	izstumšana	no	sabiedrības	pārvaldes	ir	
vērtējama	kā	 reiderisms.	Sabiedrības	dalībnieku,	kas	piedalījās	 lēmuma	
pieņemšanā,	mērķis	ir	izlaupīt	sabiedrībai	piederošo	īpašumu.

Ar	 sabiedrības	 dalībnieku	 [pers.	 E]	 saistītais	 uzņēmums	 SIA	
“[Nosaukums	2]”	faktiski	veic	uzņēmumam	piederošā	smilšu	ieguves	karjera	
nekustamajā	 īpašumā	 “Gredzeni”	 izlaupīšanu,	 karjerā	 iegūstot	 un	 izvedot	
smilti	 un	 augu	 zemi,	 un	 neveicot	 samaksu	 par	 to.	 Apstrīdētais	 dalībnieku	
sapulces	lēmums	tika	pieņemts	uzreiz	pēc	tam,	kad	prasītājs	vērsās	pret	šo	
uzņēmumu,	 lai	 pārtrauktu	 karjera	 izlaupīšanu.	 Par	 šo	 dalībnieku	 sapulces	
lēmumu	prasītājs	uzzināja	nejauši	sarunā	ar	vienu	no	dalībniekiem,	kurš	bija	
piekritis	atsavināt	prasītājam	viņam	piederošās	kapitāla	daļas.

[1.5]	 Prasība	 pamatota	 ar	 Komerclikuma	 213.,	 214.pantu	 un	 
217.panta	pirmo	daļu.

[2]	 Ar	 Zemgales	 rajona	 tiesas	 tiesneses	 2019.gada	 24.maija	
lēmumu	 apmierināts	 prasītāju	 pieteikums	 par	 pagaidu	 aizsardzības	
līdzekļa	 noteikšanu,	 ierakstot	 aizlieguma	 atzīmi	 Uzņēmumu	 reģistra	
komercreģistrā	 atbildētājas	 izmaiņu	 valdes	 sastāvā	 un	 statūtos	
reģistrācijas	veikšanai.

[3]	Ar	Zemgales	rajona	tiesas	2019.gada	31.maija	spriedumu	prasība	
apmierināta.	Tiesa	atzinusi	par	spēkā	neesošiem	atbildētājas	dalībnieku	
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2019.gada	 28.marta	 sapulces	 lēmumus	 par	 grozījumu	 izdarīšanu	
atbildētājas	 statūtos,	 [pers.	 A]	 atcelšanu	 no	 valdes	 locekļa	 amata	 un	
[pers.	B],	[pers.	D]	un	[pers.	E]	iecelšanu	valdē.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[3.1]	 [Pers.	 A]	 kā	 atbildētājas	 amatpersona	 iesniedzis	 tiesā	

paskaidrojumus	 par	 prasību	 un	 atbildētājas	 vārdā	 prasību	 atzinis.	
Tomēr	lietā	pārbaudāmi	un	novērtējami	visi	apstākļi	un	tiem	sniedzams	
novērtējums,	 jo	 prasītājs	 un	 atbildētājs	 lietā	 nevar	 sakrist	 un	 lietā	 tiek	
apstrīdēts	 sabiedrības	 lēmums,	 ar	 ko	 grozīts	 prasītāja	 [pers.	 A]	 kā	
kapitālsabiedrības	valdes	locekļa	statuss.

[3.2]	 Prasītāji	 ir	 ievērojuši	 Komerclikuma	 217.panta	 pirmajā	 daļā	
noteikto	prasības	iesniegšanas	termiņu,	kā	arī	viņi	ir	to	personu	lokā,	kuri	
var	celt	prasību	Civilprocesa	likuma	30.4nodaļā	noteiktajā	kārtībā.

[3.3]	No	Uzņēmumu	reģistra	izziņas	redzams,	ka	prasības	celšanas	
brīdī	2019.gada	5.aprīlī	atbildētājas	dalībnieki	ir	prasītāja	ar	25	kapitāla	
daļām,	[pers.	E]	ar	25	kapitāla	daļām,	[pers.	D]	ar	25	kapitāla	daļām	un	
[pers.	C]	ar	25	kapitāla	daļām.

Laikā	 no	 2015.gada	 10.jūnija	 līdz	 2019.gada	 5.aprīlim	 prasītājs	
[pers.	 A]	 bija	 atbildētājas	 valdes	 loceklis	 ar	 tiesībām	 pārstāvēt	
kapitālsabiedrību	atsevišķi.

Ar	 atbildētājas	 dalībnieku	 2019.gada	 28.marta	 sapulces	 lēmumu	
veikti	 grozījumi	 sabiedrības	 statūtos,	 [pers.	A]	 atcelts	no	valdes	 locekļa	
amata	 un	 [pers.	 B],	 [pers.	 D]	 un	 [pers.	 E]	 iecelti	 valdē	 ar	 pārstāvības	
tiesībām	kopā	ar	visiem	valdes	locekļiem.

No	 2019.gada	 5.aprīļa	 kā	 atbildētājas	 valdes	 priekšsēdētājs	 ar	
tiesībām	 pārstāvēt	 kapitālsabiedrību	 kopā	 ar	 visiem	 valdes	 locekļiem	
reģistrēts	[pers.	D],	bet	[pers.	B]	un	[pers.	E]	reģistrēti	kā	valdes	locekļi	
ar	tiesībām	pārstāvēt	kapitālsabiedrību	kopā	ar	visiem	valdes	locekļiem.

Ar	 Uzņēmumu	 reģistra	 galvenā	 valsts	 notāra	 2019.gada	 17.maija	
lēmumu	 atcelts	 Uzņēmumu	 reģistra	 valsts	 notāra	 2019.gada	 5.aprīļa	
lēmums,	 ar	 kuru	 Uzņēmumu	 reģistrā	 reģistrētas	 kapitālsabiedrības	
izmaiņas,	kas	izdarītas	saskaņā	ar	dalībnieku	2019.gada	28.marta	sapulces	
lēmumu.	 Secīgi	 kā	 valdes	 loceklis	 ir	 reģistrēts	 [pers.	 A]	 ar	 tiesībām	
pārstāvēt	 komercsabiedrību	 atsevišķi,	 bet	 atbrīvota	 valde	 [pers.	 D],	
[pers.	B]	un	[pers.	E].

[Pers.	 A]	 kā	 atbildētājas	 valdes	 loceklis	 ar	 tiesībām	 pārstāvēt	
kapitālsabiedrību	atsevišķi	reģistrēts	2019.gada	20.maijā.

[3.4]	 Prasītāji	 norādījuši,	 ka	 par	 atbildētājas	 dalībnieku	 
2019.gada	28.marta	sapulces	lēmumu	uzzināja	nejauši	sarunā	ar	vienu	no	
dalībniekiem,	 kurš	 bija	 piekritis	 atsavināt	 prasītājam	 viņam	piederošās	
kapitāla	daļas.
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No	atbildētājas	2019.gada	28.marta	dalībnieku	 sapulces	protokola	
izriet	 ieraksts,	 ka	 saskaņā	 ar	 Komerclikuma	 214.panta	 pirmo	 daļu	
dalībnieku	 sapulci	 sasauc	 valde,	 dalībniekiem	 paziņojot	 par	 sapulci	 
2019.gada	4.martā.	Dalībnieku	sapulces	protokolā	nav	norādīta	sapulces	
norises	vieta	un	laiks.	Sapulcē	piedalījušies	atbildētājas	dalībnieki	[pers.	B],	
[pers.	D]	un	 [pers.	E],	 sapulces	vadītājs	 [pers.	D],	protokolists	 [pers.	E],	
dalībnieks	 –	 protokola	 pareizības	 apliecinātājs	 [pers.	 C].	 Dalībnieki	
vienbalsīgi	izlēmuši	veikt	grozījumus	sabiedrības	statūtos	un	apstiprināt	
statūtu	aktuālo	redakciju,	atcelt	no	valdes	locekļa	amata	[pers.	A]	un	iecelt	
valdē	[pers.	B],	[pers.	D]	un	[pers.	E].

Kā	 redzams	 no	 prasības	 pieteikumam	 pievienotā	 dalībnieku	 
2019.gada	28.marta	sapulces	protokola,	dokumentu	prasītāji	ieguvuši	no	
Uzņēmumu	reģistra.

[3.5]	 Prasītāji	 apstrīd	 2019.gada	 28.marta	 dalībnieku	 sapulces	
protokolā	norādīto,	ka	dalībnieku	sapulci	sasaukusi	valde,	paziņojot	par	
sapulci	 2019.gada	 4.martā,	 jo	 prasītājs	 [pers.	 A]	 kā	 valdes	 loceklis	 nav	
sasaucis	 dalībnieku	 sapulci	 un	 dalībniekiem	 nav	 sūtījis	 paziņojumus	
Komerclikumā	noteiktajā	kārtībā	ne	2019.gada	4.martā,	ne	citā	datumā.	
Tādējādi	pārkāptas	prasītājas	 kā	 sabiedrības	dalībnieces	Komerclikuma	
214.pantā	garantētās	tiesības	uz	informāciju,	tiesības	piedalīties	un	balsot	
sabiedrības	dalībnieku	sapulcē,	 jo	paziņojumu	par	paredzēto	dalībnieku	
sapulci	prasītāja	nav	saņēmusi.

Kā	apstiprinās	ar	Uzņēmumu	reģistra	ziņām,	laikā,	kad	sabiedrības	
2019.gada	28.marta	dalībnieku	sapulces	protokolā	atspoguļota	sabiedrības	
dalībnieku	 sapulces	 norise,	 prasītājs	 ierakstīts	 Uzņēmumu	 reģistrā	 kā	
sabiedrības	 valdes	 loceklis	 ar	 tiesībām	 pārstāvēt	 kapitālsabiedrību	
atsevišķi	kopš	2015.gada	10.jūnija.

Prasītājs	 kā	 atbildētājas	 valdes	 loceklis	 prasībā	 norādījis,	 ka	 nav	
sasaucis	 sabiedrības	 dalībnieku	 sapulci	 un	 dalībniekiem	 nav	 sūtījis	
paziņojumus	 Komerclikumā	 noteiktajā	 kārtībā	 ne	 2019.gada	 4.martā,	
ne	 citā	 datumā.	 Savukārt	 prasītāja	 kā	 kapitālsabiedrības	 dalībniece	
norādījusi,	 ka	 viņai	 liegtas	 tiesības	uz	 informāciju	 un	 tiesības	balsot,	 jo	
paziņojumu	par	paredzēto	dalībnieku	sapulci	nav	saņēmusi.

Negatīvus	 faktus	 nevar	 pierādīt,	 un,	 ņemot	 vērā,	 ka	 prasība	 celta	
pret	kapitālsabiedrību,	kuras	dalībnieku	sapulces	sasaukšanas	un	norises	
tiesiskums	 tiek	 apstrīdēts,	 iestājas	 sekas,	 ka	 atbildētājai	 jāpierāda,	 ka	
sapulce	sasaukta	un	ka	par	to	paziņots	likumā	noteiktā	kārtībā.	Atbildētāja	
pretējo,	ka	dalībnieku	sapulce	būtu	sasaukta	likumā	noteiktā	kārtībā,	ka	
par	 sapulci	 paziņots	 dalībniecei,	 nav	 pierādījusi.	 Sapulces	 paziņošanas	
fakts	 pierādāms	 ar	 attiecīgu	 paziņojumu	 nosūtīšanu	 Komerclikuma	 
214.panta	izpratnē,	nevis	ar	dalībnieku	sapulces	protokola	saturu,	un	to	
pienākums	pierādīt	ir	atbildētājai.
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Par	 to,	 ka	 dalībnieku	 sapulce	 nav	 sasaukta	 un	 attiecīgi	 nav	 bijis	
paziņojuma	 par	 sapulces	 sasaukšanu,	 norāda	 dalībnieku	 2019.gada	
28.marta	 sapulces	 protokola	 saturs.	 Protokolā	 nav	 norādīti	 sapulces	
norises	vieta	un	laiks.	Tādējādi	ir	pamats	atzīt,	ka	sapulce	nav	sasaukta,	jo	
dalībnieku	sapulcei	jābūt	sasauktai	administratīvā	teritorijā,	kurā	reģistrētā	
sabiedrības	juridiskā	adrese,	ja	statūtos	nav	noteikts	citādi.	Šādu	noteikumu	
nosaka	 likums	 imperatīvā	 formā	 (Komerclikuma	 213.panta	 4.1daļa,	 sestā	
daļa,	 285.panta	 noteikumi)	 par	 sapulces	 norises	 vietu	 un	 dalībnieku	
sapulces	protokola	saturu,	kā	arī	protokolā	jābūt	norādītam	laikam.

Savukārt	par	to,	ka	sapulce	nav	sasaukta	un	par	sapulci	nav	paziņots,	
norāda	 tas,	 ka	 prasītāji	 dalībnieku	 sapulces	 protokolu	 ieguvuši	 no	
Uzņēmumu	 reģistra.	 Turklāt,	 kā	 izriet	 no	 dalībnieku	 protokola	 satura,	
nav	 lemts	 par	 sapulces	 vadītāja	 iecelšanu,	 kā	 to	 noteic	 Komerclikuma	 
212.panta	ceturtā	daļa.	Līdz	ar	to	pārbaudītie	apstākļi	lietā	norāda	uz	to,	ka	
atbildētājas	trīs	dalībnieku	rīcība	aizskārusi	vienu	dalībnieci	–	prasītāju	lietā.

[3.6]	Lai	atzītu	par	spēkā	neesošu	dalībnieku	sapulces	 lēmumu	uz	
sasaukšanas	 procedūras	 pārkāpuma	 pamata,	 prasītājam	 ir	 jāpierāda	
konkrēts	 tiesību	 pārkāpums,	 kas	 nodarīts	 procedūras	 pārkāpuma	
rezultātā.	 Turklāt	 šim	 dalībnieka	 tiesību	 pārkāpumam	 jābūt	 būtiskam,	
nevis	 formālam.	 Dalībnieku	 sapulces	 sasaukšanas	 regulācijas	 mērķis	
ir	 likumīgi	un	 savlaicīgi	 informēt	dalībniekus,	 lai	 tie	 var	 izmantot	 savas	
tiesības	 piedalīties	 sapulcē	 un	 tai	 pienācīgi	 sagatavoties.	 Šim	 nolūkam	
likumā	 noteikta	 sapulces	 sasaukšanas	 kārtība,	 nosakot,	 ka	 paziņojums	
par	sapulces	sasaukšanu	nosūtāms	dalībniekam	ne	vēlāk	kā	divas	nedēļas	
pirms	sapulces.

Saskaņā	 ar	 Komerclikuma	 210.panta	 pirmās	 daļas	 4.punktu	 tikai	
dalībnieku	 sapulces	 kompetencē	 ietilpst	 valdes	 locekļu	 ievēlēšana	 un	
atsaukšana,	grozījumu	izdarīšana	statūtos.

Dalībnieka	 informētībai	 par	 sapulces	 laiku,	 vietu,	 izskatāmo	
jautājumu	būtību,	lēmumu	projektiem	u.c.	ir	būtiska	nozīme,	lai	dalībnieku	
sapulces	 lēmums	 būtu	 spēkā	 esošs,	 neliedzot	 personai	 ar	 likumu	
garantētās	tiesības	un	gūstot	noteiktus	pierādījumus	ar	likumu	noteiktu	
pienākumu	nepildīšanā.

Nav	konstatēti	 tādi	būtiski,	no	pušu	gribas	neatkarīgi	apstākļi,	kas	
pieļautu	vai	pamatoti	attaisnotu	atbildētājas	dalībnieku	[pers.	C],	[pers.	D]	
un	[pers.	E]	veiktās	darbības,	kuras	pamatoti	tikušas	apstrīdētas	tiesā,	jo	
pieļauts	personas	ar	likumu	garantēto	tiesību	būtisks	aizskārums,	liedzot	
personai	ar	likumu	noteiktās	dalībnieka	tiesības	vispār.

Satversmes	 tiesa	 ir	 atzinusi,	 ka	 ne	 jebkurš	 procesuāls	 pārkāpums	
ir	 pietiekams	 pamats	 lēmuma	 atcelšanai,	 pārkāpumam	 ir	 jābūt	 tādam,	
kas	 ļautu	 uzskatīt,	 ka	 gadījumā,	 ja	 procedūra	 būtu	 ievērota,	 lēmums	
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būtu	 citāds	 (sk. Satversmes tiesas 1998.gada 13.jūlija spriedumu lietā  
Nr. 03-04).	Tātad	procesuāla	rakstura	kļūdas	un	to	ietekme	uz	gala	lēmuma	
tiesiskumu	ir	vērtējamas	saprātīgi	(Senāta 2010.gada 18.marta spriedums 
lietā Nr. SKA-69).

Ar	to,	ka	nav	ievērota	dalībnieku	sapulces	sasaukšanas	kārtība,	pēc	
būtības	 netiek	 ievērotas	 prasītāja	 kā	 dalībnieka	 ar	 likumu	 garantētas	
tiesības.	 Tiesīgai	 personai	 ir	 jābūt	 izvēles	 tiesībai	 –	 izlietot	 šo	 tiesību	
vai	 atturēties	 no	 tās,	 tomēr	 strīdus	 gadījumā	 jāspēj	 pierādīt,	 ka	 ir	
nodrošināta	šo	tiesību	izlietošana.	Tas	nepieciešams	tiesiskās	noteiktības	
un	stabilitātes	nodrošināšanai,	ar	likumu	noteiktu	sabiedrības	dalībnieka	
pamattiesību	 ievērošanai.	 Pretējā	 gadījumā	 tiek	 pieļauts	 personas	
komercsabiedrības	 dalībnieka	 tiesību	 aizskārums,	 kas	 nav	 pieļaujami	
un	 attaisnojami.	 Kapitālsabiedrības	 dalībnieku	 sapulces	 sasaukšanas	
procedūras	mērķis	ir	tās	dalībnieku	aizsardzība,	ar	pieļautu	pārkāpumu	ir	
aizskartas	aizsargājamas	tiesiskas	intereses	(Civilprocesa	likuma	1.pants,	
Civillikuma	1.pants)	atbilstoši	Komerclikuma	217.panta	dispozivitātei.

[3.7]	 Lai	 arī	 valdes	 locekļu	 ievēlēšana	 un	 atsaukšana	 ir	 tikai	 un	
vienīgi	 dalībnieku	 sapulces	 kompetence	 un	 trīs	 dalībnieku	 griba	 bijusi	
atbrīvot	valdi	un	iecelt	jaunu,	nav	akceptējama	valdes	nomaiņa	tādēļ,	ka	
lēmums	tāpat	nevar	būt	citādāks,	jo	lietā	apstiprinājies,	ka	sapulce,	kura	
lēmusi	par	valdes	nomaiņu,	nav	tiesiska.

Tādējādi	 atbildētājas	 2019.gada	 28.marta	 dalībnieku	 sapulces	
protokolā	 norādītie	 lēmumi	 par	 grozījumu	 izdarīšanu	 atbildētājas	
statūtos,	 [pers.	 A]	 atcelšanu	 no	 valdes	 locekļa	 amata	 un	 [pers.	 B],	
[pers.	D]	un	[pers.	E]	iecelšanu	valdē	ir	pretrunā	ar	likumu,	kas	atbilstoši	
Komerclikuma	 217.panta	 pirmajai	 daļai	 ir	 pamats	 dalībnieku	 sapulces	
lēmumu	atzīšanai	par	spēkā	neesošiem.

[4]	Kasācijas	sūdzību	par	spriedumu	iesniegusi	prasītāja,	pārsūdzot	
spriedumu	 tajā	 daļā,	 ar	 kuru	 nav	 apmierināta	 prasītājas	 prasība	
atbildētājas	 dalībnieku	 sapulcē	 2019.gada	 28.martā	 pieņemto	 lēmumu	
atzīšanu	par	spēkā	neesošiem	no	to	pieņemšanas	brīža.

Kasācijas	 sūdzībā	 norādīts,	 ka,	 lai	 arī	 tiesa	 norādījusi,	 ka	 prasība	
apmierināta	 pilnā	 apmērā,	 no	 sprieduma	 rezolutīvās	 daļas	 izriet,	 ka	
tiesa	prasību	apmierinājusi	daļēji,	jo	atzinusi	strīdus	lēmumus	par	spēkā	
neesošiem,	 nevis,	 kā	 to	 lūgusi	 prasītāja,	 –	 par	 spēkā	 neesošiem	 no	 to	
pieņemšanas	 brīža.	 Izšķirīga	 nozīme	 tam,	 vai	 strīdus	 lēmumi	 kļūst	 par	
spēkā	neesošiem	no	sprieduma	spēkā	stāšanās	brīža	vai	tie	ar	spriedumu	
atzīti	par	absolūti	spēkā	neesošiem,	t.i.,	no	to	pieņemšanas	brīža.	

Judikatūrā	nostiprināts	princips	–	iura novit curia,	saskaņā	ar	kuru	
tiesai	 ir	 jāatrod	 un	 jāpiemēro	 puses	 norādītajiem	 juridiskiem	 faktiem	
atbilstoša	 tiesību	 norma,	 un	 tiesa	 nav	 ierobežota	 tā	 izvēlē	 vienīgi	 ar	
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prasībā	norādītajām	tiesību	normām.	Prasītāja	prasībā	nebija	norādījusi	
Civillikuma	 1415.pantu	 kā	 tiesisko	 pamatu	 strīdus	 lēmumu	 absolūtas	
spēkā	 neesamības	 konstatēšanai,	 tiesai	 šī	 norma	 bija	 jāpiemēro,	 lai	
konstatētu	prasībā	norādīto	materiāltiesisko	seku	iestāšanos	un	lēmumus	
atzītu	par	spēkā	neesošiem	no	to	pieņemšanas	brīža.

[5]	 Rakstveida	 paskaidrojumos	 par	 kasācijas	 sūdzību	 atbildētāja	
norādījusi,	ka	pilnībā	atzīst	prasītājas	kasācijas	sūdzību,	jo	judikatūrā	nav	
atrodama	atbilde	uz	jautājumu	par	kapitālsabiedrību	dalībnieku	sapulču	
lēmumu	spēkā	neesamības	brīdi.

Motīvu daļa

[6]	 Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 spriedums	
atceļams	un	lieta	nododama	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.

[7]	 Prasītāja	 kasācijas	 sūdzībā	 norādījusi	 argumentu,	 ka	 pirmās	
instances	tiesa	nav	pilnīgi	apmierinājusi	prasību,	nenorādot	brīdi,	no	kura	
dalībnieku	sapulces	lēmums	ir	atzīstams	par	spēkā	neesošu.

Senāts	atzīst,	ka	kasācijas	sūdzībā	norādītais	arguments	nav	pamatots.
Dalībnieku	sapulces	lēmuma	atzīšanas	par	spēkā	neesošu	tiesiskās	

sekas	 ir	 tādas,	 ka	 tas	uzskatāms	par	nekad	nepastāvējušu,	proti,	 jau	no	
pieņemšanas	brīža.

Līdz	 ar	 to,	 apmierinot	 prasību	 par	 dalībnieku	 sapulces	 lēmumu	
atzīšanu	 par	 spēkā	 neesošiem,	 nav	 nepieciešams	 papildus	 norādīt,	 no	
kura	brīža	dalībnieku	sapulces	lēmums	atzīstams	par	spēkā	neesošu.

[8]	 Civilprocesa	 likuma	452.panta	 trešās	daļas	4.punkts	noteic,	 ka	
par	 procesuālu	 tiesību	 normas	pārkāpumu,	 kas	 varēja	 novest	 pie	 lietas	
nepareizas	 izspriešanas,	 katrā	 ziņā	 uzskatāms	 tas,	 ka	 tiesas	 spriedums	
piešķir	tiesības	vai	uzliek	pienākumus	personai,	kura	nav	pieaicināta	lietā	
kā	procesa	dalībnieks.

No	lietas	materiāliem	redzams,	ka	tiesvedībā	abas	puses	pārstāvējusi	
viena	un	tā	pati	fiziskā	persona	–	[pers.	A].

Dalībnieku	 lēmuma	 atzīšana	 par	 spēkā	 neesošu	 uz	 sapulces	
sasaukšanas	pārkāpumu	pamata	parasti	 ir	strīds	nevis	starp	sabiedrību	
un	dalībnieku,	bet	gan	starp	dalībniekiem.

Komerclikums	(Komerclikuma	288.panta	trešā	daļa,	pēc	analoģijas	
piemērojams	arī	217.panta	gadījumā)	sabiedrību	nosaka	par	atbildētāju	
tādēļ,	 ka	 dalībnieku	 sapulces	 kā	 sabiedrības	 augstākā	 lēmējorgāna	
lēmums	 ir	 uzskatāms	 par	 sabiedrības	 lēmumu.	 Tomēr	 faktiskais	 strīds	
parasti	ir	dalībnieku	starpā,	kā	tas	ir	arī	šajā	gadījumā.	Šādā	situācijā	lietu	
nevar	izskatīt	sacīkstes	procesā,	jo	lietā	nav	pausta	un	pārstāvēta	pretējās	
puses	–	pārējo	dalībnieku	–	pozīcija.
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Kā	norādīts	 tiesību	doktrīnā,	 prasības	 tiesvedībā	puses	 –	prasītājs	
un	 atbildētājs	 –	 ir	 obligātie	 procesa	 subjekti,	 bez	 kuriem	 tiesvedība	
nav	 iespējama:	 process	 ir	 cīņa,	 sacīkste,	 strīds,	 bet	 cīņa	 iespējama	 tikai	
starp	 divām	 pusēm.	 Bez	 tam	 process	 vienmēr	 ir	 vērsts	 pret	 noteiktu	
personu,	domājamo	tiesībpārkāpēju,	kuram	dodama	iespēja	aizstāvēties,	
aizsargāties	pret	šo	prasību,	ja	viņš	atrod,	ka	tā	ir	nepamatota	(sk.	Līcis A. 
Prasības tiesvedība un pierādījumi. Prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003, 25.lpp., Bukovskis V. Civīlprocesa mācības 
grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 256.lpp.).

Tāpēc	 šajā	 procesā	 ir	 jābūt	 pieaicinātiem	 apstrīdēto	 lēmumu	
pieņēmušajiem	 dalībniekiem.	 Tā	 kā	 tiesa	 pēc	 savas	 iniciatīvas	 lietas	
dalībniekus	nepieaicina,	tas	konkrētajā	gadījumā	bija	jādara	prasītājiem.	
Šobrīd	 ir	 izveidota	 situācija,	 kurā	 ar	 tiesas	 spriedumu	 ir	 ietekmēts	 šo	
personu	juridiskais	statuss,	viņiem	pašiem	neesot	klāt	lietas	izskatīšanā.	
Tas	nav	pieļaujams,	un	tas	ir	absolūtais	pamats	sprieduma	atcelšanai	uz	
Civilprocesa	likuma	452.panta	trešās	daļas	4.punkta	pamata.

[9]	Atbilstoši	Civilprocesa	likuma	458.panta	otrajai	daļai,	ja	Augstākā	
tiesa	pārsūdzēto	spriedumu	pilnīgi	vai	daļēji	atceļ	vai	groza,	drošības	nauda	
atmaksājama.	Ja	kasācijas	sūdzību	noraida,	drošības	naudu	neatmaksā.

Konkrētajā	 gadījumā	 kasācijas	 sūdzības	 arguments	 nav	 pamats	
sprieduma	atcelšanai,	līdz	ar	to	drošības	naudas	atmaksai	nav	pamata.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 474.panta	 2.punktu	 un	 
477.pantu,	Senāts

n o s p r i e d a

atcelt	 Zemgales	 rajona	 tiesas	 2019.gada	 31.maija	 spriedumu	 un	
nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.

Spriedums	nav	pārsūdzams.
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V.  Nolēmumi, kas izriet no apdrošināšanas  
  tiesībām
Jēdziens “apdrošināšanas gadījums” Sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likuma 1.panta 2.punkta izpratnē

1. Jēdziens “apdrošināšanas gadījums” Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 1.panta 
2.punkta izpratnē aptver kaitējuma nodarīšanu ar jebkādu transportlīdzekļa 
izmantošanu, kas atbilst šī transportlīdzekļa parastajai funkcijai, neatkarīgi 
no tā, vai viens vai abi transportlīdzekļi atradās kustībā un vai automašīnas 
durvis, iekāpjot tajā vai izkāpjot no tās, atvēris vadītājs vai pasažieris 
(Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likuma 1.panta 2.punkts).

2. Savukārt Ceļu satiksmes likuma 1.panta 7.punktā noteiktā ceļu satiksmes 
negadījuma definīcija jēdziena “apdrošināšanas gadījums” iztulkošanā 
izmantojama tiktāl, ciktāl tā ir saskanīga ar šī jēdziena izpratni Eiropas 
Savienības tiesībās (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 1.panta 2.punkts).

Rīgā	2019.gada	16.aprīlī	 SKC-2/2019
 ECLI:LV:AT:2019:0416.C30483409.6.S

S P R I E D U M S
Senāts	šādā	sastāvā:	
senatore	referente	Zane	Pētersone,
senators	Intars	Bisters,
senatore	Anda	Briede,
senatore	Vanda	Cīrule,
senatore	Anita	Čerņavska,
senators	Valerijans	Jonikāns,
senatore	Ļubova	Kušnire,
senators	Valerijs	Maksimovs,
senatore	Marika	Senkāne,
senators	Aigars	Strupišs,
senatore	Mārīte	Zāģere
izskatīja	 rakstveida	procesā	 civillietu	 sakarā	ar	 apdrošināšanas	AS	

“BTA	Baltic	Insurance	Company”	kasācijas	sūdzību	par	Rīgas	apgabaltiesas	
Civillietu	tiesas	kolēģijas	2014.gada	20.maija	spriedumu	apdrošināšanas	
AS	 “BTA	 Baltic	 Insurance	 Company”	 (pirms	 aizstāšanas	 –	 Eiropas	
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komercsabiedrības	 “Balcia	 Insurance”	 SE,	 pirms	 nosaukuma	 maiņas	 –	
Eiropas	 komercsabiedrības	 “BTA	 Insurance	 Company”	 SE)	 prasībā	 pret	
apdrošināšanas	 AS	 “Baltijas	 Apdrošināšanas	 Nams”	 par	 zaudējumu	
atlīdzības	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Apdrošināšanas	 akciju	 sabiedrība	 (turpmāk	 –	 AAS)	 “BTA”	 
2009.gada	 12.augustā	 cēla	 prasību	 pret	 AAS	 “Baltijas	 Apdrošināšanas	
Nams”,	 kurā	 lūdza	 piedzīt	 zaudējumu	 atlīdzību	 47,42	 latus	 (kas	 pēc	
Latvijas	Bankas	noteiktā	valūtas	kursa	ir	67,47	euro)	sakarā	ar	izmaksāto	
apdrošināšanas	atlīdzību	un	tiesāšanās	izdevumus.

Prasībā	norādīti	šādi	apstākļi.
[1.1]	 2008.gada	 24.oktobrī	 autotransporta	 līdzekļu	 stāvvietā	

pie	 lielveikala	 Krustpils	 ielā	 35,	 Rīgā,	 piebraukušā	 un	 apstādinātā	
transportlīdzekļa	 Škoda Octavia,	 reģistrācijas	 Nr.	 FK5112,	 pasažierim	
atverot	automašīnas	aizmugurējās	labās	puses	durvis,	tika	bojāts	blakus	
stāvošā	 [pers.	 A]	 piederošā	 transportlīdzekļa	 VW Passat,	 reģistrācijas	 
Nr.[..],	kreisās	puses	aizmugures	daļas	spārns.	

[1.2]	 Negadījuma	 vietā	 [pers.	 A]	 un	 zaudējumus	 nodarījušā	
transportlīdzekļa	 Škoda Octavia vadītājs	 [pers.	 B]	 aizpildīja	 saskaņoto	
paziņojumu	 par	 ceļu	 satiksmes	 negadījumu,	 kurā	 [pers.	 B]	 atzina	 savu	
vainu,	kā	arī	apstiprināja,	ka	ar	viņa	vadītā	transportlīdzekļa	aizmugures	
durvīm	pasažieris	saskrāpējis	blakus	stāvošo	transportlīdzekli.	

[1.3]	 Prasītāja	 AAS	 “BTA”	 noslēgusi	 brīvprātīgās	 apdrošināšanas	
līgumu ar	 automašīnas VW Passat īpašnieku.	 Savukārt	 atbildētāja	
AAS	 “Baltijas	 Apdrošināšanas	 Nams”	 noslēgusi	 civiltiesiskās	 atbildības	
obligātās	apdrošināšanas	līgumu	ar	automašīnas	Škoda Octavia īpašnieku.	

[1.4]	 Kopējie	 nodarītie	 zaudējumi	 (remonta	 izdevumi)	VW Passat 
bojājumu	 novēršanai	 bija	 117,42	 lati.	 Eiropas	 komercsabiedrība	 “BTA	
Insurance	 Company”	 SE,	 pamatojoties	 uz	 brīvprātīgās	 apdrošināšanas	
līgumu	 un	 atskaitot	 tajā	 paredzēto	 70	 latu	 pašrisku,	 transportlīdzekļa	 
VW Passat	īpašniekam	izmaksāja	47,42	latus.

[1.5]	 AAS	 “BTA”	 lūdza	 AAS	 “Baltijas	 Apdrošināšanas	 Nams”	
atlīdzināt	 radušos	 izdevumus	 minētās	 summas	 apmērā.	 AAS	 “Baltijas	
Apdrošināšanas	Nams”	atlīdzības	izmaksu	atteica,	pamatojoties	uz	to,	ka	
negadījums,	kas	noticis,	abiem	transportlīdzekļiem	stāvot,	nav	atzīstams	
par	 apdrošināšanas	 gadījumu	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	
civiltiesiskās	atbildības	obligātās	apdrošināšanas	likuma	izpratnē.	

[1.6]	 Prasība	 pamatota	 ar	 likuma	 “Par	 apdrošināšanas	 līgumu”	
40.panta	 pirmo	 daļu	 un	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	
civiltiesiskās	 atbildības	 obligātās	 apdrošināšanas	 likuma	 31.panta	
desmito	daļu.
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[2]	 Atbildētāja	 AAS	 “Baltijas	 Apdrošināšanas	 Nams”	 iesniedza	
tiesā	 paskaidrojumus,	 norādot,	 ka	 prasību	 neatzīst,	 jo	 nav	 iestājies	
apdrošināšanas	gadījums.	Lai	2008.gada	24.oktobrī	notikušo	negadījumu	
atzītu	 par	 ceļu	 satiksmes	 negadījumu,	 ir	 jākonstatē,	 ka	 vismaz	 viens	
no	 transportlīdzekļa	 vadītājiem	 negadījuma	 brīdī	 ir	 piedalījies	 ceļu	
satiksmē.	 Konkrētajā	 gadījumā	 neviens	 no	 transportlīdzekļa	 vadītājiem	
nav	 piedalījies	 ceļu	 satiksmē,	 jo	 nav	 pārvietojies	 ar	 transportlīdzekli.	
Pārvietošanās	 ar	 transportlīdzekli	 ir	 aktīva	 rīcība,	 kuras	 rezultātā	
transportlīdzeklis	 atrodas	 kustībā,	 taču	 konkrētajā	 gadījumā	 abi	
transportlīdzekļi	 bija	 novietoti	 stāvēšanai,	 proti,	 transportlīdzekļu	
piedalīšanās	ceļu	satiksmē	bija	pārtraukta.

[3]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2010.gada	
15.septembra	spriedumu	AAS	“BTA”	prasība	apmierināta:	no	AAS	“Baltijas	
Apdrošināšanas	 Nams”	 prasītājas	 labā	 piedzīta	 zaudējumu	 atlīdzība	 
47,42	lati,	valsts	nodeva	50	lati	un	ar	lietas	izskatīšanu	saistītie	izdevumi	
3,30	lati.

[4]	 Atbildētāja	 AAS	 “Baltijas	 Apdrošināšanas	 Nams”	 iesniedza	
apelācijas	sūdzību	par	minēto	spriedumu,	pārsūdzot	to	pilnā	apjomā.

[5]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2011.gada	
28.decembra	 spriedumu	 Eiropas	 komercsabiedrības	 “BTA	 Insurance	
Company”	SE	(pirms	nosaukuma	maiņas	–	AAS	“Baltijas	Apdrošināšanas	
Nams”)	 prasība	 apmierināta:	 no	 AAS	 “Baltijas	 Apdrošināšanas	 Nams”	
prasītājas	labā	piedzīta	zaudējumu	atlīdzība	47,42	lati	un	tiesas	izdevumi	
53,30	lati,	bet	valsts	labā	–	ar	lietas	izskatīšanu	saistītie	izdevumi	4,36	lati.

[6]	 Izskatot	 lietu	 sakarā	 ar	 AAS	 “Baltijas	 Apdrošināšanas	 Nams”	
kasācijas	sūdzību,	Augstākās	tiesas	Civillietu	departaments	ar	2014.gada	
28.marta	spriedumu	atcēla	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	
2011.gada	 28.decembra	 spriedumu	 un	 nodeva	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	
apelācijas	instances	tiesā.	

Spriedumā	norādīts	turpmāk	minētais.
[6.1]	Izšķiramais	pamatjautājums	ir	par	to,	vai	notikušais	negadījums	

situācijā,	kad	abi	transportlīdzekļi	bija	novietoti	stāvēšanai	stāvlaukumā,	
ir	kvalificējams	kā	ceļu	satiksmes	negadījums.

Ceļu	 satiksmes	 negadījuma	 definīcija	 dota	 Ceļu	 satiksmes	 likuma	
1.panta	 7.punktā:	 ceļu	 satiksmes	 negadījums	 ir	 ceļu	 satiksmē	 noticis	
nelaimes	 gadījums,	 kurā	 iesaistīts	 vismaz	 viens	 transportlīdzeklis	 un	
kura	rezultātā	cilvēks	gājis	bojā,	viņam	nodarīti	miesas	bojājumi	vai	arī	
nodarīti	zaudējumi	fiziskās	vai	juridiskās	personas	mantai	vai	videi,	kā	arī	
citā	vietā,	kur	iespējama	transportlīdzekļa	braukšana,	noticis	negadījums,	
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kurā	 iesaistīts	 transportlīdzeklis.	 Savukārt	 saskaņā	 ar	 minētā	 likuma	
1.panta	5.punktu	ceļu	satiksme	ir	attiecības,	kas	rodas,	pārvietojoties	pa	
ceļiem	ar	transportlīdzekļiem	vai	bez	tiem.	

Stāvlaukumā	 ir	 iespējama	 transportlīdzekļu	 pārvietošanās	 un	
manevrēšana,	 un	 tādējādi	 tā	 varētu	 būt	 Ceļu	 satiksmes	 likuma	 1.panta	
7.punktā	minētā	cita	vieta,	kur	iespējama	braukšana	ar	transportlīdzekļiem.	
Taču	 konkrētajā	 gadījumā	 būtiska	 nozīme	 ir	 apstāklim,	 ka	 abi	
transportlīdzekļi	negadījuma	brīdī	stāvlaukumā	nepārvietojās	un	tādējādi	
ceļu	 satiksmē	 nepiedalījās,	 jo	 bija	 tur	 novietoti	 stāvēšanai.	 Apelācijas	
instances	tiesa	nav	vērtējusi	atbildētājas	piedāvāto	minēto	tiesību	normu	
iztulkojumu.

[6.2]	 Nepamatots	 ir	 apelācijas	 instances	 tiesas	 secinājums,	
ka	 jautājums	 par	 ceļu	 satiksmes	 negadījumu	 jau	 ir	 izšķirts,	 abu	
transportlīdzekļu	vadītājiem	sastādot	saskaņoto	paziņojumu.	Saskaņotais	
paziņojums	 ir	 dokuments,	 kas	 pierāda	 notikuma	 apstākļus,	 nevis	 kalpo	
par	neapstrīdamu	pierādījumu	tam,	ka	notikušais	ir	kvalificējams	kā	ceļu	
satiksmes	negadījums.

Saskaņotajā	 paziņojumā	 transportlīdzekļa	 Škoda Octavia	 vadītājs	
nepārprotami	 apliecinājis,	 ka	 durvis	 neuzmanīgi	 atvēris	 pasažieris.	
Izšķirot	 strīdu	 par	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 piedziņu,	 būtiska	 nozīme	
ir	 negadījuma	 situācijas,	 apstākļu	 un	 faktu	 izvērtējumam,	 nevis	 tikai	
negadījumā	iesaistītās	personas	subjektīvai	attieksmei	pret	notikušo.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 novērtējusi	 apelācijas	 sūdzības	
argumentus	par	to,	ka	zaudējumus	nodarījis	nevis	automašīnas	vadītājs,	
bet	pasažieris.

[7]	Izskatot	lietu	atkārtoti	apelācijas	instancē,	ar	Rīgas	apgabaltiesas	
Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2014.gada	 20.maija	 spriedumu	 Eiropas	
komercsabiedrības	 “BTA	 Insurance	 Company”	 SE	 prasība	 noraidīta.	 No	
Eiropas	 komercsabiedrības	 “BTA	 Insurance	 Company”	 SE	 valsts	 labā	
piedzīti	ar	lietas	izskatīšanu	saistītie	izdevumi	10,80	euro.

Spriedums	pamatots	ar	turpmāk	norādītajiem	motīviem.
[7.1]	 Lai	 apdrošinātājs	 būtu	 tiesīgs	 izmaksāt	 apdrošināšanas	

atlīdzību,	 tam	 ir	 jāpārliecinās,	 pirmkārt,	 vai	 ir	 iestājies	 apdrošināšanas	
gadījums,	otrkārt,	vai	apdrošinājuma	ņēmējs	ir	izpildījis	savus	likumā	un	
apdrošināšanas	noteikumos	paredzētos	pienākumus.	

[7.2]	 Lietā	 nav	 strīda	 par	 to,	 ka	 negadījuma	 vietā	 [pers.	 A]	 un	
zaudējumus	 nodarījušā	 transportlīdzekļa	 VW Passat vadītājs	 [pers.	 B]	
aizpildīja	 saskaņoto	 paziņojumu	 par	 ceļu	 satiksmes	 negadījumu,	
kurā	 [pers.	 B]	 atzina	 savu	 vainu,	 kā	 arī	 apstiprināja,	 ka	 ar	 viņa	 vadītā	
transportlīdzekļa	 aizmugurējām	 durvīm	 pasažieris	 saskrāpējis	 blakus	
stāvošo	transportlīdzekli.	
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Lietā	ir	strīds	par	to,	vai	minētais	negadījums	ir	atzīstams	par	ceļu	
satiksmes	negadījumu	Ceļu	satiksmes	likuma	izpratnē.	

[7.3]	Ceļu	satiksmes	negadījuma	definīcija	izriet	no	Ceļu	satiksmes	
likuma	1.panta	7.punkta.	Lai	noskaidrotu,	vai,	transportlīdzekļiem	stāvot	
stāvvietā,	 turpinās	 ceļu	 satiksme,	 jānoskaidro	 termina	 “ceļu	 satiksme”	
definīcija.	Saskaņā	ar	Ceļu	satiksmes	likuma	1.panta	5.punktu	ceļu	satiksme	
ir	attiecības,	kas	rodas,	pārvietojoties	pa	ceļiem	ar	transportlīdzekļiem	vai	
bez	tiem.	

No	 minētā	 secināms,	 ka	 ceļu	 satiksme	 notiek	 tikai	 tad,	 ja	
transportlīdzeklis	 reāli	 pārvietojas,	 nevis	 ir	 novietots	 stāvlaukumā	
stāvēšanai.	Konkrētajā	gadījumā,	 lai	 atzītu,	 ka	 ir	notikusi	 ceļu	 satiksme,	
vismaz	 vienam	 no	 negadījumā	 iesaistītajiem	 transportlīdzekļiem	 bija	
pa	 stāvlaukumu	 jāpārvietojas	 vai	 jāmanevrē,	 proti,	 jābūt	 reālā	 kustībā,	
taču	no	lietas	materiāliem	redzams,	ka	abi	transportlīdzekļi	negadījuma	
brīdī	bija	novietoti	stāvēšanai	un	to	dalība	ceļu	satiksmē	bija	pārtraukta.	
Apturot	 transportlīdzekļus	 stāvlaukumā,	 transportlīdzekļu	 vadītāji	 bija	
izteikuši	savu	gribu	pārtraukt	dalību	ceļu	satiksmē.	

[7.4]	 Lai	 gan	 vadītāji	 atbilstoši	 Ministru	 kabineta	 2004.gada	
29.jūnija	 noteikumu	 Nr.	 571	 “Ceļu	 satiksmes	 noteikumi”	 51.2.punktam	
ir	 aizpildījuši	 saskaņoto	paziņojumu,	 tas	 nemaz	nebija	 jāaizpilda,	 jo,	 kā	
iepriekš	 norādīts,	 transportlīdzeklis	 tika	 bojāts	 ārpus	 ceļu	 satiksmes,	
taču	 atbilstoši	 normatīvo	 aktu	 prasībām	 saskaņotais	 paziņojums	 ir	
aizpildāms	 vien	 par	 negadījumiem	 ceļu	 satiksmē.	 Turklāt	 saskaņotais	
paziņojums	nekalpo	par	neapstrīdamu	apliecinājumu	tam,	ka	negadījums	
kvalificējams	kā	ceļu	satiksmes	negadījums.	

[7.5]	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	 civiltiesiskās	
atbildības	 obligātās	 apdrošināšanas	 likuma	1.panta	2.punktā	 ir	 termina	
“apdrošināšanas	gadījums”	skaidrojums	–	tas	ir	ceļu	satiksmes	negadījums,	
kuram	iestājoties	paredzēta	apdrošināšanas	atlīdzības	izmaksa.	

No	minētā	 secināms,	ka	apdrošināšanas	atlīdzības	 izmaksai	nebija	
pamata,	 jo	 nav	 konstatējams,	 ka	 negadījums	 būtu	 atzīstams	 par	 ceļu	
satiksmes	negadījumu.	

Apstāklis,	 ka	 prasītāja	 gramatiski	 kļūdaini	 interpretējusi	 likuma	
normas	 un	 izmaksājusi	 apdrošināšanas	 atlīdzību,	 nedod	 tai	 tiesības	
saņemt	izmaksāto	atlīdzību	no	atbildētājas.	

[7.6]	 Neskatoties	 uz	 to,	 ka	 ar	 saskaņoto	 paziņojumu	 negadījuma	
dalībnieki	atzinuši	par	vainīgu	tā	izraisīšanā	nevis	transportlīdzekļa	Škoda 
Octavia	pasažieri,	kā	tas	bija	patiesībā,	bet	gan	tā	vadītāju,	ir	jāņem	vērā	
negadījuma	apstākļi	un	fakti,	nepaļaujoties	vien	uz	negadījumā	iesaistīto	
personu	subjektīvo	viedokli.	

Attiecīgi	zaudējumu	atlīdzināšanas	pienākums	konkrētajā	gadījumā	
ir	pasažierim	saskaņā	ar	Civillikuma	1770.,	1773.,	1775.	un	1779.pantu.	
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[7.7]	 Prasītājas	 arguments,	 ka	 vadītājs	 transportlīdzekli	
novietoja	pārāk	 tuvu	blakus	esošai	automašīnai	un	 tāpēc	ar	viņa	vadītā	
transportlīdzekļa	 aizmugurējām	 durvīm	 pasažieris	 saskrāpējis	 blakus	
stāvošo	transportlīdzekli,	nevar	būt	par	pamatu	prasības	apmierināšanai.	

Pasažierim	 pirms	 durvju	 atvēršanas	 ir	 jāpārliecinās	 par	 to,	 vai	
distance	 starp	 automašīnām	 ir	 pietiekama,	 lai	 durvis	 atvērtu	 pilnībā.	
Savukārt,	ja	šī	distance	nav	pietiekama,	pasažierim	jāizkāpj	pa	otras	puses	
durvīm	vai,	ja	tas	nav	iespējams,	jāinformē	vadītājs,	lai	viņš	mašīnu	izbrauc	
ārā	 un	 pēc	 pasažiera	 izkāpšanas	 novieto	 atpakaļ	 stāvēšanai	 paredzētā	
vietā.

[8]	 Prasītāja	 Eiropas	 komercsabiedrība	 “BTA	 Insurance	Company”	
SE	iesniedza	kasācijas	sūdzību	par	minēto	spriedumu,	pārsūdzot	to	pilnā	
apjomā	un	norādot	šādus	argumentus.

[8.1]	 Tiesa,	 norādot,	 ka	 vismaz	 vienam	 transportlīdzeklim	 bija	
jāatrodas	 kustībā,	 lai	 konkrēto	 gadījumu	 atzītu	 par	 ceļu	 satiksmes	
negadījumu,	 sašaurināti	 iztulkojusi	 apdrošināšanas	 gadījuma	 jēdzienu	
sauszemes	transportlīdzekļu	īpašnieku	civiltiesiskās	atbildības	obligātajā	
apdrošināšanā.	

Tiesa	nepareizi	piemērojusi	Sauszemes	transportlīdzekļu	īpašnieku	
civiltiesiskās	atbildības	obligātās	apdrošināšanas	likumu,	nenoskaidrojot	
tā	 saturu	 atbilstoši	 Eiropas	 Savienības	 direktīvām,	 kuru	 noteikumi	
transponēti	minētā	 likuma	normās.	 Interpretējot	 valsts	 tiesību	 normas,	
nacionālo	tiesu	pienākums	ir	ņemt	vērā	valsts	tiesību	normu	kopumu,	un	
tas	jāinterpretē,	cik	vien	iespējams,	direktīvas	teksta	un	mērķa	kontekstā,	
lai	nonāktu	pie	risinājuma,	kas	atbilst	direktīvas	mērķim.

[8.1.2]	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	 civiltiesiskās	
atbildības	 obligātās	 apdrošināšanas	 likuma	 normas	 izriet	 no	 virknes	
Eiropas	 Savienības	 direktīvu,	 pamatā	 Padomes	 1972.gada	 24.aprīļa	
Pirmās	 direktīvas	 72/166/EEK	 (turpmāk	 –	 Direktīva	 72/166/EK),	 
1983.gada	30.decembra	Otrās	direktīvas	84/5/EEK	un	1990.gada	14.maija	
Trešās	 direktīvas,	 kas	 kodificētas	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 
2009.gada	 16.septembra	 Direktīvā	 2009/103/EK	 par	 civiltiesiskās	
atbildības	 apdrošināšanu	 saistībā	 ar	 mehānisko	 transportlīdzekļu	
izmantošanu	un	kontroli	saistībā	ar	pienākumu	apdrošināt	šādu	atbildību	
(turpmāk	–	Direktīva	2009/103/EK).	

Direktīvas	 2009/103/EK	 1.panta	 2.punkts	 un	 Direktīvas	 
72/166/EK	 1.panta	 2.punkts	 noteic,	 ka	 cietusī	 persona	 ir	 ikviena	 
persona,	kurai	 ir	 tiesības	uz	kompensāciju	par	 jebkādiem	zaudējumiem	
vai	miesas	bojājumiem,	kurus	izraisījis	transportlīdzeklis.	

Atbilstoši	ģenerāladvokātu	secinājumiem	Eiropas	Savienības	Tiesas	
lietās	 šī	 cietušās	 personas	 definīcija	 ir	 pietiekami	 plaša,	 lai	 ietvertu	
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cietušos,	 ar	 vienīgo	 nosacījumu,	 ka	 saskaņā	 ar	 piemērojamām	 valsts	
tiesību	 normām	 viņiem	 ir	 tiesības	 uz	 kompensāciju	 par	 jebkādiem	
zaudējumiem,	 kurus	 izraisījis	 transportlīdzeklis.	 Minētās	 direktīvas	
3.panta	 1.punktā	 noteikts,	 ka	 katra	 dalībvalsts,	 ievērojot	 4.pantu,	 veic	
visus	vajadzīgos	pasākumus,	lai	nodrošinātu	to,	ka	civiltiesiskā	atbildība	
par	 to	 transportlīdzekļu	 lietošanu,	 kas	 parasti	 atrodas	 tās	 teritorijā,	 ir	
apdrošināta.	

Cietušo	aizsardzība	pret	transportlīdzekļu	izraisītiem	zaudējumiem	
ir	 svarīgākais	 Padomes	 Pirmās,	 Otrās	 un	 Trešās	 direktīvas	 mērķis.	
Atbilstoši	 tam	 arī	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	 civiltiesiskās	
atbildības	 obligātās	 apdrošināšanas	 likuma	 2.pantā	 ir	 noteikts	 mērķis		
aizsargāt	 ceļu	 satiksmes	 negadījumos	 cietušo	 trešo	 personu	 intereses.	
Līdz	 ar	 to	 tiesai,	 skaidrojot	 jēdzienu	 “ceļu	 satiksmes	 negadījums”,	 bija	
jāņem	vērā	šis	mērķis.	

Tiesas	 sniegtā	 apdrošināšanas	 gadījuma	 jēdziena	 sašaurinātā	
interpretācija,	 to	 ierobežojot	 ar	 nosacījumu,	 ka	 vismaz	 vienam	 no	
negadījumā	 iesaistītajiem	 transportlīdzekļiem	bija	 jāatrodas	kustībā,	 lai	
attiecīgo	situāciju	atzītu	par	ceļu	satiksmes	negadījumu	un	apdrošināšanas	
gadījumu,	 neatbilst	 minēto	 direktīvu	 un	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	
īpašnieku	 civiltiesiskās	 atbildības	 obligātās	 apdrošināšanas	 likuma	
mērķim.	 Šādā	 veidā	 tiek	 ierobežota	 minēto	 tiesību	 aktu	 lietderīgā	
iedarbība,	kas	nav	pieļaujams.

[8.1.3]	Tomēr	pats	par	sevi	notikums	–	ceļu	satiksmes	negadījums	–	
nav	 apdrošināšanas	 gadījums	 sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	
civiltiesiskās	 atbildības	 obligātajā	 apdrošināšanā.	 Apdrošinot	
transportlīdzekļa	 īpašnieka,	 tiesīgā	 lietotāja	 civiltiesisko	 atbildību,	
apdrošināšanas	 atlīdzība	 tiek	 izmaksāta	 gadījumā,	 ja	 šī	 atbildība	
iestājas.	 Savukārt	 atlīdzības	 apmērs	 tiek	 noteikts	 pēc	 kompensācijas	
principa	 (likuma	 “Par	 apdrošināšanas	 līgumu”	 35.pants)	 un	 atbilst	
vienīgi	 zaudējumiem,	 kuru	 kompensāciju	 vispārējais	 civiltiesiskais	
regulējums	 uzliek	 transportlīdzekļa	 īpašniekam,	 tiesīgajam	 lietotājam	
(Sauszemes	transportlīdzekļu	īpašnieku	civiltiesiskās	atbildības	obligātās	
apdrošināšanas	likuma	18.,	31.pants).

Tas,	 vai	 konkrētajā	 gadījumā	 iestājas	 transportlīdzekļa	 īpašnieka,	
tiesīgā	 lietotāja	 civiltiesiskā	 atbildība	 par	 nodarītajiem	 zaudējumiem,	
jāvērtē	 saskaņā	 ar	 Civillikuma	 vispārējo	 regulējumu	 un	 Ceļu	 satiksmes	
likuma	speciālo	regulējumu,	kā	arī	Sauszemes	transportlīdzekļu	īpašnieku	
civiltiesiskās	atbildības	obligātās	apdrošināšanas	likumu.

[8.2]	Tiesa	nepareizi	piemērojusi	Ceļu	satiksmes	likuma	noteikumus,	
nosakot	 civiltiesisko	 atbildību	 par	 transportlīdzekļa	 izraisītiem	
zaudējumiem,	un	kļūdaini	 tulkojusi	ceļu	satiksmes	negadījuma	 jēdzienu	
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Ceļu	 satiksmes	 likuma	 un	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	
civiltiesiskās	atbildības	obligātās	apdrošināšanas	likuma	izpratnē.

[8.2.1]	 Spriedumā	 nepareizi	 norādīts,	 ka	 konkrētajā	 gadījumā	
zaudējumu	 atlīdzināšanas	 pienākums	 gulstas	 uz	 pasažieri	 saskaņā	 ar	
Civillikuma	1770.,	1773.,	1775.	un	1779.pantu.

Tā	 kā	 Ceļu	 satiksmes	 likuma	 44.pantā	 nav	 paredzēts	 izņēmums,	
ka	 transportlīdzekļa	 īpašnieks,	 valdītājs	 vai	 turētājs	 nav	 atbildīgi	 par	
pasažieru	 nodarītajiem	 zaudējumiem	 saistībā	 ar	 transportlīdzekļa	
lietošanu,	 secināms,	 ka	 par	 pasažieru	 transportlīdzekļa	 ekspluatācijas	
rezultātā	 nodarītajiem	 zaudējumiem	 atbild	 īpašnieks,	 valdītājs	 vai	
turētājs.	Līdz	ar	to	tiesai	bija	jāsecina,	ka	par	nodarītajiem	zaudējumiem	
atbild	transportlīdzekļa	īpašnieks,	nevis	pasažieris.

[8.2.2]	Tiesa	nepareizi	nosprieda,	ka	transportlīdzekļu	vadītāji	šajā	
situācijā	 nedrīkstēja	 sastādīt	 saskaņoto	 paziņojumu	 Ministru	 kabineta	
2004.gada	 29.jūnija	 noteikumu	 Nr.	 571	 “Ceļu	 satiksmes	 noteikumi”	
51.punkta	 kārtībā.	 To	 izraisīja	 atziņa,	 ka,	 lai	 konstatētu,	 ka	 notika	 ceļu	
satiksmes	 negadījums,	 vismaz	 vienam	 transportlīdzeklim	 negadījuma	
laikā	bija	jābūt	kustībā.

Tiesa	neveica	Ceļu	satiksmes	likumā	ietvertā	jēdziena	“ceļu	satiksme”	
un	 “ceļu	 satiksmes	 negadījums”	 gramatisko,	 teleoloģisko	 un	 sistēmisko	
interpretāciju.	

Ceļu	 satiksmes	 likuma	 1.panta	 5.punktā	 noteiktais	 jēdziens	 “ceļu	
satiksme”	 kā	 parādība	 skaidrota	 šaurā	 nozīmē.	 Taču	 no	 likuma	 mērķa	
un	 sistēmas	 izriet,	 ka	 transportlīdzeklis	 tiek	 iesaistīts	 ceļu	 satiksmes	
attiecībās	arī	tad,	ja	tas	tiek	novietots	stāvēšanai	vietā,	kurā	iespējama	tā	
braukšana.	

Šīs	 ceļu	 satiksmes	 attiecības	 ceļu	 satiksmes	 dalībnieku	 starpā,	
novietojot	transportlīdzekli	stāvēšanai	vai	apstājoties	ar	transportlīdzekli,	
tiek	reglamentētas	ar	tiesību	normām,	kas	attiecināmas	uz	ceļu	satiksmi,	
kā	 arī	 saistībā	 ar	 šādu	 ekspluatāciju	 tiek	 noteikta	 transportlīdzekļa	
īpašnieka,	tiesīgā	lietotāja	atbildība.

No	 ceļu	 satiksmes	 negadījuma	 definīcijas	 Ceļu	 satiksmes	 likuma	
1.panta	7.punktā	 izriet,	ka	par	ceļa	satiksmes	negadījumu	tiek	uzskatīts	
ne	 tikai	 negadījums,	 kas	 noticis	 “ceļu	 satiksmē”,	 lietojot	 šo	 jēdzienu	 kā	
attiecību,	 pārvietojoties	 pa	 ceļiem	 ar	 transportlīdzekļiem	 vai	 bez	 tiem,	
bet	 arī	 “citā	 vietā,	 kur	 iespējama	 transportlīdzekļa	 braukšana,	 noticis	
negadījums,	kurā	iesaistīts	transportlīdzeklis”.	

Līdz	 ar	 to	 par	 ceļu	 satiksmes	 negadījumu	 atzīstams	 arī	 tāds	
negadījums,	 kad	 transportlīdzeklis	 nav	 pārvietojies	 un	 kad	 stāvvietā	
novietotam	 transportlīdzeklim	 tiek	 nodarīti	 bojājumi	 cita	 transportlīdzekļa	
ekspluatācijas	rezultātā.
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[8.3]	Tiesa,	norādot,	ka	prasītājai	nebija	jāizmaksā	apdrošināšanas	
atlīdzība	 par	 transportlīdzekļa	 VW Passat	 bojājumiem,	 pārkāpusi	
Civilprocesa	likuma	192.panta	noteikumus	par	prasības	robežām.

Prasītāja	 izmaksāja	 atlīdzību	 brīvprātīgās	 apdrošināšanas	
ietvaros,	 kompensējot	 attiecīgus	 zaudējumus	 saistībā	 ar	 apdrošinātā	
transportlīdzekļa	bojājumiem,	par	ko	strīds	nepastāv.	Prasītāja	atbilstoši	
likuma	“Par	apdrošināšanas	līgumu”	40.panta	pirmajai	daļai	ir	pārņēmusi	
prasības	tiesības	pret	personu,	kura	ir	atbildīga	par	zaudējumiem	saskaņā	
ar	Ceļu	satiksmes	likuma	44.pantu.

[9]	Prasītājas	nosaukums	mainīts	no	Eiropas	komercsabiedrība	“BTA	
Insurance	Company”	SE	uz	Eiropas	komercsabiedrība	“Balcia	Insurance”	SE.	

[10]	 Ar	 Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 departamenta	 2017.gada	
13.novembra	 lēmumu	 Eiropas	 Savienības	 Tiesai	 uzdoti	 šādi	 jautājumi	
prejudiciālā	nolēmuma	pieņemšanai:

1)	 Vai	 Padomes	 1972.gada	 24.aprīļa	 Direktīvas	 72/166/EEK	 par	
dalībvalstu	 tiesību	 aktu	 tuvināšanu	 attiecībā	 uz	 civiltiesiskās	 atbildības	
apdrošināšanu	saistībā	ar	mehānisko	 transportlīdzekļu	 izmantošanu	un	
attiecībā	 uz	 kontroli	 saistībā	 ar	 pienākumu	 apdrošināt	 šādu	 atbildību	
(Pirmās	 direktīvas)	 3.panta	 1.punkts	 ir	 interpretējams	 tādējādi,	 ka	
jēdziens	“transportlīdzekļu	lietošana”	aptver	tādu	situāciju	kā	pamatlietā,	
proti,	stāvēšanai	novietota	transportlīdzekļa	durvju	atvēršanu?	

2)	Ja	atbilde	uz	1.jautājumu	ir	apstiprinoša,	vai	Padomes	1972.gada	
24.aprīļa	 Direktīvas	 	 72/166/EEK	 3.panta	 1.punkts	 ir	 interpretējams	
tādējādi,	 ka	 jēdziens	 “transportlīdzekļu	 lietošana”	 aptver	 tādu	 situāciju	
kā	 pamatlietā,	 proti,	 kad	 kaitējums	 trešās	 personas	 īpašumam	 radies,	
transportlīdzekli	lietojot	pasažierim?

Tiesvedība	 lietā	 apturēta,	 līdz	 likumīgā	 spēkā	 stājas	 Eiropas	
Savienības	Tiesas	nolēmums.

[11]	Ar	Augstākās	tiesas	Civillietu	departamenta	2018.gada	13.jūnija	
lēmumu	prasītāja	Eiropas	komercsabiedrība	“Balcia	Insurance”	SE	aizstāta	
ar	tās	tiesību	pārņēmēju	AAS	“Baltic	Insurance	Company”.

[12]	Ar	Senāta	2019.gada	26.februāra	lēmumu	atjaunota	tiesvedība	
lietā,	jo	Augstākajā	tiesā	2018.gada	4.decembrī	saņemts	Eiropas	Savienības	
Tiesas	 2018.gada	 15.novembra	 spriedums	 lietā	 Nr.	 C-648/17	 AS	 “BTA	
Baltic	Insurance	Company”	pret	AS	“Baltijas	Apdrošināšanas	Nams”,	kurā	
atbildēts	uz	Augstākās	tiesas	uzdotajiem	jautājumiem.	
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Motīvu daļa

[13]	 Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	 argumentiem,	 kas	
minēti	kasācijas	sūdzībā,	kā	to	nosaka	Civilprocesa	likuma	473.panta	pirmā	
daļa,	Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	ir	atceļams	un	
lieta	nododama	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā.

[14]	 Pusēm	 ir	 strīds	 par	 to,	 vai	 notikušais	 negadījums,	 kad,	
autotransporta	 līdzekļu	 stāvvietā	 piebraukušā	 un	 apstādinātā	
transportlīdzekļa	pasažierim	atverot	automašīnas	durvis,	tika	bojāts	blakus	
stāvošais	 transportlīdzeklis,	 ir	 kvalificējams	 kā	 apdrošināšanas	 gadījums	
Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	 civiltiesiskās	 atbildības	 obligātās	
apdrošināšanas	likuma	izpratnē.

[14.1]	 Apdrošināšanas	 gadījuma	 definīcija	 noteikta	 Sauszemes	
transportlīdzekļu	 īpašnieku	 civiltiesiskās	 atbildības	 obligātās	
apdrošināšanas	 likuma	 1.panta	 2.punktā: apdrošināšanas	 gadījums	 ir	
ceļu	 satiksmes	 negadījums,	 kuram	 iestājoties	 paredzēta	 apdrošināšanas	
atlīdzības	izmaksa.	

Atbilstoši	šī	likuma	18.pantam,	iestājoties	apdrošināšanas	gadījumam,	
apdrošinātājs,	 kurš	 apdrošinājis	 zaudējumu	 nodarījušā	 transportlīdzekļa	
īpašnieka	civiltiesisko	atbildību,	vai	Transportlīdzekļu	apdrošinātāju	birojs,	
ja	 apdrošināšanas	 atlīdzība	 izmaksājama	 no	 Garantijas	 fonda,	 saskaņā	
ar	apdrošinātāja	atbildības	 limitu	atlīdzina	šajā	 likumā	noteiktajā	kārtībā	
novērtētos	 zaudējumus,	 kas	 ceļu	 satiksmes	 negadījumā	 nodarīti	 trešajai	
personai.	 Savukārt	 atbilstoši	 minētā	 likuma	 25.panta	 1.punktam	 ceļu	
satiksmes	 negadījumā	 trešās	 personas	 mantai	 nodarītais	 zaudējums	 ir	
zaudējums,	kas	radies	sakarā	ar	transportlīdzekļa	bojājumu	vai	bojāeju.

[14.2]	Sauszemes	transportlīdzekļu	 īpašnieku	civiltiesiskās	atbildības	
obligātās	 apdrošināšanas	 likumā	 transponētas	vairākas	Eiropas	Savienības	
direktīvas,	tostarp	Eiropas	Padomes	1972.gada	24.aprīļa	Direktīva	72/166/
EEK	par	dalībvalstu	tiesību	aktu	tuvināšanu	attiecībā	uz	civiltiesiskās	atbildības	
apdrošināšanu	 saistībā	 ar	 mehānisko	 transportlīdzekļu	 izmantošanu	 un	
attiecībā	uz	kontroli	saistībā	ar	pienākumu	apdrošināt	šādu	atbildību	(Pirmā	
direktīva),	kas	bija	spēkā	negadījuma	brīdī	2008.gada	24.oktobrī.

Direktīvas	 72/166/EEK	 1.panta	 2.punkts	 noteic,	 ka	 šajā	 direktīvā	
“cietusī	 persona”	 ir	 ikviena	 persona,	 kurai	 ir	 tiesības	 uz	 kompensāciju	
par	 jebkādiem	 zaudējumiem	 vai	 miesas	 bojājumiem,	 kurus	 izraisījis	
transportlīdzeklis.	Direktīvas	3.panta	1.punkts	paredz,	ka	katra	dalībvalsts,	
ievērojot	4.pantu,	veic	visus	vajadzīgos	pasākumus,	 lai	nodrošinātu	to,	ka	
civiltiesiskā	atbildība	par	to	transportlīdzekļu	lietošanu,	kas	parasti	atrodas	
tās	teritorijā,	ir	apdrošināta.

Savukārt	Padomes	1983.gada	30.decembra	Otrās	direktīvas	84/5/EEK	 
par	 dalībvalstu	 tiesību	 aktu	 tuvināšanu	 attiecībā	 uz	 transportlīdzekļu	
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īpašnieku	 civiltiesiskās	 atbildības	 apdrošināšanu	 1.pants	 noteic,	 ka	
Direktīvas	 72/166/EEK	 3.panta	 1.punktā	 minētā	 apdrošināšana	 obligāti	
attiecas	gan	uz	kaitējumu	īpašumam,	gan	uz	miesas	bojājumiem.

[14.3]	 Atbilstoši	 Eiropas	 Savienības	 Tiesas	 pastāvīgajai	 judikatūrai	
nacionālajai	 tiesai,	 piemērojot	 nacionālo	 likumu,	 ja	 situācija	 ietilpst	
direktīvas	piemērošanas	jomā,	ir	pienākums	interpretēt	nacionālo	likumu	
pēc	 iespējas	 atbilstoši	 direktīvas	 tekstam	 un	 mērķim,	 lai	 sasniegtu	 tajā	
paredzēto	 rezultātu	 (sk.,	 piemēram, Eiropas Savienības Tiesas 2013.gada 
25.aprīļa sprieduma lietā “Asociaţia Accept”, C-81/12, ECLI:EU:C:2013:275, 
71.punktu). 

Dalībvalstīm	 sava	 kompetence	 ir	 jāīsteno,	 ievērojot	 Savienības	
tiesības,	un	valsts	tiesību	normas	par	atlīdzību	transportlīdzekļu	izraisītos	
ceļu	satiksmes	negadījumos	nevar	atņemt	Eiropas	Savienības	direktīvām	
to	 lietderīgo	 iedarbību	 (sk.,	 piemēram, Eiropas Savienības Tiesas  
2012.gada 23.oktobra sprieduma lietā “Marques Almeida”, 
C-300/10, ECLI:EU:C:2012:656, 31.punktu, Eiropas Savienības Tiesas  
2017.gada 14.septembra sprieduma lietā “Delgado Mendes”, C-503/16, 
ECLI:EU:C:2017:681, 48.punktu).

Līdz	 ar	 to	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	 civiltiesiskās	
atbildības	obligātās	apdrošināšanas	likuma	1.panta	2.punktā	minētā	jēdziena	
“apdrošināšanas	 gadījums”	 iztulkošanā	 primāri	 izmantojamas	 Eiropas	
Savienības	 tiesību	normas,	nevis	cits	nacionālais	normatīvais	akts.	Proti,	 ir	
nepieciešams	 noskaidrot,	 vai	 stāvoša	 transportlīdzekļa	 pasažiera	 durvju	
atvēršana	ir	“transportlīdzekļa	lietošana”	Direktīvas	72/166/EK	izpratnē.

[14.4]	 Eiropas	 Savienības	 Tiesa	 ir	 norādījusi,	 ka	 jēdziena	
“transportlīdzekļu	 lietošana”	 tvērums	nevar	 tikt	atstāts	katras	dalībvalsts	
vērtējumam,	bet	tas	 ir	autonoms	Savienības	tiesību	 jēdziens,	kas	saskaņā	
ar	 Eiropas	 Savienības	 Tiesas	 pastāvīgo	 judikatūru	 ir	 jāinterpretē,	 ņemot	
vērā	 it	 īpaši	 šīs	 tiesību	 normas	 kontekstu	 un	 tiesiskā	 regulējuma,	 kurā	
tā	 ietilpst,	 mērķus	 (Eiropas Savienības Tiesas 2014.gada 4.septembra 
sprieduma lietā “Vnuk”, C-162/13, ECLI:EU:C:2014:2146, 41.punkts,  
EST 2017.gada 28.novembra sprieduma lietā “Rodrigues de Andrade”,	
C514/16, EU:C:2017:908, 31.punkts). 

Minētajās	 lietās	 Eiropas	 Savienības	 Tiesa	 nosprieda,	 ka	 Direktīvas	
72/166/EEK	 3.panta	 1.punkts	 ir	 jāinterpretē	 tādējādi,	 ka	 tajā	 minētais	
jēdziens	 “transportlīdzekļu	 lietošana”	 aptver	 jebkādu	 transportlīdzekļa	
izmantošanu,	 kas	 atbilst	 šī	 transportlīdzekļa	 parastajai	 funkcijai,	 proti,	
transporta	funkcijai.

Senāta	 ieskatā,	 ievērojot	 šo	 norādi	 uz	 jēdziena	 “transportlīdzekļa	
lietošana”	 plašo	 tvērumu,	 durvju	 atvēršana	 pēc	 transportlīdzekļa	
novietošanas	 stāvēšanai	 atbilst	 “tā	 izmantošanai	 atbilstoši	 parastajai	
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funkcijai”.	Proti,	pasažieru	iekāpšana	transportlīdzeklī	un	izkāpšana	no	tā	ir	
transportlīdzekļa	lietošanas	izpausme,	un	transportlīdzekļa	ekspluatāciju	
nevar	pilnīgi	pabeigt,	pasažieriem	paliekot	transportlīdzeklī.	

[14.5]	Tomēr	galīgo	skaidrojumu	par	to,	vai	transportlīdzekļa	durvju	
atvēršana	 ietilpst	 jēdziena	 “transportlīdzekļu	 lietošana”	 tvērumā	 arī	
gadījumā,	kad	abi	transportlīdzekļi	neatrodas	kustībā	un	kad	automašīnas	
durvis	atvēris	pasažieris,	nevis	vadītājs,	izskatāmajā	lietā	sniegusi	Eiropas	
Savienības	Tiesa,	atbildot	uz	Augstākās	tiesas	uzdotajiem	jautājumiem.

Proti,	Eiropas	Savienības	Tiesa	2018.gada	15.novembra	spriedumā	
lietā	Nr.	C-648/17	norādīja,	ka,	ciktāl	Pirmās	direktīvas	1.panta	1.punktā	
paredzētos	 mehāniskos	 transportlīdzekļus	 neatkarīgi	 no	 to	 īpašībām	
parasti	 ir	 paredzēts	 izmantot	 transportam,	 minētais	 jēdziens	 aptver	
transportlīdzekļa	visa	veida	izmantošanu	transportam.	Transportlīdzekļa	
durvju	 atvēršana	 ir	 tā	 izmantošana,	 kas	 atbilst	 transportlīdzekļa	
funkcijai,	ciktāl	tā	ļauj	ar	šo	transportlīdzekli	pārvadāto	vai	pārvadājamo	
personu	iekāpšanu	tajā	un	izkāpšanu	no	tā	vai	preču	iekraušanu	tajā	un	
izkraušanu	no	tā.	Šo	secinājumu	neietekmē	tas,	ka	pamatlietā	aplūkotie	
transportlīdzekļi	 negadījuma	 brīdī	 bija	 novietoti	 stāvēšanai	 un	 ka	 tie	
atradās	stāvvietā.	Turklāt	arī	tam,	vai	attiecīgā	transportlīdzekļa	motors	
negadījuma	brīdī	darbojās,	nav	izšķirošas	nozīmes	(sk.	Eiropas Savienības 
Tiesas 2018.gada 15.novembra sprieduma lietā “BTA Baltic Insurance 
Company”, C648/17, ECLI:EU:C:2018:917, 35.–39.punktu).

Attiecībā	 uz	 to,	 ka	 negadījumu	 izraisījusi	 nevis	 transportlīdzekļa	
vadītāja	 rīcība,	 bet	 gan	 tā	 pasažiera	 rīcība,	 Eiropas	 Savienības	 Tiesa	
norādīja,	ka	ne	Pirmās	direktīvas	3.panta	1.punktā	ietvertā	tiesību	norma,	
ne	citas	to	direktīvu	tiesību	normas,	kas	attiecas	uz	obligāto	apdrošināšanu,	
neparedz,	 ka	 obligātā	 apdrošināšana	 attiektos	 tikai	 uz	 kādas	 noteiktas	
personu	 kategorijas,	 piemēram,	 transportlīdzekļa	 vadītāja,	 civiltiesisko	
atbildību.	 Savukārt	Otrās	direktīvas	2.panta	1.punkts,	kurā	 ir	norāde	uz	
“transportlīdzekļu	lietošanu	vai	vadīšanu”,	un	šīs	direktīvas	3.pants,	kurā	
ir	 atsauce	uz	 “autovadītāju	vai	 jebkuru	 citu	personu	 [..],	 kas	 saskaņā	ar	
civiltiesībām	 ir	atbildīga	par	negadījumu	un	kuras	atbildība	 ir	 [obligāti]	
apdrošināta”,	 liek	 domāt,	 ka	 šī	 apdrošināšana	 attiecas	 uz	 civiltiesisko	
atbildību,	 kas	 izriet	 ne	 tikai	 no	 transportlīdzekļu	 vadīšanas,	 bet	 arī	 no	
citiem	tā	izmantošanas	veidiem	un	no	izmantošanas,	kuru	īsteno	personas,	
kas	nav	 transportlīdzekļa	 vadītājs.	 Transportlīdzekļu	 izmantošana	 ir	 ne	
tikai	 to	vadīšana,	 tā	 ietver	arī	 transportlīdzekļa	durvju	atvēršanu,	ciktāl	
tā	 atļauj	 ar	 šo	 transportlīdzekli	 pārvadāto	 un	 pārvadājamo	 personu	
iekāpšanu	tajā	un	izkāpšanu	no	tā	vai	preču	iekraušanu	tajā	un	izkraušanu	
no	tā,	ko	parasti	veic	arī	pasažieri	(sk.	minētā sprieduma 41.–47.punktu).
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Līdz	 ar	 to	 Eiropas	 Savienības	 Tiesa	 nosprieda,	 ka	 Direktīvas	
72/166/EEK	3.panta	1.punkts	ir	 interpretējams	tādējādi,	ka	šajā	tiesību	
normā	 paredzētajā	 jēdzienā	 “transportlīdzekļu	 lietošana”	 ietilpst	
situācija,	 kad	 stāvvietā	 novietota	 transportlīdzekļa	 pasažieris,	 atverot	
šī	 transportlīdzekļa	durvis,	 ir	 saskrāpējis	un	bojājis	 tam	blakus	 stāvošo	
transportlīdzekli.

[14.6]	 Ņemot	 vērā	 visu	 iepriekš	 minēto,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 jēdziens	
“apdrošināšanas	 gadījums”	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	
civiltiesiskās	atbildības	obligātās	apdrošināšanas	likuma	1.panta	2.punkta	
izpratnē	 aptver	 kaitējuma	 nodarīšanu	 ar	 jebkādu	 transportlīdzekļa	
izmantošanu,	kas	atbilst	šī	transportlīdzekļa	parastajai	funkcijai,	neatkarīgi	
no	tā,	vai	viens	vai	abi	transportlīdzekļi	atradās	kustībā	un	vai	automašīnas	
durvis,	iekāpjot	tajā	vai	izkāpjot	no	tās,	atvēris	vadītājs	vai	pasažieris.	

Savukārt	 Ceļu	 satiksmes	 likuma	 1.panta	 7.punktā	 noteiktā	 ceļu	
satiksmes	 negadījuma	 definīcija	 jēdziena	 “apdrošināšanas	 gadījums”	
iztulkošanā	izmantojama	tiktāl,	ciktāl	tā	ir	saskanīga	ar	šī	jēdziena	izpratni	
Eiropas	Savienības	tiesībās.	

[15]	Rezumējot	iepriekš	norādīto,	Senāts	neuztur	šajā	lietā	Augstākās	
tiesas	2014.gada	28.marta	spriedumā	izteiktās	atziņas.

[16]	Senāta	ieskatā	iepriekš	izklāstīto	argumentu	kopums	ļauj	secināt,	
ka	konstatētie	trūkumi	materiālo	tiesību	normu	iztulkošanā	un	piemērošanā	
ir	pietiekams	pamats	sprieduma	atcelšanai,	 jo	 tie	varēja	novest	pie	 lietas	
nepareizas	izspriešanas.

[17]	 Atceļot	 spriedumu,	 saskaņā	 ar	 Civilprocesa	 likuma	 458.panta	
otro	 daļu	 prasītājai	 AS	 “BTA	 Baltic	 Insurance	 Company”	 atmaksājama	
drošības	nauda	284,57	euro.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 474.panta	 2.punktu	 un	 
475.pantu,	Senāts

n o s p r i e d a

atcelt	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	2014.gada	20.maija	
spriedumu	un	nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā;

atmaksāt	apdrošināšanas	AS	“BTA	Baltic	Insurance	Company”	drošības	
naudu	284,57	EUR	(divi	simti	astoņdesmit	četrus	euro	un	57	centus).

Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

Kompetence piešķirt savam spriedumam atpakaļvērstu spēku, atzīstot, ka 
augstāka juridiska spēka tiesību normai neatbilstošā tiesību norma nav 
spēkā ar kādu noteiktu brīdi pagātnē, tādējādi pārgrozot jau pastāvošās 
tiesiskās attiecības, ir vienīgi Satversmes tiesai. Tiesai, kas izskata civillietu, 
šādas kompetences nav (Satversmes tiesas likuma 32.panta trešā daļa un 
31.panta 11.punkts).

Rīgā	2019.gada	12.martā	 SKC-15/2019
 ECLI:LV:AT:2019:0312.C04203511.2.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:
senatore	Inta	Lauka,
senators	Valerijs	Maksimovs,
senatore	Zane	Pētersone
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 lietu	 sakarā	 ar	 “InterRisk	 Vienna	

Insurance	 Group”	 AAS	 un	 [pers.	 A]	 kasācijas	 sūdzībām	 par	 Augstākās	
tiesas	Civillietu	 tiesu	palātas	2016.gada	26.oktobra	 spriedumu	civillietā	
[pers.	 A]	 prasībā	 pret	 [pers.	 B]	 ar	 trešo	 personu	 “InterRisk	 Vienna	
Insurance	Group”	AAS	par	morālā	kaitējuma	atlīdzības	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	 [Pers.	 A],	 pamatojoties	 uz	 Civillikuma	 5.,	 2347.,	 2348.,	 2349.	
un	 1635.pantu,	 2010.gada	 13.decembrī	 cēla	 Rīgas	 apgabaltiesā	 prasību	
pret	 [pers.	 B],	 lūdzot	 piedzīt	 no	 atbildētāja	morālā	 kaitējuma	 atlīdzību	
151	000	LVL,	kā	arī	tiesāšanās	izdevumus.

Prasības	pieteikumā	norādīti	šādi	apstākļi.
[1.1]	2007.gada	[..]	februārī	ap	plkst.	[..]	[pers.	B]	vadīja	automašīnu	

BMW [..]	ar	valsts	reģistrācijas	Nr.	[..]	pa	[nosaukums]	ielu,	[..].	Pārkāpjot	
Ceļu	 satiksmes	 noteikumu	 4.,	 10.,	 34.,	 384.	 un	 113.punkta	 prasības,	
atbildētājs	ar	automašīnas	labo	priekšējo	daļu	notrieca	[pers.	A].

Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Latgales	 priekšpilsētas	 tiesas	 2008.gada	 [..]	
maija	spriedumu	[pers.	B]	tika	atzīts	par	vainīgu	noziedzīga	nodarījuma	
izdarīšanā,	kas	paredzēts	Krimināllikuma	260.panta	otrajā	daļā.

[1.2] Ceļu	satiksmes	noteikumu	pārkāpuma	un	uzbraukuma	gājējam	
rezultātā	[pers.	A]	nodarīti	smagi	miesas	bojājumi,	kas	bīstami	dzīvībai,	kā	
rezultātā	ar	Veselības	un	darbnespēju	ekspertīzes	ārstu	valsts	komisijas	
lēmumu	prasītāja	atzīta	par	otrās	grupas	invalīdi.

[1.3]	[Pers.	A]	(dzimusi	[..]	gadā)	pirms	ceļu	satiksmes	negadījuma	
bija	 sabiedriski	 aktīva	 skolniece,	 ar	 labām	 sekmēm	 un	 priekšzīmīgu	
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uzvedību.	Gūstot	smagas	traumas,	prasītājai	bija	mazas	cerības	izdzīvot.	
Viņa	ilgu	laiku	atradās	bezsamaņas	stāvoklī,	bija	paralizēta	viena	ķermeņa	
puse,	tādēļ	vēlāk	sekoja	ilgstošs	ārstēšanās	periods,	bija	jāmācās	no	jauna	
staigāt	un	runāt.

Prasītāja	ir	pārdzīvojusi	smagu	šoku	un	guvusi	psiholoģisku	traumu.	
Garīgās	 ciešanas	 izpaudās	 kā	 mokas,	 raizes,	 nemiers,	 bēdas,	 skumjas,	
emocionāls	 šoks,	 psihiskā	 un	 garīgā	 stāvokļa	 izmaiņas.	 Ir	 zaudēta	
pilnvērtīga	 dzīve	 un	 dzīvesprieks.	 Gūtā	 trauma	 prasītājai	 apgrūtinājusi	
zināšanu	apguves	procesu	un	samazinājusi	iespējas	iesaistīties	skolas	un	
ārpusskolas	izklaidējošās	un	fiziskās	aktivitātēs.

Prasītājai	ir	grūtības	arī	profesijas	izvēlē,	jo	gūtās	traumas	dēļ	viņa	
nevar	 strādāt	 jebkuru	 darbu	 tā	 iemesla	 dēļ,	 ka	 veselības	 stāvoklis	 nav	
atjaunojies	 pilnībā	 un	 neatjaunosies	 tādā	 apmērā,	 kādā	 tas	 bija	 pirms	
negadījuma.

Prasītāja	 nevar	 sevi	 piedāvāt	 darba	 tirgū	 kā	 konkurētspējīgu	
pretendenti,	jo	gūto	traumu	sekas	ir	pamanāmas	arī	vizuāli	gan	kustībās,	
gan	runas	tempā.	Ir	palikušas	arī	neizlīdzināmas	rētas	uz	galvaskausa	un	
kakla,	kas	ir	būtiski	jaunas	sievietes	vizuālajam	izskatam.

[1.4]	Sakarā	ar	apdrošināšanas	gadījumu	AAS	“Baltikums”	prasītājai	
izmaksāja	apdrošināšanas	atlīdzību	1194,09	LVL,	kas	sastāv	no	personai	
nodarītiem	 mantiskiem	 zaudējumiem	 686,59	 LVL	 un	 nemantiskiem	
zaudējumiem	507,50	LVL.

[2]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2011.gada	
16.novembra	spriedumu	prasība	apmierināta	daļēji.

No	 [pers.	 B],	 pamatojoties	 uz	 Civillikuma	 1635.pantu,	 [pers.	 A]	
labā	piedzīta	morālā	kaitējuma	atlīdzība	5500	LVL	jeb	7825,79	EUR.	No	
[pers.	B]	valsts	ienākumos	ir	piedzīta	valsts	nodeva	258	LVL	un	ar	lietas	
izskatīšanu	saistītie	izdevumi	6,54	LVL.

[3]	 Apelācijas	 sūdzību	 par	minēto	 spriedumu	 iesniedza	 [pers.	 A],	
uzskatot,	ka	tiesas	piedzītā	morālā	kaitējuma	atlīdzība	ir	nepamatoti	zema.

Pirmās	 instances	 spriedumu	 pārsūdzēja	 arī	 atbildētājs	 [pers.	 B],	
kurš	 apelācijas	 sūdzībā	 norādīja,	 ka	 tiesa	 ir	 nepareizi	 piemērojusi	
Sauszemes	transportlīdzekļu	īpašnieku	civiltiesiskās	atbildības	obligātās	
apdrošināšanas	 likuma	 (turpmāk	 –	 OCTA	 likums)	 15.panta	 otro	 daļu,	
neņemot	 vērā	 minētā	 likuma	 18.pantu,	 kas	 noteic,	 ka,	 iestājoties	
apdrošināšanas	gadījumam,	apdrošinātājs,	kurš	apdrošinājis	zaudējumus	
nodarījušā	 transportlīdzekļa	 īpašnieka	 civiltiesisko	 atbildību,	 saskaņā	
ar	 apdrošinātāja	 atbildības	 limitu	 atlīdzina	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā	
novērtētos	 zaudējumus,	 kuri	 radušies	 trešajai	 personai.	 Tādējādi	 tikai	
tad,	 ja	 pieprasītā	 summa	 pārsniedz	 apdrošināšanas	 limitu,	 kas	 nav	
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konstatējams	šajā	gadījumā,	 trešā	persona	 tiesīga	vērsties	ar	prasījumu	
pret	vainīgo	personu.

[4]	Ar	Augstākās	tiesas	Civillietu	tiesu	palātas	2016.gada	26.oktobra	
spriedumu	 [pers.	 A]	 prasība	 noraidīta	 pilnīgi.	 Spriedumā	 norādi	 šādi	
motīvi.

[4.1]	Lietā	nav	strīda	par	 to,	ka	2007.gada	[..]	 februārī	notika	ceļu	
satiksmes	negadījums,	kurā	[pers.	B]	vadītā	automašīna	BMW [..]	ar	valsts	
reģistrācijas	 Nr.	 [..],	 braucot	 pa	 [nosaukums]	 ielu,	 [..],	 notrieca	 gājēju	
[pers.	A],	kura	negadījuma	rezultātā	guva	smagus	miesas	bojājumus,	kas	
bīstami	dzīvībai.	Ar	Rīgas	pilsētas	Latgales	priekšpilsētas	tiesas	2008.gada	
[..]	maija	 spriedumu	 [pers.	 B]	 atzīts	 par	 vainīgu	 noziedzīga	 nodarījuma	
izdarīšanā,	kas	paredzēts	Krimināllikuma	260.panta	otrajā	daļā.

[4.2]	 AAS	 “Baltikums”	 sakarā	 ar	 apdrošināšanas	 gadījumu	 ir	
pārskaitījusi	[pers.	A]	materiālo	kompensāciju	722,11	EUR	(507,50	LVL)	
par	 nodarīto	 morālo	 kaitējumu,	 tomēr	 vēlāk	 [pers.	 A]	 cēlusi	 prasību	
par	 morālā	 kaitējuma	 atlīdzināšanu	 no	 negadījumā	 vainojamā	
transportlīdzekļa	vadītāja	[pers.	B].

[4.3]	 Lietā	 nav	 strīda	 par	 to,	 ka	 satiksmes	 negadījuma	 rezultātā	
[pers.	 A]	 ir	 nodarīts	 morālais	 kaitējums,	 un	 pirmās	 instances	 tiesa	
pamatoti	atzinusi,	ka	prasītājai	morālais	kaitējums	ir	prezumējams	un	tas	
nav	jāpierāda,	jo	konkrētajā	gadījumā	ir	noticis	noziedzīgs	nodarījums	pret	
personas	veselību,	ko	apliecina	lietai	pievienotais	Rīgas	pilsētas	Latgales	
priekšpilsētas	 tiesas	2008.gada	 [..]	maija	 spriedums.	Šis	 fakts	apelācijas	
sūdzībās	nav	apstrīdēts.

[4.4]	Transportlīdzekļa	vadītāja	atbildība	ir	noteikta	Ceļu	satiksmes	
likuma	 44.panta	 otrajā	 daļā,	 kas	 noteic,	 ka	 par	 transportlīdzekļa	
ekspluatācijas	 rezultātā	 nodarīto	 zaudējumu	 atbild	 transportlīdzekļa	
īpašnieks	 vai	 valdītājs.	 Savukārt	 minētā	 panta	 piektajā	 daļā	 noteikts,	
ka	 civiltiesiskās	 atbildības	 apdrošināšanas	 gadījumā	 trešajai	 personai	
nodarīto	 zaudējumu	 atlīdzināšanas	 kārtību	 regulē	 atsevišķs	 likums	 par	
civiltiesiskās	atbildības	obligāto	apdrošināšanu.

Satiksmes	 negadījuma	 brīdī	 2007.gada	 [..]	 februārī	 bija	 spēkā	 
2004.gada	 27.aprīļa	 OCTA	 likums,	 kura	 mērķis	 atbilstoši	 šā	 likuma	
2.pantam	ir	aizsargāt	ceļu	satiksmes	negadījumos	cietušo	trešo	personu	
intereses	 un	 reglamentēt	 tiesiskās	 attiecības	 starp	 transportlīdzekļu	
īpašniekiem,	 tiesīgajiem	 lietotājiem	 un	 apdrošinātājiem	 sakarā	 ar	
transportlīdzekļu	 īpašnieku	 un	 tiesīgo	 lietotāju	 civiltiesiskās	 atbildības	
obligāto	apdrošināšanu.

[4.5]	 Lietā	 nav	 strīda	 par	 to,	 ka	 [pers.	 B]	 bija	 apdrošinājis	
AAS	 “Baltikums”	 savu	 civiltiesisko	 atbildību	 par	 ceļu	 satiksmes	
negadījumā	nodarīto	zaudējumu	trešajai	personai.	Tāpat	nav	strīda	par	to,	 
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ka	 2007.gada	 [..]	 februārī	 notika	 ceļu	 satiksmes	 negadījums,	 t.i.,	
konstatējams	 apdrošināšanas	 gadījums,	 kuram	 iestājoties,	 paredzēta	
apdrošināšanas	atlīdzības	izmaksa.

Saskaņā	 ar	 OCTA	 likuma	 15.panta	 pirmo	 daļu,	 iestājoties	
apdrošināšanas	gadījumam,	apdrošinātājs,	kurš	apdrošinājis	zaudējumus	
nodarījušā	 transportlīdzekļa	 īpašnieka	 civiltiesisko	 atbildību,	 vai	
Transportlīdzekļu	 apdrošinātāju	 birojs	 (ja	 apdrošināšanas	 atlīdzība	
izmaksājama	no	Garantijas	fonda)	sedz	zaudējumus,	nepārsniedzot	noteikto	
apdrošinātāja	 atbildības	 limitu,	 kas	 par	 personai	 nodarīto	 zaudējumu	
atlīdzināšanu	noteikts	līdz	250	000	LVL	katrai	cietušajai	personai.

No	minētās	tiesību	normas	izriet,	ka	atbildīgajam	transportlīdzekļa	
vadītājam	 iestājas	 civiltiesiskā	 atbildība	 par	 ceļu	 satiksmes	 negadījumā	
cietušajam	nodarīto	nemantisko	kaitējumu,	bet	to	atlīdzina	apdrošinātājs	
apdrošināšanas	līgumā	noteiktā	limita	ietvaros.

[4.6]	 Apdrošinot	 savu	 civiltiesisko	 atbildību,	 personai	 ir	 tiesības	
rēķināties,	 ka	 ceļu	 satiksmes	 negadījuma	 rezultātā	 zaudējumus	 likumā	
noteiktā	 limita	 ietvaros	 cietušajai	 personai	 atlīdzinās	 apdrošinātājs,	
tādējādi	 transportlīdzekļa	 īpašnieks	 būs	 pasargāts	 no	 izmaksām,	 kas	
varētu	 rasties	 ceļu	 satiksmes	 negadījuma	 rezultātā.	 Pretējā	 gadījumā	
zustu	jēga	transportlīdzekļu	īpašnieku	civiltiesiskās	atbildības	obligātajai	
apdrošināšanai.

Apdrošināšanas	 gadījuma	 konstatēšana	 izslēdz	 iespēju	 satiksmes	
negadījumā	 cietušajai	 personai	 celt	 prasību	 pret	 negadījumā	 vainīgo	
transportlīdzekļa	 vadītāju	 par	 nodarītā	morālā	 kaitējuma	 atlīdzināšanu	
apdrošināšanas	 limita	 ietvaros,	 jo	 prasījums	 minētā	 limita	 ietvaros	 ir	
izvirzāms	pret	apdrošinātāju,	ar	kuru	ir	noslēgts	OCTA	līgums.

Uz	 šādu	 kārtību	 norāda	 arī	 OCTA	 likuma	 15.panta	 otrā	 daļa,	 kas	
noteic,	ka	zaudējumus,	kuri	netiek	atlīdzināti	saskaņā	ar	šo	likumu	vai	kuri	
pārsniedz	noteikto	apdrošinātāja	atbildības	limitu,	trešā	persona	ir	tiesīga	
pieprasīt	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.

[4.7]	Prasītāja	lūdz	atlīdzināt	viņai	morālo	kaitējumu	214	853,64	EUR	
apmērā,	 bet	 apdrošinātāja	 –	 AAS	 “Baltikums”	 –	 ir	 izmaksājusi	 tikai	
722,11	EUR.

Civillietu	 tiesu	 palāta	 atzīst,	 ka	 [pers.	 A]	 nodarītais	 morālais	
kaitējums	 ir	 jāatlīdzina	apdrošinātājam	OCTA	 likumā	noteiktajā	kārtībā,	
jo:1)	 ir	 iestājies	 apdrošināšanas	 gadījums,	 2)	 prasītā	morālā	 kaitējuma	
atlīdzības	 summa	nepārsniedz	 likumā	noteikto	 apdrošinātāja	 atbildības	
limitu,	kas	uz	ceļu	satiksmes	negadījuma	brīdi	bija	noteikts	250	000	LVL	
jeb	355	717,95	EUR.	Līdz	ar	to	nav	iestājies	OCTA	likuma	15.panta	otrajā	
daļā	 noteiktais	 gadījums,	 kas	 pieļauj	 cietušā	 vēršanos	 pret	 atbildīgo	
transportlīdzekļa	vadītāju.
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[4.8]	Ceļu	satiksmes	negadījuma	brīdī	bija	spēkā	Ministru	kabineta	
2005.gada	 17.maija	 noteikumi	 Nr.	 331	 “Noteikumi	 par	 apdrošināšanas	
atlīdzības	 apmēru	 un	 aprēķināšanas	 kārtību	 par	 personai	 nodarītajiem	
nemantiskajiem	zaudējumiem”	(turpmāk	arī	–	Ministru	kabineta	noteikumi	
Nr.	331),	kas	bija	 izdoti	 saskaņā	ar	OCTA	 likuma	19.panta	 trešo	daļu	un	
noteica	apdrošināšanas	atlīdzības	apmēru	un	tā	aprēķināšanas	kārtību.

Ar	 Satversmes	 tiesas	 2014.gada	 29.decembra	 spriedumu	 lietā	
Nr.	214-06-03	Ministru	kabineta	2005.gada	17.maija	noteikumu	Nr.	331	
“Noteikumi	 par	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 apmēru	 un	 aprēķināšanas	
kārtību	 par	 personai	 nodarītajiem	 nemateriālajiem	 zaudējumiem”	 
3.,	5.5.	un	10.punkts	atzīts	par	neatbilstošu	Latvijas	Republikas	Satversmes	
105.pantam	un	OCTA	likuma	15.panta	pirmās	daļas	1.punktam.

Satversmes	tiesa	minētajā	spriedumā	norādījusi,	ka	saskaņā	ar	OCTA	
likuma	 15.pantu	 likumdevējs	 ir	 nepārprotami	 noteicis	 apdrošinātāja	
atbildības	limitus	pēc	apdrošināšanas	gadījuma	iestāšanās,	kurus	Ministru	
kabinets	 nedrīkst	 pārkāpt,	 reglamentējot	 apdrošināšanas	 atlīdzības	
apmēru	 un	 tā	 aprēķināšanas	 kārtību.	 Izpildvara	 nedrīkstētu	 īstenot	 tai	
likumdevēja	 doto	 pilnvarojumu	 pretēji	 OCTA	 likuma	 normām,	 kurās	
likumdevējam	bija	 jātransponē	Eiropas	Savienības	direktīvu	 (Direktīvas	
72/166/EEK,	Direktīvas	84/5/EEK	un	Direktīvas	90/232/EEK)	prasības.	
Satversmes	tiesa	ir	atzinusi,	ka	Ministru	kabineta	noteikumu	Nr.	331	3.	un	
10.punktā	 paredzētie	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 apmēri	 par	 cietušajai	
personai	 nodarītajiem	 nemateriālajiem	 zaudējumiem	 ir	 ievērojami	
mazāki.

[4.9]	 Pēc	 iepriekš	 minētā	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 tiesas	
2014.gada	29.decembra	sprieduma	taisīšanas	ir	izveidojusies	tiesu	prakse	
apdrošināšanas	atlīdzības	piedziņas	jautājumos	sakarā	ar	ceļu	satiksmes	
negadījumā	 nodarīto	 morālo	 kaitējumu	 (sk.	 Augstākās tiesas Civillietu 
departamenta 2015.gada 25.februāra spriedumu lietā Nr. SKC-1/2015, 
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015.gada 5.marta spriedumu 
lietā Nr. SKC-250/2015).	 Augstākā	 tiesa	 vairākos	 nolēmumos	 atzinusi,	
ka	 Ministru	 kabineta	 noteiktais	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 apmērs	
ir	 nesamērīgi	 zems	 un	 neatbilst	 OCTA	 likuma	 15.panta	 pirmās	 daļas	
1.punktā	noteiktajam	apdrošinātāja	atbildības	 limitam.	Augstākās	tiesas	
2015.gada	25.februāra	spriedumā	lietā	Nr.	SKC-1/2015	izteikta	atziņa,	ka	
katra	dalībvalsts	var	noteikt	attiecīgus	kritērijus	civiltiesiskās	atbildības	
apmēra	noteikšanai	par	ceļu	satiksmes	negadījumos	cietušajām	personām	
nodarītajiem	nemateriālajiem	zaudējumiem,	tomēr	šiem	kritērijiem	jābūt	
tādiem,	 lai	 tie	 nesamērīgi	 nesamazinātu	 cietušo	 tiesības	 uz	 atbilstīgu	
atlīdzinājumu,	 proti,	 apdrošinātāja	 atbildības	 ierobežojums	 nevar	 būt	
mazāks	par	Eiropas	Savienības	direktīvās	norādīto	summu.	
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[4.10]	 Ievērojot,	 ka	 nosakot	 ceļu	 satiksmes	 negadījumā	 cietušajai	
personai	 izmaksājamo	 apdrošināšanas	 atlīdzību,	 ir	 konstatējama	
pretruna	starp	OCTA	likuma	15.panta	pirmo	daļu	un	uz	šī	likuma	pamata	
izdotajiem	Ministru	kabineta	noteikumiem	Nr.	331,	tādēļ,	pamatojoties	uz	
Oficiālo	publikāciju	un	tiesiskās	informācijas	likuma	9.panta	sesto	daļu,	ir	
piemērojama	augstāka	spēka	normatīvajā	aktā	–	OCTA	likumā	–	noteiktā	
kārtība	un	limiti.

[5]	 AAS	 “Baltikums”,	 kas	 1998.gada	 31.martā	 Uzņēmumu	 reģistrā	
bija	 reģistrēta	 ar	 Nr.	 40003387032,	 nosaukums	 2015.gada	 8.decembrī	
mainīts	 uz	 “Baltikums	 Vienna	 Insurance	 Group”	 AAS,	 bet	 2017.gada	
21.martā	–	uz	“InterRisk	Vienna	Insurance	Group”	AAS.

2017.gada	 27.decembrī	 “InterRisk	 Vienna	 Insurance	 Group”	 AAS	
reorganizēta,	 pievienojot	 iegūstošajai	 sabiedrībai	 AAS	 “BTA	 Baltic	
Insurance	Company”,	reģistrācijas	Nr.	40103840140.

[6]	Par	apelācijas	instances	tiesas	2016.gada	26.oktobra	spriedumu	
“InterRisk	 Vienna	 Insurance	 Group”	 AAS	 iesniegusi	 kasācijas	 sūdzību,	
kurā	 lūdz	spriedumu	atcelt	un	nodot	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	apelācijas	
instances	tiesā.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	šādiem	argumentiem.
[6.1]	Lietas	apstākļi	un	uz	tiem	attiecināmās	tiesību	normas.
[6.1.1]	 Trešā	 persona	 –	 apdrošinātāja	 –	 ir	 persona,	 kas	 saistībā	 ar	

notikušo	negadījumu	nekādu	prettiesisko	rīcību	nav	pieļāvusi	(apdrošinātājs	
nav	negadījuma	izraisītājs).	Apdrošinātājas	saistībām	ir	līgumisks	raksturs,	un	
labā	 ticībā	noslēgtais	 apdrošināšanas	 līgums	atbilstoši	 tā	 dalībnieku	 gribai	
nosaka	katra	dalībnieka	tiesības	un	pienākumus.

[6.1.2]	Apdrošinātāja,	slēdzot	transportlīdzekļa	īpašnieka	civiltiesiskās	
atbildības	 obligātās	 apdrošināšanas	 līgumu	 (turpmāk	 –	 apdrošināšanas	
līgums),	ievēroja	līguma	slēgšanas	brīdī	spēkā	esošās	tiesību	normas,	tai	skaitā	
2005.gada	Ministru	kabineta	noteikumos	Nr.	331	paredzētās,	kuras	arī	tiesa	
vairākus	gadus	pēc	pieņemšanas	uzskatīja	par	leģitīmām	un	spēkā	esošām.

[6.1.3]	 Slēdzot	 apdrošināšanas	 līgumu,	 apdrošinātāja,	 no	 vienas	puses,	
ir	 apsolījusi	 apdrošinātajam	 transportlīdzekļa	 īpašniekam	 sniegt	 noteiktus	
pakalpojumus,	bet,	no	otras	puses,	ir	pieprasījusi	samaksāt	šiem	pakalpojumiem	
atbilstošu	 apdrošināšanas	 prēmiju;	 tieši	 šo	 līdzsvaru	 starp	 apdrošinātājas	
saņemtajiem	 prēmijas	 maksājumiem	 (atlīdzība	 par	 pakalpojumiem)	 un	
apdrošinātājas	apdrošināšanas	atlīdzības	maksāšanas	pienākumu,	kas	veido	
pakalpojumu,	par	kuru	iepriekš	saņemta	atlīdzība,	demokrātiskā	valstī	īpaši	
aizsargā.

[6.1.4]	 Savukārt	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 maksāšanas	 pienākuma	
saturu	noteica	likumdevējs	un	Ministru	kabinets,	pamatojoties	uz	likumdevēja	
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deleģējumu	 noteikt	 maksājamas	 nemateriālo	 zaudējumu	 apdrošināšanas	
atlīdzības	apmēru.

[6.1.5]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 uzskata,	 ka	 noslēgtā	 apdrošināšanas	
līguma	saturs	patvaļīgi	grozāms	tā,	ka	kaitējuma	nodarītājs	–	atbildētājs	–	ir	
atbrīvojams	no	civiltiesiskās	atbildības	par	zaudējumu	atlīdzināšanu	arī	tajā	
daļā,	kurā	viņš	šo	atbildību	nebija	apdrošinājis	un	arī	nebija	par	to	maksājis,	
tādējādi	 apdrošinātājas	 saistības	 bez	 jebkādas	 atlīdzības	 tiek	 palielinātas,	
pārkāpjot	 tiesiskās	 paļāvības	 principu	 un	 apdrošinātājas	 (komersanta)	
tiesības	uz	īpašumu.

Arī	Eiropas	Savienības	Tiesa	(EST),	kuras	nolēmumi	Latvijas	tiesām	
ir	jāievēro,	vairākkārt	ir	secinājusi,	ka	apdrošināšanas	darījumu	raksturo	
apdrošinātāja	 pienākums,	 iepriekš	 iekasējot	 prēmiju,	 apdrošinātajai	
personai,	 ja	 ir	 iestājies	 apdrošināšanas	 gadījums,	 sniegt	 pakalpojumus,	
par	kuriem	ir	panākta	vienošanās,	noslēdzot	līgumu	(Eiropas Savienības 
Tiesas 1999.gada 25.februāra sprieduma lietā “CPP”, C-349/96, 17.punkts,  
2001.gada 8.marta sprieduma lietā “Skandia”, C-240/99, ECLI:EU:C:1999:93, 
37.punkts; tieši	par	sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	civiltiesiskās	
atbildības	 obligāto	 apdrošināšanu Eiropas Savienības Tiesas 2015.gada 
26.marta sprieduma lietā “Litaksa”, C-556/13, ECLI:EU:C:2015:202, 
28.punkts).

[6.1.6]	 Tādējādi	 uz	 lietā	 nodibinātajiem	 faktiskajiem	 apstākļiem	 ir	
attiecināmas	 šādas	 tiesību	normas:	1)	OCTA	 likuma	15.panta	otrā	 daļa	 un	
19.pants;	2)	Ministru	kabineta	noteikumu	Nr.	331	3.1.punkts,	kurš	 tostarp	
veido	 noslēgtā	 apdrošināšanas	 līguma	 saturu;	 3)	 Civillikuma	 1635.	 un	 
2347.pants;	4)	Ceļu	satiksmes	likuma	44.pants	par	transportlīdzekļa	īpašnieka	
(tiesīga	 lietotāja)	 –	 kaitējuma	 nodarītāja	 (ne	 apdrošinātāja)	 –	 civiltiesisko	
atbildību	 par	 deliktu	 un	 šīs	 personas	 pienākumu	 nodrošināt	 kaitējuma	
atlīdzinājumu	daļā,	kurā	tas	nebija	apdrošināts.

[6.1.7]	 Zaudējumus,	 kas	 netiek	 atlīdzināti	 saskaņā	 ar	 OCTA	 likumu,	
atlīdzina	persona,	kas	ir	civiltiesiski	atbildīga	par	šiem	zaudējumiem	saskaņā	
ar	vispārējo	regulējumu	civiltiesībās	(minētā	likuma	15.panta	otrā	daļa).	
Savukārt	Ministru	kabineta	noteikumu	Nr.	331	3.1.punkts,	kas	ir	attiecināms	
uz	 šīs	 lietas	 faktiskajiem	 apstākļiem,	 ar	 Satversmes	 tiesas	 spriedumu	 
Nr.	 2014-06-03	 nav	 atzīts	 par	 spēkā	 neesošu	 ar	 atpakaļvērstu	 spēku.	
Paplašināti	 tulkot	 Satversmes	 tiesas	 spriedumu	 nedrīkst	 ne	 attiecībā	
uz	 personām,	 uz	 kurām	 ir	 attiecināms	 tiesību	 normas	 neesamības	
atpakaļvērsts	spēks,	ne	arī	attiecībā	uz	tiesību	normu	klāstu,	kuras	zaudē	
spēku	ar	Satversmes	 tiesas	 spriedumu.	Pretējā	gadījumā	 tiktu	pārkāpta	
Satversmes	tiesas	ekskluzīvā	kompetence.

[6.2]	Tiesiskā	paļāvība	un	tiesības	uz	īpašumu.
[6.2.1]	 Ir	vispārēji	atzīts	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesas	(ECT)	judikatūrā,	
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ka	īpašuma	tiesības	ietver	arī	līgumu	tiesības	ar	ekonomisku	vērtību,	ko	savos	
nolēmumos	atzīst	arī	Satversmes	tiesa.	Apdrošinātājas	tiesības	veikt	līgumā	
paredzētos	 maksājumus,	 nepārsniedzot	 līgumā	 noteiktos	 apmērus,	 ir	
uzskatāmas	par	īpašuma	tiesību	objektu	Satversmes	105.panta	izpratnē.

[6.2.2]	 Apdrošinātājai,	 slēdzot	 apdrošināšanas	 līgumus	 atbilstoši	
tiesiskajam	 regulējumam	 līguma	 slēgšanas	 brīdī,	 bija	 izveidojusies	
aizsargājama	 tiesiskā	 paļāvība,	 ka	 tā	 maksās	 tikai	 tās	 summas,	 kuras	 ir	
ierēķinātas	saņemtajā	apdrošināšanas	prēmijā.

[6.2.3] Satversmes	 tiesas	 praksē	 ir	 nostiprināta	 atziņa,	 ka	 no	
Satversmes	1.pantā	ietvertā	demokrātiskās	republikas	jēdziena	izriet	valsts	
pienākums	 savā	 darbībā	 ievērot	 tiesiskas	 valsts	 pamatprincipus,	 tostarp	
tiesiskās	paļāvības	 principu	un	 tiesiskās	noteiktības	principu.	 Satversmes	
tiesa	ir	atzinusi,	ka	tiesiskās	noteiktības	princips	pēc	būtības	tiek	aptverts	ar	
tiesiskās	paļāvības	principu	tā	plašākā	izpratnē.	Tādēļ	izskatāmajā	lietā	jāvērtē	
trešās	 personas	 pamattiesību	 ierobežojuma	 atbilstība	 tiesiskās	 paļāvības	
principam	tā	plašākajā	izpratnē.

[6.2.4]	 Trešā	 persona	 uzskata,	 ka	 vispār	 nav	 saskatāms	 tiesiskais	
pamatojums	 pārkāpt	 (ierobežot)	 tās	 tiesības	 uz	 īpašumu	 un	 tiesiskās	
paļāvības	 principu	 situācijā,	 kurā	 zaudējumu	 piedziņa	 neapdrošinātajā	
daļā	 ir	 tikpat	 vienkārši	 izdarāma	 no	 personas,	 kas	 ir	 atbildīga	 par	 šiem	
zaudējumiem,	 pamatojoties	 uz	 vispārējo	 regulējumu	 civiltiesībās.	 Nav	 un	
nevar	būt	definēts	tāds	virsmērķis	saistībā	ar	sabiedrības	interesēm,	kas	ļautu	
pārkāpt	vienas	privātpersonas	(apdrošinātājas)	pamattiesības	par	labu	citai	
personai,	turklāt	atbrīvojot	transportlīdzekļa	īpašnieku	(tiesīgo	lietotāju)	no	
civiltiesībās	 noteiktā	 pienākuma	 atlīdzināt	 nodarītos	 zaudējumus	daļā,	 kurā	
atbildība	par	šiem	zaudējumiem	nebija	apdrošināta.

[6.3]	 Direktīvu	 piemērošana	 un	 tiesību	 normu	 interpretācijas	
robežas	saskaņā	ar	direktīvām.

[6.3.1]	Apelācijas	instances	tiesas	atsauce	uz	ES	tiesībām	(direktīvām)	
ir	 kļūdaina.	 Eiropas	 Savienības	 Tiesa	 savos	 spriedumos	 vairākkārt	 ir	
norādījusi,	 ka	 pat	 skaidra,	 precīza	 un	 beznosacījuma	 direktīvas	 norma,	
kuras	mērķis	ir	privātpersonām	piešķirt	tiesības	vai	noteikt	pienākumus,	
nav	 piemērojama	 pati	 par	 sevi	 strīdā	 starp	 privātpersonām	 (sk.	Eiropas 
Savienības Tiesas 2004.gada 5.oktobra sprieduma apvienotajās lietās “Pfeiffer 
u.c.”, C-397/01 līdz C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, 109.punktu).

Minētā	 tiesa	 ar	obligātu	 spēku	dalībvalstīs	 ir	 atzinusi	 šādus	direktīvu	
normu	 piemērošanas	 pamatprincipus:	 1)	 valsts	 tiesas	 pienākums	
piemērojamo	 valsts	 tiesību	 normu	 interpretācijā	 un	 piemērošanā	
atsaukties	 uz	 direktīvas	 saturu	 nevar	 būt	 pamats,	 lai	 valsts	 tiesības	
interpretētu	contra legem;	 2)	 valsts	 tiesas	pienākuma	–	 interpretējot	un	
piemērojot	valsts	tiesību	normas,	ņemt	vērā	direktīvā	noteikto	–	robežas	
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ir	 rodamas	 vispārējos	 tiesību	 principos,	 tostarp	 tiesiskās	 noteiktības	
principā	un	atpakaļejoša	spēka	nepieļaujamības	principā.

[6.3.2]	Trešās	personas	pārstāve	ir	saņēmusi	Eiropas	Komisijas	vēstuli	
par	 direktīvu	 piemērojamību	 un	 atbildību	 (kopija	 pievienota	 kasācijas	
sūdzībai),	kurā	sniegts	skaidrojums,	ka	apdrošinātāji	nevar	būt	atbildīgi	par	
direktīvu	 nepareizu	 pārņemšanu	 nacionālajās	 tiesībās	 un	 ka	 direktīvām	
nav	horizontālās	piemērojamības	strīdā	starp	privātpersonām.

[6.4]	 Satversmes	 tiesas	 2014.gada	 29.decembra	 sprieduma	 lietā	
Nr.	2014-06-03	attiecināmība	uz	lietas	faktiskajiem	apstākļiem.

[6.4.1]	Satversmes	tiesas	spriedums	lietā	Nr.	2014-06-03	jāinterpretē	
atbilstoši	 Satversmes	 1.,	 92.	 un	 105.pantam,	 tas	 ir,	 tā,	 lai	 šā	 sprieduma	
interpretācija	nerādītu	konstitucionālo	 tiesību	un	vispārējo	 tiesību	principu	
pārkāpumu,	 radot	 negatīvas	 sekas	 privātpersonai,	 arī	 apdrošinātājai,	 kura	
darbojas	labā	ticībā	un	nav	pieļāvusi	prettiesisku	rīcību.

[6.4.2]	Saistībā	ar	minētā	Satversmes	tiesas	sprieduma	interpretāciju	
neskaidrības	 nevar	 rasties,	 jo	 Satversmes	 tiesas	 likuma	 32.pants	 nosaka,	
no	kura	brīža	ir	piemērojama	tiesību	normas	spēkā	neesamība,	 ja	šī	norma	
neatbilst	augstākā	spēka	tiesību	normai.	Minētais	regulējums	ir	imperatīvs,	ko	
nav	ievērojusi	apelācijas	instances	tiesa.	Šāda	rīcība	novestu	pie	secinājuma,	
ka	Satversmes	tiesas	likuma	32.panta	regulējums	vispār	nekad	nav	jāpiemēro,	
ļaujot	 spēkā	 neesamību	 noteikt	 ar	 atpakaļvērstu	 spēku	 attiecībā	 uz	 visām	
personām,	vadoties	tikai	pēc	Satversmes	tiesas	atziņas	par	kādas	tiesību	
normas	neatbilstību	Satversmei.

[6.4.3]	Apelācijas	tiesas	secinājums,	ka	Ministru	kabineta	noteikumi	
Nr.	331	nav	jāpiemēro	attiecībā	uz	visām	personām,	sākot	ar	noteikumu	
pieņemšanas	 brīdi,	 nepārprotami	 nonāk	 pretrunā	 ar	 Satversmes	 tiesas	
sprieduma	saturu,	kā	arī	Satversmes	tiesas	likuma	32.pantu.

Satversmes	 tiesas	 sprieduma	 nolēmumu	 daļas	 6.punktā	 noteikts,	
ka	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 Nr.	 331	 3.punkts,	 5.5.apakšpunkts	 un	
10.punkts	 spēku	zaudē	ar	atpakaļvērstu	 spēku	 (ar	2007.gada	11.oktobri)	
attiecībā	tikai	uz	vienu	personu	–	SIA	“Autofavorīts”.	Uz	prasītāju,	atbildētāju	un	
trešo	personu	šajā	lietā	tas	nav	attiecināms.

Kaitējums	prasītājai	nodarīts	ceļu	satiksmes	negadījumā	2007.gada	
7.februārī,	 turklāt	 ir	 apšaubāms,	 ka	Ministru	 kabineta	 nepareizas	 rīcības	
rezultātā	radušās	cietušo	grūtības	saņemt	morālā	kaitējuma	atlīdzinājumu	var	
risināt	uz	citas	privātpersonas	–	apdrošinātājas	–	rēķina.

[6.4.4]	Augstākās	 tiesas	 Senāta	Administratīvo	 lietu	departamenta	
2004.gada	 30.marta	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 SKA-5/2004	 noteikts,	 ka,	
pastāvot	kolīzijai	starp	tiesiskuma	principu	un	likuma	varas	principu	jeb	
likuma	 ievērošanas	 principu,	 prioritāte	 piešķirama	 likuma	 ievērošanas	
principam.	 Tādējādi,	 ņemot	 vērā,	 ka	 šajā	 spriedumā	 runa	 ir	 par	 valsts	
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saistībām,	 nav	 nekāda	 tiesiskā	 pamatojuma	 izvirzīt	 augstākas	 prasības	
privātpersonai	–	apdrošinātājai.	Turklāt	OCTA	likuma	15.panta	otrā	daļa	
jāinterpretē	atbilstoši	 tās	gramatiskai	 jēgai,	proti,	 likumdevējs	skaidri	 ir	
paredzējis,	ka	ir	iespējama	situācija,	kad	zaudējumi	cietušajam	ir	nodarīti,	
bet	tie	nebija	apdrošināti,	kas	cietušajam	dod	pamatu	prasīt	šo	zaudējumu	
atlīdzināšanu	no	zaudējumu	nodarītāja.

[6.5]	 [Pers.	 A]	 prasība	 pret	 apdrošinātāju	 jau	 tika	 izskatīta	 civillietā	
Nr.	C04219310.	Šajā	lietā	prasītāja	lūdza	piedzīt	apdrošināšanas	atlīdzību	par	
morālo	kaitējumu,	atlīdzinot	šo	kaitējumu	pilnā	apmērā	saistībā	ar	miesas	
bojājumiem,	kas	viņai	nodarīti	2007.gada	8.februārī	izraisītajā	ceļu	satiksmes	
negadījumā.	 Tomēr	 prasītāja	 minētajā	 lietā	 atteicās	 no	 prasības,	 tādēļ,	
pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	223.panta	4.punktu,	ar	tiesas	2010.gada	
29.maija	 lēmumu	 tiesvedība	 lietā	 tika	 izbeigta.	Minētais	 lēmums	 stājies	
spēkā,	un	saskaņā	ar	Civilprocesa	likuma	225.pantu	atkārtota	griešanās	tiesā	
strīdā	starp	tām	pašām	pusēm,	par	to	pašu	priekšmetu	un	uz	tā	paša	pamata	
nav	pieļaujama.

Pat	pieņemot	(kaut	arī	trešā	persona	to	neuzskata	par	pamatotu	pieeju),	
ka	 prasītāja	 varētu	 iesniegt	 pieteikumu	 pārskatīt	 civillietā	 Nr.	 C04219310	
pieņemto	 lēmumu,	 jo	 lietas	 izspriešanā	 piemērotās	 tiesību	 normas	 atzītas	
par	 neatbilstošu	 augstāka	 juridiska	 spēka	 tiesību	 normai	 (Civilprocesa	
likuma	479.panta	5.punkts),	ir	nokavēts	Civilprocesa	likuma	478.panta	otrajā	
daļā	noteiktais	triju	mēnešu	termiņš	no	dienas,	kad	konstatēti	apstākļi,	kas	
ir	 par	 pamatu	 lietas	 jaunai	 izskatīšanai.	 Līdz	 ar	 to	 tiesa,	 norādot,	 ka	 šāda	
prasība	vēl	joprojām	ir	iespējama,	pieļauj	būtisku	kļūdu	Civilprocesa	likuma	
normu	 interpretācijā	un	piemērošanā.	Tādējādi	apelācijas	instances	tiesas	
spriedumu	nevar	atzīt	par	tiesisku	un	pamatotu,	jo	tas	ne	tikai	noliedz	trešās	
personas	 Satversmē	 garantētās	 tiesības,	 bet	 arī	 liedz	 prasītājai	 saņemt	
atbilstošu	atbildētāja	nodarītā	kaitējuma	atlīdzinājumu.

[7]	Par	minēto	spriedumu	kasācijas	sūdzību	iesniedza	arī	[pers.	A],	
lūdzot	 spriedumu	 atcelt	 un	 nodot	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	
instances	tiesā.

Prasītāja	uzskata,	ka	Civillietu	tiesu	palātas	atziņas	par	civiltiesiski	
atbildīgās	personas	un	 tās	 apdrošinātāja	 atbildības	nošķiršanu	kopumā	
atbilst	 Eiropas	 Savienības	 Tiesas	 atziņām,	 taču	 prasība	 pret	 ceļu	
satiksmes	negadījumā	vainojamo	personu	konkrētajā	gadījumā	noraidīta	
nepamatoti.

Kasācijas	 sūdzībā	 izteikti	 argumenti,	 kas	 faktiski	 ir	 analogi	 trešās	
personas	kasācijas	sūdzībā	norādītajiem.	Papildus	uzsvērts,	ka	prasība	nav	
celta	 par	 nesamaksāto	 apdrošināšanas	 atlīdzību,	 bet	 gan	 par	 kaitējuma	
atlīdzības	 piedziņu	 no	 vainīgās	 personas,	 pamatojoties	 uz	 Civillikuma	
1635.pantu.
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Prasītājas	 ieskatā	 tiesa	 nepareizi	 piemērojusi	 Oficiālo	 publikāciju	
un	tiesiskās	informācijas	likuma	9.panta	sesto	daļu,	kas	iekļaujas	kopējā	
tiesību	 normu	 sistēmā	 un	 ir	 iztulkojama	 kontekstā	 ar	 citām	 tiesību	
normām.	 Latvijas	 Republikas	 Satversme	 un	 Satversmes	 tiesas	 likums	
piešķir	 Satversmes	 tiesai	 ekskluzīvu	 kompetenci	 izskatīt	 lietas	 par	
likumu	un	normatīvo	aktu	atbilstību	Satversmei,	kā	arī	citas	ar	likumu	tās	
kompetencē	nodotās	lietas.

Atšķirībā	no	administratīvā	procesa	(Administratīvā	procesa	likuma	
104.pants)	 civilprocesu	 un	 kriminālprocesu	 reglamentējošo	 likumu	
normas	nepiešķir	tiesai	tiesības	nepiemērot	spēkā	esošu	tiesību	normu,	
ja	 tā	 neatbilst	 augstāka	 juridiska	 spēka	 tiesību	 normai,	 bet	 gan	 paredz	
tiesības	vērsties	Satversmes	tiesā	ar	pieteikumu.

Motīvu daļa

[8]	 Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	 personām,	 kuras	
to	 pārsūdzējušas,	 un	 attiecībā	 uz	 argumentiem,	 kas	 minēti	 kasācijas	
sūdzībās,	kā	to	nosaka	Civilprocesa	likuma	473.panta	pirmā	daļa,	Senāts	
atzīst,	 ka	Augstākās	 tiesas	Civillietu	 tiesu	palātas	2016.gada	26.oktobra	
spriedums	 ir	 atceļams	un	 lieta	 nododama	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	
instances	tiesā.

[8.1]	 Senāts	 konstatē,	 ka	 [pers.	 A]	 lūgusi	 piedzīt	 no	 [pers.	 B]	
kompensāciju	 151	 000	 LVL	 par	 viņai	 nodarīto	 morālo	 kaitējumu,	
pamatojoties	 uz	 Civillikuma	 1635.pantu,	 kas	 noteic,	 ka	 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	(panta	
pirmā	daļa).	Ar	morālo	kaitējumu	 jāsaprot	 fiziskas	vai	garīgas	 ciešanas,	
kas	izraisītas	ar	neatļautas	darbības	rezultātā	nodarītu	cietušā	nemantisko	
tiesību	vai	nemantisko	labumu	aizskārumu.	Atlīdzības	apmēru	par	morālo	
kaitējumu	 nosaka	 tiesa	 pēc	 sava	 ieskata,	 ņemot	 vērā	morālā	 kaitējuma	
smagumu	un	sekas	(panta	otrā	daļa).

Apelācijas	 instances	 tiesa,	 nenoliedzot,	 ka	 cietušajai	 personai,	
pamatojoties	 uz	 Civillikuma	 1635.pantu,	 ir	 tiesības	 celt	 prasību	 tiesā	
pret	transportlīdzekļa	vadītāju	par	nodarītā	morālā	kaitējuma	atlīdzības	
piedziņu,	prasību	tomēr	noraidījusi,	atzīstot,	ka	konkrētajā	gadījumā	nav	
iestājušies	OCTA	likuma	15.panta	otrajā	daļā	minētie	apstākļi,	kas	pieļauj	
cietušās	personas	vēršanos	pret	atbildīgo	transportlīdzekļa	vadītāju.

Tiesas	ieskatā	pieprasītā	atlīdzība	par	morālo	kaitējumu	nepārsniedz	
OCTA	 likuma	 15.panta	 pirmās	 daļas	 1.punktā	 noteikto	 apdrošināšanas	
limitu	–	250	000	LVL	katrai	cietušajai	personai,	tādēļ	atlīdzība	piedzenama	
no	apdrošinātāja.
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Tiesa,	 noraidot	 prasību,	 spriedumā	 atsaukusies	 uz	 Oficiālo	
publikāciju	 un	 tiesiskās	 informācijas	 likuma	 9.panta	 sesto	 daļu,	
Augstākās	tiesas	2015.gada	25.februāra	spriedumā	lietā	Nr.	SKC-1/2015,	
2015.gada	 5.marta	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 SKC-250/2015,	 kā	 arī	 Latvijas	
Republikas	 Satversmes	 tiesas	 2014.gada	 29.decembra	 spriedumā	 lietā	 
Nr.2014-06-03	paustajām	atziņām.

Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 spriedums	 taisīts,	 nepareizi	
piemērojot	materiālo	tiesību	normas,	kā	arī	pārkāpjot	procesuālo	tiesību	
normas,	kas	novedis	pie	lietas	nepareizas	izspriešanas.

[8.2]	Apelācijas	 instances	 tiesa	nav	atzinusi,	ka	zemākas	 instances	
tiesas	 spriedumā,	 ar	 kuru	 prasība	 daļēji	 apmierināta,	 ietvertais	
pamatojums	 ir	 pareizs	 un	 pilnībā	 pietiekams,	 un	 nav	 pievienojusies	
zemākas	instances	tiesas	sprieduma	argumentācijai	(Civilprocesa	likuma	
432.panta	piektā	daļa),	tādēļ	apelācijas	instances	spriedums	bija	taisāms	
Civilprocesa	likuma	189.–198.pantā	noteiktajā	kārtībā.

Līdz	ar	to	motīvu	daļā	saskaņā	ar	Civilprocesa	likuma	193.panta	piekto	
daļu	 bija	 jānorāda	 lietā	 konstatētie	 fakti,	 pierādījumi,	 uz	 kuriem	 pamatoti	
tiesas	secinājumi,	un	argumenti,	ar	kuriem	noraidīti	tie	vai	citi	pierādījumi.	
Tāpat	bija	jānorāda	konstatēto	lietas	apstākļu	juridiskais	novērtējums.

Tiesai,	 kā	 tas	 izriet	 no	 Civilprocesa	 likuma	 8.,	 97.	 un	 193.panta	
piektās	 daļas	 noteikumiem,	 ir	 pienākums	pamatot	 spriedumu,	 sniedzot	
izvērstu	 un	 nepārprotamu	 juridisko	 argumentāciju,	 kurā	 atspoguļots	
konkrētā	 strīda	 atrisināšanai	 piemērojamo	 materiālo	 tiesību	 normu	
izvēles	process,	sākot	ar	lietā	būtisku	faktisko	apstākļu	noskaidrošanu,	kas	
balstīta	uz	pierādījumu	objektīvu	novērtējumu	to	kopumā,	un	beidzot	ar	
loģiskā	secībā	izdarīta	gala	slēdziena	formulēšanu.	Tātad	tiesas	uzdevums,	
izšķirot	ikvienu	strīdu,	ir	detalizēti	izvērtēt,	vai	prasītāja	norādītie	apstākļi,	
kas	 ietilpst	 pierādīšanas	 priekšmetā,	 guvuši	 apstiprinājumu,	 un	 kādas	
juridiskās	 sekas	 piemērojamās	materiālo	 tiesību	 normas	 sastāvs	 saista	
ar	 lietas	 iztiesāšanas	 gaitā	 noskaidrotiem	 faktiem	 (sk. Augstākās tiesas  
2018.gada 19.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-7/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0219.
C15291810.1.S) 8.punktu, Augstākās tiesas 2018.gada 29.marta sprieduma 
lietā Nr. SKC-43/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0329.C29590813.1.S) 7.2.punktu).

Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedums	 neatbilst	
minētajām	prasībām,	jo	no	sprieduma	nav	redzams,	kā	tiesa,	noskaidrojot	
lietas	 apstākļus	 un	 tiem	 piemērojamās	 tiesību	 normas,	 nonākusi	 pie	
secinājuma,	ka	prasītāja	joprojām	ir	tiesīga	vērsties	pie	apdrošinātāja,	lai	
saņemtu	papildu	 apdrošināšanas	 atlīdzību,	 kas	pārsniedz	viņai	 saskaņā	
ar	likumu	jau	izmaksāto,	un	kā	tiesiskās	sekas,	kas	iestājušās	pēc	Latvijas	
Republikas	 Satversmes	 tiesas	 2014.gada	 29.decembra	 sprieduma,	 ir	
attiecināmas	uz	lietā	iesaistītajām	personām,	izšķirot	šo	strīdu.
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[8.3]	 Ievērojot	 Civillikuma	 3.pantā	 noteikto	 (Katra civiltiesiska 
attiecība apspriežama pēc likumiem, kas bijuši spēkā tad, kad šī attiecība 
radusies, pārgrozījusies vai izbeigusies. Neskartas paliek jau iegūtās 
tiesības),	izšķirot	strīdu,	piemērojami	likumi,	kas	regulē	starp	prasītāju	un	
atbildētāju	izveidojušās	tiesiskās	attiecības	un	no	tām	izrietošās	sekas	un	
kas	bija	spēkā	iepriekš	minētajā	periodā.

Lai	 gan	 pārbaudāmajā	 spriedumā	 tiesa	 pamatoti	 atsaukusies	 uz	
Civillikuma	3.pantu,	kā	arī	norādījusi	uz	tām	tiesību	normām,	kas	bija	spēkā	
un	regulēja	tiesiskās	attiecības	starp	cietušo	personu	un	transportlīdzekļa	
vadītāju,	 kā	 arī	 starp	 apdrošināšanas	 līguma	 dalībniekiem,	 tomēr	 pušu	
tiesiskās	attiecības	pēc	šīm	normām	nav	apspriedusi,	kas	Senāta	ieskatā	
konkrētā	strīda	izšķiršanā	nav	pareizi.

[8.4]	 Tiesa	 konstatējusi,	 un	 lietā	 par	 to	 nepastāv	 strīds,	 ka	 
2007.gada	 8.februārī	 ceļu	 satiksmes	 negadījuma,	 kura	 rezultātā	
[pers.	 A]	 tika	 nodarīti	 smagi	 miesas	 bojājumi,	 izraisīšanā	 vainojams	
transportlīdzekļa	vadītājs	[pers.	B],	kurš	atbilstoši	Ceļu	satiksmes	likuma	
44.panta	otrajai	daļai	atbild	par	transportlīdzekļa	ekspluatācijas	rezultātā	
nodarītajiem	zaudējumiem.

Saskaņā	ar	Ceļu	satiksmes	likuma	44.panta	piekto	daļu	civiltiesiskās	
atbildības	 apdrošināšanas	 gadījumā	 (atbildētāja	 kā	 zaudējumus	
nodarījušā	 transportlīdzekļa	 īpašnieka	 civiltiesiskā	 atbildība	 bija	
apdrošināta	 AAS	 “Baltikums”)	 trešajai	 personai	 nodarīto	 zaudējumu	
atlīdzināšanas	kārtību	regulē	atsevišķs	likums	par	civiltiesiskās	atbildības	
obligāto	 apdrošināšanu,	 proti,	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	 īpašnieku	
civiltiesiskās	 atbildības	 obligātās	 apdrošināšanas	 (OCTA)	 likums,	 kas	
stājās	spēkā	2004.gada	1.maijā.

Tātad	nav	apšaubāms,	ka,	lai	apmierinātu	zaudējumu	atlīdzināšanas	
prasību	pret	[pers.	B],	kurš	savu	civiltiesisko	atbildību	bija	apdrošinājis,	
tiesai	ir	jānoskaidro,	vai	šādai	prasībai	ir	tiesisks	pamats,	jo	OCTA	likumā	
noteiktajā	 kārtībā	 un	 apjomā	 zaudējumus	 cietušajai	 personai	 vispirms	
atlīdzina	apdrošinātājs,	izmaksājot	apdrošināšanas	atlīdzību.

[8.5]	Saskaņā	ar	OCTA	likuma	15.panta	pirmo	daļu	(likuma	redakcijā	
uz	 2007.gada	 8.februāri),	 iestājoties	 apdrošināšanas	 gadījumam,	
apdrošinātājs,	kurš	apdrošinājis	zaudējumu	nodarījušā	transportlīdzekļa	
īpašnieka	 civiltiesisko	 atbildību,	 vai	 Transportlīdzekļu	 apdrošinātāju	
birojs	 (ja	 apdrošināšanas	 atlīdzība	 izmaksājama	 no	 Garantijas	 fonda)	
sedz	zaudējumus,	nepārsniedzot	noteikto	apdrošinātāja	atbildības	limitu:	
1)	personai	nodarīto	zaudējumu	atlīdzināšanai	–	līdz	250	000	LVL	katrai	
cietušajai	 personai;	 2)	mantai	nodarīto	 zaudējumu	atlīdzināšanai	 –	 līdz	
70	000	LVL	neatkarīgi	no	trešo	personu	skaita.
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Savukārt	 minētā	 likuma	 19.panta	 “Personai	 nodarītie	 zaudējumi”	
trešajā	 daļā	 noteikts,	 ka	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 apmēru	 un	
aprēķināšanas	 kārtību	 par	 personai	 nodarītajiem	 materiālajiem	 un	
nemateriālajiem	zaudējumiem	nosaka	Ministru	kabinets.

2005.gada	21.maijā	stājās	spēkā	saskaņā	ar	OCTA	likuma	19.panta	
trešo	daļu	pieņemtie	Ministru	kabineta	noteikumi	Nr.	331	“Noteikumi	par	
apdrošināšanas	atlīdzības	apmēru	un	aprēķināšanas	kārtību	par	personai	
nodarītajiem	nemantiskajiem	zaudējumiem”,	kas	noteica	apdrošināšanas	
atlīdzības	apmēru	un	tā	aprēķināšanas	kārtību.

Tātad,	 nosakot	 personai	 nodarīto	 zaudējumu	 un	 apdrošināšanas	
atlīdzības	 apmēru,	 ko	 cietušajai	 personai	 izmaksāja	 apdrošinātājs,	 tika	
piemērots	OCTA	likuma	19.pants	un	Ministru	kabineta	noteikumi	Nr.	331.	
Atbilstoši	Ministru	kabineta	noteikumu	Nr.	331	3.punktam	apdrošināšanas	
atlīdzības	 apmērs	 par	 cietušās	 personas	 sāpēm	 un	 garīgām	 ciešanām	
cietušās	personas	fiziskas	traumas	dēļ	ir	no	20	līdz	400	LVL	(noteikumu	
redakcijā	uz	2007.gada	8.februāri).

Saskaņā	 ar	 šo	 noteikumu	 3.1.punktu	 apdrošināšanas	 atlīdzību	
cietušajai	personai,	 ja	 tai	 ir	smagi	miesas	bojājumi	(kā	tas	 ir	konkrētajā	
gadījumā),	 izmaksā	 no	 250	 līdz	 400	 LVL.	 Apdrošinātājs	 vai	
Transportlīdzekļu	apdrošinātāju	birojs	atlīdzina	maksimālo	izmaksājamo	
apdrošināšanas	 atlīdzības	 summu,	 kāda	 noteikta	 konkrētajai	 miesas	
bojājumu	 pakāpei,	 ja	 tiesu	 medicīnas	 eksperta	 atzinumā	 konstatētie	
miesas	 bojājumi	 norādīti	 kā	 politrauma	 (vienlaikus	 vairāku	 ķermeņa	
anatomisko	apvidu	bojājumi).

Apdrošināšanas	 atlīdzības	 kopējais	 apmērs	 atbilstoši	 Ministru	
kabineta	noteikumu	Nr.	331	10.punktam	bija	noteikts	līdz	1000	LVL	katrai	
ceļu	 satiksmes	negadījumā	cietušajai	personai,	 ja	 tiek	atlīdzināti	 visi	 šo	
noteikumu	3.,	6.,	7.	un	8.punktā	minētie	zaudējumi.

[8.6]	 No	 lietas	 materiāliem	 redzams,	 ka,	 ievērojot	 iepriekš	 minētā	
tiesiskā	regulējuma	prasības	par	kārtību,	kādā	izmaksājama	apdrošināšanas	
atlīdzība,	 kā	 arī	 ar	 Ministru	 kabineta	 noteikumos	 Nr.	 331	 noteikto	
izmaksājamās	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 apmēru,	 pamatojoties	 uz	 starp	
[pers.	B]	un	AAS	“Baltikums”	noslēgtā	apdrošināšanas	līguma	noteikumiem,	
apdrošinātāja	pēc	ceļu	satiksmes	negadījuma	ir	izmaksājusi	smagos	miesas	
bojājumus	guvušajai	[pers.	A]	apdrošināšanas	atlīdzību,	tostarp	507,50	LVL	
jeb	722,11	EUR	par	cietušās	sāpēm	un	garīgajām	ciešanām.

[8.7]	 OCTA	 likuma	 15.panta	 otrajā	 daļā	 noteikts,	 ka	 zaudējumus,	
kuri	netiek	atlīdzināti	 saskaņā	ar	 šo	 likumu	vai	kuri	pārsniedz	noteikto	
apdrošinātāja	 atbildības	 limitu,	 trešā	 persona	 ir	 tiesīga	 pieprasīt	
normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.

Ievērojot,	 ka	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 Nr.	 331	 3.1.punktā	
noteiktajā	maksimālajā	 apmērā	 [pers.	 A]	 bija	 saņēmusi	 apdrošināšanas	
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atlīdzību,	viņa	cēlusi	prasību	 tiesā	pret	 [pers.	B],	 lūdzot	piedzīt	no	viņa	
zaudējumus	par	nodarīto	kaitējumu	saskaņā	ar	Civillikuma	1635.pantu,	
kas	atbilst	OCTA	likuma	15.panta	otrajai	daļai.

Līdz	ar	to,	lai	šādos	apstākļos	liegtu	cietušajai	personai	iespēju	saņemt	
zaudējumu	 atlīdzību	 no	 atbildētāja	 par	 nodarīto	 morālo	 kaitējumu,	 būtu	
jākonstatē,	ka	civiltiesiskās	attiecības	starp	apdrošināšanas	līguma	slēdzējiem	
nav	apspriežamas	pēc	likumiem,	kas	bija	spēkā	tad,	kad	šīs	attiecības	radušās,	
kā	 to	 nosaka	 Civillikuma	 3.pants,	 vai	 jānonāk	 pie	 secinājuma,	 ka	 strīdā	
piemērojamās	tiesību	normas,	pamatojoties	uz	Satversmes	tiesas	2014.gada	
29.decembra	 spriedumu	 (uz	 ko	 atsaucas	 tiesa),	 ir	 zaudējušas	 savu	 spēku	
no	to	pieņemšanas	brīža	vai	vismaz	no	brīža,	kad	tika	nodibinātas	tiesiskās	
attiecības	 starp	 atbildētāju	 un	 trešo	 personu,	 t.i.,	 ar	 atpakaļvērstu	 spēku.	
Senāta	 ieskatā	 konkrētajā	 lietā	 ir	 piemērojams	Civillikuma	3.pants	 un	 nav	
pamata	 izdarīt	 secinājumu	 par	 Satversmes	 tiesas	 2014.gada	 29.decembra	
sprieduma	atpakaļvērsto	spēku.

[8.8]	 Atbilstoši	 Satversmes	 tiesas	 likuma	 32.panta	 trešajai	 daļai	
tiesību	 norma,	 ko	 Satversmes	 tiesa	 atzinusi	 par	 neatbilstošu	 augstāka	
juridiskā	 spēka	 tiesību	 normai,	 uzskatāma	 par	 spēkā	 neesošu	 no	
Satversmes	tiesas	sprieduma	publicēšanas	dienas,	ja	Satversmes	tiesa	nav	
noteikusi	citādi.	Saskaņā	ar	Satversmes	tiesas	likuma	31.panta	11.punktu	
Satversmes	 tiesa	 var	 spriedumā	 norādīt	 brīdi,	 ar	 kuru	 zaudē	 spēku	
apstrīdētā	 tiesību	 norma	 (akts),	 kas	 atzīta	 par	 neatbilstošu	 augstāka	
juridiskā	spēka	tiesību	normai.

Noraidot	prasību	pret	[pers.	B]	un	atsaucoties	uz	Latvijas	Republikas	
Satversmes	 tiesas	 2014.gada	 29.decembra	 spriedumā	 paustajām	
atziņām,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 šīs	 atziņas	 nav	 analizējusi	 kontekstā	
ar	Satversmes	tiesas	sprieduma	secinājumu	un	nolēmumu	daļu,	kas	šajā	
gadījumā	ir	īpaši	svarīgi,	jo	savā	spriedumā	Satversmes	tiesa	tāpat	vērtēja	
arī	 to	tiesību	normu	atbilstību	augstāka	spēka	tiesību	normām,	kas	tika	
piemērotas,	 aprēķinot	 prasītājai	 izmaksājamo	 apdrošināšanas	 atlīdzību	
par	smagiem	miesas	bojājumiem.

Turklāt	 apstrīdētās	 normas	 jau	 bija	 zaudējušas	 spēku	 pirms	
Satversmes	tiesas	sprieduma	taisīšanas	–	2014.gada	11.jūlijā,	kad	stājās	
spēkā	Ministru	kabineta	noteikumi	Nr.	340	“Noteikumi	par	apdrošināšanas	
atlīdzības	 apmēru	 un	 aprēķināšanas	 kārtību	 par	 personai	 nodarītajiem	
nemateriālajiem	zaudējumiem”,	kas	izdoti	saskaņā	OCTA	likuma	19.panta	
trešo	daļu.	Tādēļ	tiesa	spriedumā	pēc	būtības	vērtēja,	vai	pastāv	apstākļi,	
kas	ļautu	Satversmes	tiesas	spriedumam	piešķirt	atpakaļvērstu	spēku.

Satversmes	 tiesas	 judikatūrā	 ir	 atzīts,	 ka,	 nosakot	 brīdi,	 ar	 kuru	
apstrīdētā	 norma	 zaudē	 spēku,	 Satversmes	 tiesai	 jāizvērtē	 arī	 tas,	
vai	 konkrētajā	 lietā	 iesaistītās	 personas	 pamattiesību	 aizsardzībai	 ir	



V. Nolēmumi, kas izriet no apdrošināšanas tiesībām

C-239

nepieciešama	 apstrīdētās	 normas	 atzīšana	 par	 spēku	 zaudējušu	 ar	
atpakaļvērstu	 spēku	 un	 vai	 pastāv	 kādi	 apsvērumi,	 kuriem	 atbilstoši	
apstrīdētā	norma	būtu	jāatzīst	par	spēkā	neesošu	ar	atpakaļvērstu	spēku	
tikai	attiecībā	uz	konkrētām	personām	(sk.	Satversmes tiesas 2012.gada 
7.jūnija sprieduma lietā Nr. 2011-19-01 20.punktu).

Personām,	uz	ko	ir	attiecināms	Satversmes	tiesas	spriedumā	noteiktais	
atpakaļvērsts	 spēks,	 ir	 jābūt	 skaidri	 noteiktām	 (sk.	 Rodiņa A., Spale A. 
Satversmes 85.pants. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. 
Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 140.lpp.).

[8.9]	Satversmes	tiesas	2014.gada	29.decembra	sprieduma	25.punktā	
secināts	 (minētie	 secinājumi	atbilst	 sprieduma	nolēmumu	daļai),	ka,	 lai	
nodrošinātu	 konstitucionālās	 sūdzības	 iesniedzējas	 SIA	 “Autofavorīts”	
tiesību	 aizsardzību	 un	 dotu	 tai	 iespēju	 iesniegt	 pieteikumu	 vispārējās	
jurisdikcijas	tiesā	sakarā	ar	jaunatklātiem	apstākļiem,	Ministru	kabineta	
noteikumu	Nr.	331	3.punkts,	5.5.apakšpunkts	un	10.punkts	attiecībā	uz	
SIA	“Autofavorīts”	atzīstams	par	spēku	zaudējušu	no	aizskāruma	rašanās	
brīža.	 Tāpēc	 apstrīdētās	 normas	 attiecībā	 uz	 SIA	 “Autofavorīts”	 zaudē	
spēku	no	2007.gada	11.oktobra.

Savukārt,	 lai	 aizsargātu	 to	 personu	 pamattiesības,	 kuru	 prasības	
par	 OCTA	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 apmēru	 tiek	 izskatītas	 vispārējās	
jurisdikcijas	tiesā	(ar	pieteikumu	Satversmes	tiesā	vērsās	Augstākā	tiesa)	
un	kurām	piemērojams	noteikumu	Nr.	331	3.2.apakšpunkts	un	7.punkts,	
šīs	 normas	 atzīstamas	 par	 spēkā	 neesošām	no	 to	 spēkā	 stāšanās	 brīža,	
proti,	 2005.gada	 21.maija.	 Tādējādi	 vispārējās	 jurisdikcijas	 tiesām	 būs	
iespējams	noteikt	 šīm	personām	 izmaksājamo	apdrošināšanas	atlīdzību	
atbilstoši	OCTA	likuma	un	ES	direktīvu	prasībām.

No	iepriekš	minētā	izriet,	ka	Satversmes	tiesas	2014.gada	29.decembra	
spriedums	 lietā	 Nr.	 2014-06-03	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 Nr.	 331	
3.1.apakšpunkta,	kas	noteica	apdrošinātāja	atbildības	 ierobežojumu	smagu	
miesas	 bojājumu	 gadījumā,	 atzīšanai	 par	 spēkā	 neesošu	 nav	 piešķīris	
atpakaļvērstu	spēku	attiecībā	uz	izskatāmās	lietas	dalībniekiem.

Senāts	norāda,	ka	vienīgi	Satversmes	 tiesai	 ir	kompetence	piešķirt	
savam	 spriedumam	atpakaļvērstu	 spēku,	 atzīstot,	 ka	 augstākā	 juridiska	
spēka	tiesību	normai	neatbilstošā	tiesību	norma	nav	spēkā	ar	kādu	noteiktu	
brīdi	 pagātnē,	 tādējādi	 pārgrozot	 jau	 pastāvošās	 tiesiskās	 attiecības.	
Tiesai,	kas	 izskata	 civillietu,	 šādas	kompetences	nav.	Pretējs	 secinājums	
neizriet	arī	no	Oficiālo	publikāciju	un	tiesiskās	informācijas	likuma	9.panta	
sestās	daļas,	kura	iztulkojama	saskanīgi	ar	Satversmes	tiesas	kompetenci	
noteicošo	 normatīvo	 regulējumu	 un	 ievērojot	 likumdevēja	 noteikto	
kārtību,	kādā	izlemjams	jautājums	par	normas	faktisku	nepiemērošanu.

Satversmes	 tiesa	 ir	 tā,	 kas	 apsver,	 kādā	 veidā	 apstrīdētas	 normas	
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zaudē	spēku	un	kā	pēc	 iespējas	 labāk	nodrošināt	sprieduma	izpildi.	Tas	
var	 ietvert	 gan	 antikonstitucionālas	 normas	 darbības	 pagarināšanu,	
gan	 atšķirīgu	 pieeju	 līdzīgām	 apstrīdētām	 normām	 vienā	 lietā.	 Latvijā	
galvenokārt	 pastāv	 centralizēts	 modelis	 normatīvo	 aktu	 atbilstības	
augstāka	juridiskā	spēka	normām	izvērtēšanai,	kura	galvenā	priekšrocība	
ir	 tiesiskā	noteiktība	 (drošība),	 ka	 jautājumu	par	normatīvo	aktu	 spēkā	
esamību	izlemj	viena	tiesa	vienādi,	nevis	katra	citādi.	Dažkārt	Satversmes	
tiesas	 izraudzītais	 risinājums	 par	 normatīvā	 akta	 spēkā	 neesamības	
laiku	 vai	 attiecināmo	 personu	 loku	 var	 šķist	 netaisnīgs,	 nevienlīdzīgs,	
bet	Satversmes	tiesa	ir	tā,	kas	izvērtē	samērīgāko	risinājumu	konkrētajā	
situācijā,	 un	 citām	 tiesām	 nav	 tiesību	 atkāpties	 no	 tā,	 lai	 arī	 cik	
nepieņemams	 tas	 liktos.	 Citas	 tiesas	 nav	 pilnvarotas	 veikt	 Satversmes	
tiesas	 sprieduma	 nolēmumu	 daļas	 “tālākveidošanu”	 (sk.	 Pastars E. 
Satversmes tiesas sprieduma nolēmumu daļas izpratne un piemērošanas 
problēmas. Jurista Vārds, 16.02.2016., Nr. 7 (910), 10.–20.lpp.).

Minētajā	 rakstā	 tā	 autors	 analizējis	 arī	 iepriekš	 minēto	 konkrēto	
Satversmes	tiesas	spriedumu	kontekstā	ar	tiesas	izšķiršanos	apstrīdētās	
normas	 faktiski	 atzīt	 par	 spēkā	 neesošām	 ar	 atpakaļvērstu	 spēku:“[..] 
Kā	 ilustratīvu	 piemēru	 var	 minēt	 Satversmes	 tiesas	 lietu	 par	 obligātās	
civiltiesiskās	 apdrošināšanas	 atlīdzības	 limitiem,	 kurā	 bija	 apvienotas	
vairākas	lietas	par	vienu	un	to	pašu	Ministru	kabineta	noteikumu	normu.	
Turklāt	apvienotajā	 lietā	viena	 lieta	bija	 ierosināta	pēc	konstitucionālās	
sūdzības,	 bet	 pārējās	 divas	 –	 pēc	 Augstākās	 tiesas	 pieteikumiem.	
Konstatējot	 līdzīgas	 problēmas	 vairākās	 apstrīdēto	 noteikumu	 normās,	
atpakaļvērsts	 spēks	 tika	 noteikts	 tikai	 konstitucionālās	 sūdzības	
iesniedzējam,	 kurš	 vienīgais	 to	 var	 izmantot	 kā	 jaunatklātu	 apstākli	
procesa	 atsākšanai,	 bet	 attiecībā	 uz	 citām	 personām	 atsevišķu	 normu	
atpakaļvērstais	 spēks	 tika	 aprobežots	 ar	 jau	 uzsāktajām	 tiesvedībām	
(lietas,	 kuras	 vēl	 nav	 izspriestas),	 bet	 attiecībā	 uz	 citām	 personām	 un	
citām	attiecīgo	Ministru	kabineta	noteikumu	normām	nodibināto	tiesisko	
attiecību	 revidēšanai	 netika	 dots	 tiesisks	 pamats,	 lai	 arī	 cik	 diskutabli	
kādā	lietā	tas	kādam	varētu	likties.”

[8.10]	 Senāts,	 ievērojot	 iepriekš	 norādīto,	 atzīst	 par	 pamatotu	
kasācijas	 sūdzībās	 izteikto	 viedokli,	 ka	 Satversmes	 tiesa	 savas	
kompetences	 ietvaros	 ir	 noteikusi	 konkrētas	 personas	 un	 normas,	
attiecībā	uz	kurām	Satversmes	tiesas	spriedumam	ir	atpakaļvērsts	spēks.	
Tādējādi	 Civillietu	 tiesu	 palātai	 nebija	 pamata	 atsaukties	 uz	 Oficiālo	
publikāciju	un	tiesiskās	informācijas	likuma	9.panta	sesto	daļu	attiecībā	
uz	 tādām	 pagātnē	 starp	 lietas	 dalībniekiem	 nodibinātām	 tiesiskajām	
attiecībām,	kas	nav	aptvertas	ar	Satversmes	tiesas	sprieduma	daļu,	kurai	
ir	atpakaļvērsts	spēks.
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[8.11]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 savā	 spriedumā	 atsaukusies	 uz	
Augstākās	tiesas	2015.gada	25.februāra	spriedumā	lietā	Nr.	SKC-1/2015	un	
2015.gada	5.marta	spriedumā	lietā	Nr.	SKC-250/2015	paustajām	atziņām.

Senāts	 konstatē,	 ka	 lietā	 Nr.	 SKC-1/2015	 Augstākā	 tiesa	 izskatīja	
kasācijas	 sūdzību	 par	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu,	 ar	 kuru	 bija	
noraidīta	 nepilngadīgās	 personas	 aizgādnes	 prasība	 pret	 AAS	 “Baltikums”	
par	 apdrošināšanas	 atlīdzības,	 kas	 ir	 izmaksājama	 par	 sāpēm	 un	 garīgām	
ciešanām	apgādnieka	nāves	dēļ,	piedziņu	un	bija	aprēķināma,	pamatojoties	
uz	Ministru	kabineta	noteikumu	Nr.	331	7.punktu,	kas	attiecībā	uz	personām,	
kuru	prasības	par	atbilstošu	apdrošināšanas	atlīdzības	apmēru	tiek	izskatītas	
vispārējās	jurisdikcijas	tiesā,	ar	Satversmes	tiesas	spriedumu	atzīts	par	spēkā	
neesošu	no	2005.gada	21.maija.

Savukārt	 lietā	 Nr.	 SKC-250/2015	 pastāvēja	 strīds	 par	 to,	 vai	
no	 paaugstinātas	 bīstamības	 avota	 tiesīgā	 valdītāja	 –	 SIA	 [..],	 kuras	
darbinieks	–	autobusa	šoferis	–	nav	vainojams	ceļu	satiksmes	negadījuma	
izraisīšanā,	 –	 cietusī	 persona	 var	 piedzīt	 zaudējumus,	 pamatojoties	 uz	
Civillikuma	1635.pantu.

Kā	redzams	abās	minētajās	civillietās	pastāvēja	šobrīd	izskatāmajai	
lietai	 atšķirīgi	 faktiskie	 un	 tiesiskie	 apstākļi,	 tādēļ	 atsaukšanās	 uz	 šiem	
spriedumiem	konkrētajā	gadījumā	nav	atzīstama	par	pamatotu.

[8.12]	 Rezumējot	 iepriekš	 minēto,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	
instances	tiesas	spriedumu	nevar	atzīt	par	tiesisku	un	pamatotu,	tādēļ	tas	
atceļams	un	lieta	nododama	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.	
Atbilstoši	Civilprocesa	 likuma	458.panta	otrajai	daļai	kasācijas	sūdzības	
iesniedzējai	 “InterRisk	 Vienna	 Insurance	 Group”	 AAS	 atmaksājama	
samaksātā	drošības	nauda.

Rezolutīvā daļa

	Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	458.panta	otro	daļu,	474.panta	
2.punktu	un	477.pantu,	Senāts

n o s p r i e d a

atcelt	Augstākās	tiesas	Civillietu	tiesu	palātas	2016.gada	26.oktobra	
spriedumu,	nododot	lietu	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā;

atmaksāt	 “InterRisk	Vienna	 Insurance	Group”	AAS	drošības	naudu	
300	EUR	(trīs	simti	euro).

Spriedums	nav	pārsūdzams.	



C-242

VI.  Nolēmums, kas izriet no autortiesībām
Tiesību publiskot darbu tvērums Autortiesību likumā

1. Autortiesību likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktam, kurā noteiktas 
autora tiesības publiskot darbu, ir uztvērējregulējuma nozīme – tas aptver 
tos darbu publiskošanas gadījumus, kurus likumdevējs nav tieši norādījis 
minētajā likuma panta daļā (Autortiesību likuma 15.panta pirmā daļa). 

2. Tiesai vispirms jānoskaidro, vai uz strīdus darbību nav attiecināms kāds no 
Autortiesību likuma 15.panta pirmajā daļā tieši norādītajiem publiskošanas 
tiesību veidiem, un tikai negatīvas atbildes gadījumā tiesa var izvērtēt, vai 
uz strīdus darbību attiecināmas publiskošanas tiesības Autortiesību likuma 
15.panta pirmās daļas 1.punkta izpratnē (Autortiesību likuma 15.panta 
pirmā daļa).

Tiesību aizliegt darba izmantošanu piemērošana  
kolektīvā pārvaldījuma gadījumā

1. Tiesības aizliegt darba izmantošanu izriet no autora izņēmuma tiesību 
juridiskās dabas, proti, izņēmuma tiesības piešķir tikai noteiktai personai 
tiesības rīkoties ar darbu noteiktā veidā vai aizliegt darbu izmantošanu 
attiecīgajā veidā (Autortiesību likuma 15.panta pirmā daļa).

2. Lai aizstāvētu autoru mantiskās intereses, autortiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija ir tiesīga prasīt galīgo pienākumrīkojumu – 
aizliegt izmantot organizācijas pārstāvēto autoru darbus. Savukārt tiesai 
ir pienākums izvērtēt galīgā pienākumrīkojuma samērīgumu, lai šis 
līdzeklis konkrētās lietas apstākļos būtu taisnīgs pret abām pusēm. Tiesa 
var pienākumrīkojumu ierobežot, tostarp gan laikā, gan attiecībā uz 
aizliedzamo darbību veidiem un izpausmēm (Autortiesību likuma 69.panta 
pirmā daļa, Civilprocesa likuma 250.17panta pirmā daļa).
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Rīgā	2019.gada	19.augustā	 SKC-222/2019
 ECLI:LV:AT:2019:0819.C04339012.5.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:	
senatore	referente	Zane	Pētersone,
senators	Intars	Bisters,
senators	Aivars	Keišs
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 civillietu	 biedrības	 “Autortiesību	 un	

komunicēšanās	konsultāciju	aģentūra/Latvijas	Autoru	apvienība”	prasībā	
pret	 Igaunijas	 Republikā	 reģistrēto	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 (iepriekš	 –	
“Viasat	 AS”)	 par	 autoru	 darbu	 izmantošanas	 aizliegšanu	 un	 zaudējumu	
atlīdzības	piedziņu	sakarā	ar	AS	“TV	Play	Baltics”	kasācijas	sūdzību	par	
Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	 20.decembra	
spriedumu	un	2018.gada	11.janvāra	papildspriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Biedrība	 “Autortiesību	 un	 komunicēšanās	 konsultāciju	
aģentūra/Latvijas	 Autoru	 apvienība”	 (turpmāk	 –	 biedrība	 “AKKA/LAA”)	 
2012.gada	27.jūlijā	cēla	Rīgas	apgabaltiesā	prasību	pret	Igaunijas	Republikā	
reģistrēto	AS	(turpmāk	–	AS)	“TV	Play	Baltics”	(iepriekš	–	“Viasat	AS”),	to	
grozot	un	papildinot	2013.gada	15.jūlijā	un	galīgajā	redakcijā	lūdzot:	

1)	piedzīt	no	AS	“TV	Play	Baltics”	zaudējumu	atlīdzību	par	laiku	no	
2010.gada	1.janvāra	līdz	2012.gada	30.jūnijam	165	196,20	latus;	

2)	atzīt	biedrības	“AKKA/LAA”	tiesības	līdz	sprieduma	izpildes	dienai	
saņemt	likumiskos	sešus	procentus	gadā	no	piedzītās	summas;	

3)	 aizliegt	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 izmantot	 biedrības	 “AKKA/LAA”	
pārstāvēto	autoru	darbus,	tos	retranslējot,	līdz	brīdim,	kad	puses	
būs	noslēgušas	licences	līgumu	par	autoru	darbu	izmantošanu;	

4)	 uzlikt	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 pienākumu	 pārtraukt	 televīzijas	
programmu	 signāla	 pieejamības	 nodrošināšanu	 tās	 klientiem	
Latvijas	 Republikas	 teritorijā	 līdz	 brīdim,	 kad	 puses	 būs	
noslēgušas	licences	līgumu	par	autoru	darbu	izmantošanu.

Prasības	pieteikumā	norādīti	šādi	apstākļi.
[1.1]	Biedrība	“AKKA/LAA”	pārstāv	vairāk	nekā	4500	Latvijas	autoru,	

ir	 noslēgusi	 119	 savstarpējās	 pārstāvības	 līgumus	 par	 autoru	 darbu	
retranslēšanu	ar	57	valstu	autoru	mantisko	tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	
organizācijām	visā	pasaulē	 un	 īsteno	 autoru	mantisko	 tiesību	kolektīvo	
pārvaldījumu.	

[1.2]	 Savukārt	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 saviem	 klientiem	 Latvijas	
Republikas	 teritorijā	 sniedz	 elektronisko	 sakaru	 pakalpojumus	 un	 ir	
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satelītprogrammu	paketes	piegādātāja,	kura	ar	savu	darbību	ļauj	izveidot	
saikni	 starp	 raidorganizāciju	 pārraidītajām	 televīzijas	 programmām	
un	 saviem	 abonentiem,	 kuriem	 ir	 satelīta	 uztvērējs	 un	 no	 atbildētājas	
iegādāta	karte,	kas	ļauj	skatīties	kodētos	kanālus.	Par	atbildētājas	sniegto	
pakalpojumu	 klienti	 maksā	 abonentmaksu	 atbilstoši	 noslēgtajiem	
līgumiem.

[1.3]	 Atbildētājas	 kā	 satelītprogrammu	 paketes	 piegādātājas	
iesaistīšanās	 ir	 autonoma	 pakalpojuma	 sniegšana,	 veidojot	 jaunu	
programmu	un	to	saturošo	autoru	darbu	paketi,	kas	tiek	veidota	ar	mērķi	
gūt	atlīdzību	–	abonēšanas	maksu,	ko	klienti	maksā	nevis	raidorganizācijām,	
bet	tieši	atbildētājai.	Maksa	tiek	maksāta	nevis	par	tehnisku	pakalpojumu,	
bet	gan	par	piekļuvi	caur	satelītu	izplatītajām	televīzijas	programmām	–	
attiecīgi	par	piekļuvi	prasītājas	pārstāvēto	autoru	darbiem.	

[1.4]	 Minētās	 atbildētājas	 darbības	 uzskatāmas	 par	 autoru	 darbu	
retranslēšanu,	izmantojot	publiskos	elektronisko	sakaru	tīklus,	un	uz	tām	
attiecas	autoru	izņēmuma	tiesības.	Tādējādi	autora	darbu	izmantošana	var	
notikt	tikai	likumā	noteiktajā	kārtībā,	vienojoties	ar	autortiesību	subjektu	
vai	 tā	 pārstāvi	 –	 mantisko	 tiesību	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizāciju,	
samaksājot	attiecīgu	autoratlīdzību.	

[1.5]	Atbildētājas	darbības,	retranslējot	autoru	darbus	Autortiesību	
likuma	15.panta	pirmās	daļas	6.punkta	izpratnē,	atbilstoši	minētā	likuma	
sistēmiskajai,	 vēsturiskajai	 un	 teleoloģiskajai	 iztulkošanas	 metodei	 ir	
administrējamas	tikai	kolektīvi,	un	licenci	darbu	izmantošanai	šādā	veidā	
var	saņemt	 tikai	no	prasītājas,	kas	 ir	vienīgā	mantisko	 tiesību	kolektīvā	
pārvaldījuma	organizācija,	kurai	Kultūras	ministrija	 ir	 izsniegusi	atļauju	
tiesību	administrēšanai	visu	autoru	vārdā.	

[1.6]	 Igaunijas	Harju	 apgabala	 tiesa,	 izskatot	 lietu	 par	 identiskām	
atbildētājas	 darbībām	 Igaunijas	 Republikas	 teritorijā,	 ar	 2012.gada	
27.marta	spriedumu	apmierinājusi	Igaunijas	Autoru	bezpeļņas	apvienības	
prasību	pret	AS	 “Viasat”	par	 televīzijas	programmu	signāla	pieejamības	
izbeigšanu	patērētājiem	un	taisnīgas	kompensācijas	piešķiršanu.	

[1.7]	 Eiropas	 Savienības	 Tiesa	 (turpmāk	 –	 EST)	 spriedumā	
apvienotajās	 lietās	 Nr.	 C-431/09	 un	 Nr.	 C-432/09	 jau	 ir	 sniegusi	
interpretāciju	 tam,	 kā	 atbildētājas	 darbībām	 piemērojamas	 Eiropas	
Savienības	Padomes	1993.gada	27.septembra	Direktīvas	93/83/EEK	par	
dažu	noteikumu	saskaņošanu	attiecībā	uz	autortiesībām	un	blakustiesībām,	
kas	piemērojamas	 satelītu	 apraidei	 un	kabeļu	 retranslācijai	 (turpmāk	–	
Direktīva	93/83/EK),	normās	garantētās	autoru	tiesības.	

[1.8]	 Neatkarīgi	 no	 tā,	 vai	 atbildētājas	 darbības	 kvalificējamas	 kā	
raidīšana	 vai	 retranslēšana,	 tā	 jebkurā	 gadījumā	 uzskatāma	 par	 autoru	
darbu	izmantošanu	Autortiesību	likuma	15.panta	ceturtās	daļas	izpratnē,	
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un	 autoriem	 ir	 tiesības	 atļaut	 vai	 neatļaut	 šādu	 darbību,	 kā	 arī	 saņemt	
atbilstošu	samaksu	par	darbu	izmantošanu.	

Tādējādi	saskaņā	ar	Autortiesību	likuma	68.,	69.pantu	situācija,	kurā	
autoru	darbi	Latvijā	tiek	izmantoti	bez	autortiesību	subjekta	piekrišanas,	
ir	kvalificējama	kā	autortiesību	pārkāpums,	un	prasītāja	 ir	tiesīga	prasīt	
autoriem	nodarīto	zaudējumu	atlīdzināšanu.

[1.9]	 Ņemot	 vērā,	 ka,	 noslēdzot	 licences	 līgumu,	 atbildētājai	
par	 prasītājas	 pārstāvēto	 autoru	 darbu	 izmantošanu	 būtu	 pienākums	
maksāt	 autoratlīdzību	 prasītājas	 padomes	 noteikto	 tarifu	 apmērā,	 tad	
arī	 zaudējumu	aprēķins	 ir	 balstāms	uz	biedrības	 “AKKA/LAA”	padomes	
apstiprinātajiem	 tarifiem	 par	 autoru	 darbu	 izmantošanu	 (2010.gadā	 –	
1,23	%,	2011.,	2012.gadā	–	1,5	%	no	 ieņēmumiem	no	abonentmaksas).	
Uz	 šāda	 zaudējumu	 aprēķina	 pareizību	 norāda	 arī	 Autortiesību	 likuma	
69.1panta	trešā	daļa	un	Konkurences	likuma	13.panta	pirmā	daļa.

[1.10]	Prasība	pamatota	ar	Elektronisko	sakaru	likuma	1.panta	11.,	
28.punktu,	 Autortiesību	 likuma	 7.panta	 otro	 daļu,	 15.pantu,	 40.panta	
pirmo,	piekto	daļu,	41.panta	pirmo	daļu,	45.pantu,	63.–66.pantu,	68.panta	
pirmo	daļu,	69.panta	pirmās	daļas	2.,	3.,	5.punktu,	 trešo	daļu,	69.1panta	
pirmo,	otro,	trešo	daļu,	Autortiesību	likuma	1.panta	17.punktu	(redakcijā	
līdz	 2004.gada	 1.maijam),	 Civillikuma	 1772.,	 1773.,	 1775.,	 1779.pantu,	
Direktīvu	93/83/EEK.

[2]	 Atbildētāja	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 iesniedza	 rakstveida	
paskaidrojumus,	prasību	neatzīstot.

[3]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 kā	 pirmās	
instances	 tiesas	 2014.gada	 19.februāra	 spriedumu	 prasība	 apmierināta	
daļēji.	Tiesa	nosprieda:

1)	 piedzīt	 no	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 (pirms	 nosaukuma	 maiņas	 –	
“Viasat	 AS”)	 biedrības	 “AKKA/LAA”	 labā	 zaudējumu	 atlīdzību	
235	053,01	euro;

2)	 noteikt	biedrībai	“AKKA/LAA”	tiesības	saņemt	 likumiskos	sešus	
procentus	 gadā	 no	 piedzītās	 summas	 par	 laiku	 līdz	 sprieduma	
izpildes	dienai;

3)	 noraidīt	prasību	daļā	par	autoru	darbu	izmantošanas	aizlieguma	
noteikšanu	 un	 par	 pienākuma	 uzlikšanu	 pārtraukt	 televīzijas	
programmu	 signāla	 pieejamības	 nodrošināšanu	 tās	 klientiem	
Latvijas	 Republikas	 teritorijā	 līdz	 brīdim,	 kad	 puses	 būs	
noslēgušas	licences	līgumu	par	autoru	darbu	izmantošanu;

4)	 piedzīt	 no	 atbildētājas	 valsts	 labā	 valsts	 nodevu	3	 951,22	euro 
un	ar	 lietas	 izskatīšanu	 saistītos	 izdevumus	17,71	euro,	 kopā	–	
3968,93	euro.
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[4]	Prasītāja	biedrība	“AKKA/LAA”	iesniedza	apelācijas	sūdzību	par	
minēto	spriedumu,	pārsūdzot	to	daļā,	ar	kuru	prasība	noraidīta.

[5]	 Atbildētāja	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 iesniedza	 apelācijas	 sūdzību	
par	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	2014.gada	19.februāra	
spriedumu,	pārsūdzot	to	daļā,	ar	kuru	prasība	apmierināta.

[6]	Izskatot	lietu	apelācijas	kārtībā,	ar	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	
tiesas	kolēģijas	2017.gada	20.decembra	spriedumu	prasība	apmierināta.	
Tiesa	nosprieda:

1)	 piedzīt	 no	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 (pirms	 nosaukuma	 maiņas	 –	
“Viasat	 AS”)	 biedrības	 “AKKA/LAA”	 labā	 zaudējumu	 atlīdzību	
235	053,02	euro;

2)	noteikt	biedrībai	 “AKKA/LAA”	 tiesības	par	 laiku	 līdz	 sprieduma	
izpildei	saņemt	no	atbildētājas	likumiskos	sešus	procentus	gadā	
no	 piedzītās	 zaudējumu	 atlīdzības	 summas,	 nepārsniedzot	 tās	
apmēru;

3)	 aizliegt	 atbildētājai	 izmantot	 biedrības	 “AKKA/LAA”	 pārstāvēto	
autoru	 darbus	 un	 noteikt	 pienākumu	 pārtraukt	 televīzijas	
programmu	 signāla	 pieejamības	 nodrošināšanu	 tās	 klientiem	
Latvijas	 Republikas	 teritorijā	 līdz	 brīdim,	 kad	 puses	 būs	
noslēgušas	licences	līgumu	par	autoru	darbu	izmantošanu;

4)	piedzīt	no	atbildētājas	valsts	labā	valsts	nodevu	4	164,65	euro un 
ar	lietas	izskatīšanu	saistītos	izdevumus	19,39	euro.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	motīviem.
[6.1]	 Lietā	 ir	 strīds	 par	 biedrības	 “AKKA/LAA”	 tiesībām	 uz	

zaudējumu	 atlīdzību	 par	 autortiesību	 pārkāpumu,	 laikā	 no	 2010.gada	
1.janvāra	līdz	2012.gada	30.jūnijam	atbildētājai	nodrošinot	tās	klientiem	
pieeju	televīzijas	programmām,	kuras	satur	prasītājas	pārstāvēto	autoru	
darbus,	 bez	 prasītājas	 atļaujas	 (licences)	 un	 nemaksājot	 atlīdzību	 par	
šādu	 darbu	 izmantošanu,	 kā	 arī	 par	 prasītājas	 kā	 mantisko	 tiesību	
kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācijas	 tiesībām	 lūgt	 pārstāvēto	 autoru	
darbu	 izmantošanas	 aizliegumu	 līdz	 brīdim,	 kad	 puses	 būs	 noslēgušas	
licences	līgumu.	

[6.2]	 Autortiesību	 likuma	 63.panta	 piektā	 daļa	 (redakcijā,	 kas	
bija	 spēkā	 līdz	 2017.gada	 13.jūnijam)	 izsmeļoši	 noteic	 gadījumus,	 kad	
autortiesību	subjektu	mantiskās	tiesības	tiek	administrētas	tikai	kolektīvi,	
un	atbilstoši	šī	 likuma	64.panta	trešajai	daļai	tādos	gadījumos	mantisko	
tiesību	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācija	 ir	 tiesīga	 pārstāvēt	 tiesību	
īpašniekus	bez	attiecīga	līguma	slēgšanas.	Minēto	gadījumu	uzskaitījums	
nesatur	norādi	par	ekskluzīvām	mantisko	tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	
organizācijas	tiesībām	attiecībā	uz	retranslēšanu	caur	satelītu.	
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[6.2.1]	 Nav	 pamata	 attiecināt	 uz	 prasītāju	 Autortiesību	 likuma	
63.panta	 piektās	 daļas	 3.punktu,	 kas	 noteic	 ekskluzīvu	 autortiesību	
un	 blakustiesību	 subjektu	 mantisko	 tiesību	 kolektīvu	 administrēšanu	
attiecībā	uz	retranslēšanu	pa	kabeļiem.	

To,	ka	tieši	tāda	ir	bijusi	likumdevēja	griba,	apstiprina	arī	Autortiesību	
kolektīvā	pārvaldījuma	likuma	pārejas	noteikumu	2.punktā	noteiktais,	ka	
autortiesību	 subjektu	mantiskās	 tiesības	attiecībā	uz	 retranslēšanu,	 kas	
netiek	veikta	pa	kabeļiem,	tikai	kolektīvi	pārvalda	no	2018.gada	1.janvāra.	

Tādējādi,	 pretēji	 pirmās	 instances	 tiesas	 secinātajam,	 nav	 pamata	
uzskatīt,	ka	minētā	regulējuma	trūkums	ir	likuma	robs,	kas	būtu	aizpildāms	
tiesību	tālākveidošanas	ceļā,	piemērojot	analoģiju.	

[6.2.2]	Vienlaikus	lietā	nav	strīda,	ka	autortiesību	subjektu	mantisko	
tiesību	 aizsardzību	 jomā,	 kas	 ir	 saistīta	 ar	 autoru	 darbu	 publiskošanu,	
izmantojot	 satelītu,	 nodrošināt	 individuālā	 kārtā	 ir	 apgrūtināti	 vai	
pat	 neiespējami.	 Prasītāja	 Latvijā	 atrodas	 dominējošā	 stāvoklī	 autoru	
mantisko	tiesību	pārvaldīšanas	jomā,	kas	izriet	no	Konkurences	padomes	
2013.gada	 2.aprīļa	 lēmuma.	 Kultūras	 ministrija	 2005.gada	 1.martā	 ir	
izsniegusi	atļauju	veikt	mantisko	tiesību	kolektīvo	pārvaldījumu	attiecībā	
uz	biedrības	pārstāvēto	autoru	darbu	retranslēšanu.	

Šādos	 apstākļos	 prasītājas	 elektronisko	 dokumentu	 formātā	
iesniegtie	 pārstāvniecības	 līgumi	 ar	 ārvalstu	 muzikālo	 darbu	 autorus	
pārstāvošajām,	 kā	 arī	 audiovizuālo,	 dramatisko	un	muzikāli	 dramatisko	
darbu	 autorus	 pārstāvošajām	 mantisko	 tiesību	 kolektīvā	 pārvaldījuma	
organizācijām,	 prasītājas	 noslēgtie	 pilnvarojuma	 līgumi	 par	 mantisko	
tiesību	 kolektīvo	 pārvaldību	 ar	 Latvijas	 autoriem	 kopsakarā	 ar	
Autortiesību	likuma	63.panta	pirmās	daļas	un	septītās	daļas	jēgu	un	mērķi	
ir	pietiekami,	lai	atzītu	prasītājas	pilnvarojumu	par	atbilstošu	Autortiesību	
likuma	64.panta	otrajai	daļai.	

[6.3]	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2001.gada	 22.maija	
Direktīvas	2001/29/EK	par	dažu	autortiesību	un	blakustiesību	aspektu	
saskaņošanu	informācijas	sabiedrībā	(turpmāk	–	Direktīva	2001/29/EK)	
23.apsvērumā	noteikts,	ka	autora	tiesības	uz	izziņošanu	(communication 
to the public)	būtu	jāsaprot	plašā	nozīmē	–	kā	tādas,	kas	attiecas	uz	visa	
veida	izziņošanu	sabiedrībai,	kura	nav	klāt	vietā,	kurā	notikusi	sākotnējā	
izziņošana.	Šīm	tiesībām	būtu	jāattiecas	uz	darba	visa	veida	raidīšanu	vai	
atkārtotu	 raidīšanu	sabiedrībai,	 izmantojot	vai	neizmantojot	vadus,	 tajā	
skaitā	raidīšanu	ēterā.	

[6.3.1]	 Saskaņā	 ar	 atbildētājas	 norādīto	 tā	 veic	 organizatoriskas	
funkcijas,	 lai	 raidorganizāciju	 programmas	 nepārtrauktā	 ķēdes	
komunikācijā	 no	 programmu	 īpašniekiem	 nogādātu	 pie	 abonentiem,	
proti,	 nodrošina	 abonentiem	 programmu	 uztveršanas	 tiesības,	
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izmantojot	abonentu	iegādātos	satelīta	uztvērējus	un	nomātās	kartes,	kas	
ievietotas	satelīta	uztvērējā,	 ļauj	saņemt	pakalpojumu.	Atbildētāja	savas	
uzņēmējdarbības	 veidošanai	 pati	 izvēlas	 raidsabiedrības,	 kuru	 veidotās	
televīzijas	 programmas	 tā	 apvieno	 dažādās	 programmu	 paketēs.	 Šīs	
paketes	 ir	 tas	produkts,	kurš	par	 samaksu	 tiek	piedāvāts	potenciālajam	
televīzijas	skatītājam	Latvijas	Republikā.	

[6.3.2]	EST	2015.gada	19.novembra	spriedumā	lietā	“SBS	Belgium”, 
Nr.	C-325/14	(ECLI:EU:C:2015:764;	turpmāk	arī	–	lieta	Nr.	C-325/14	vai	
“SBS	Belgium” lieta)	atzīts,	ka	“izziņošanas	sabiedrībai”	jēdziens	Direktīvas	
2001/29/EK	 3.panta	 1.punkta	 izpratnē	 apvieno	 divus	 kumulatīvus	
elementus.	“Izziņošana”	attiecas	uz	jebkādu	aizsargāto	darbu	pārraidīšanu	
neatkarīgi	 no	 izmantotā	 paņēmiena	 vai	 tehniskā	 procesa.	 Katra	 darba	
raidīšana	 vai	 retranslācija,	 kurā	 tiek	 izmantots	 īpašs	 tehnikas	 veids,	
principā	 individuāli	 ir	 jāatļauj	 attiecīgā	 darba	 autoram.	 Aizsargātajiem	
darbiem	ir	jābūt	arī	faktiski	izziņotiem	“sabiedrībai”,	un	šajā	ziņā	no	tiesas	
pastāvīgās	judikatūras	izriet,	ka	jēdziens	“sabiedrība”	nozīmē	nenoteiktu	
adresātu,	potenciālo	televīzijas	skatītāju,	skaitu	un	turklāt	paredz	diezgan	
lielu	personu	skaitu.	

[6.3.3]	 Nav	 pietiekama	 pamata	 uzskatīt,	 ka	 raidorganizācijas	 ir	
izvēlējušās	AS	“TV	Play	Baltics”	kā	vienīgo	savas	raidorganizācijas	signāla	
nogādāšanas	 Latvijas	 Republikā	 tehnisko	 izpildītāju,	 ko	 apstiprina	 arī	
tas,	ka	televīzijas	skatītājiem	to	pašu	raidorganizāciju	raidījumus	Latvijas	
Republikā	piedāvā	dažādi	komersanti,	tostarp	pa	kabeļiem	un	atsevišķas	
raidorganizācijas	–	bezmaksas	virszemes	apraidē.	Lietā	nav	pierādījumu,	
ka	 raidorganizācijas	 pārraida	 raidījumus	 saturošus	 signālus	 tikai	
atbildētājai	 un	 ka	 potenciāliem	 televīzijas	 skatītājiem	 bez	 atbildētājas	
starpniecības	tiem	nav	iespējams	piekļūt.	

AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 gūst	 peļņu	 no	 abonentmaksas,	 ko	 maksā	
personas,	 kuras	 vēlas	 atbildētājas	pakalpojumus	 izmantot,	 bet	 nevis	no	
raidsabiedrību	samaksas	atbildētājai	par	sniegto	tehnisko	nodrošinājumu	
komunikāciju	ķēdē,	lai	signālu	nogādātu	pie	potenciālā	televīzijas	skatītāja.	
Nav	iesniegti	pierādījumi	par	to,	ka	atbildētāja	sniegtu	komunikāciju	ķēdes	
nodrošināšanas	pakalpojumus	raidorganizācijām,	pretī	par	to	saņemot	no	
raidorganizācijām	samaksu.	

Tādējādi	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 kā	 satelītprogrammu	 paketes	
piegādātājas	 iesaistīšanās	 ir	autonoma	pakalpojuma	sniegšana,	veidojot	
jaunu	 programmu	 un	 to	 saturošo	 autoru	 darbu	 paketi	 ar	 mērķi	 gūt	
atlīdzību	 –	 abonēšanas	 maksu,	 ko	 atbildētājas	 klienti	 maksā	 nevis	
raidorganizācijām,	bet	tieši	atbildētājai.	

[6.3.4]	Ņemot	vērā	minēto,	ir	pamats	secināt,	ka	atbildētāja,	izmantojot	
satelītu,	 retranslē	 dažādu	 raidorganizāciju	 veidotos	 raidījumus,	 apvienojot	
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tos	 dažādās	 programmu	 paketēs,	 un	 šāda	 retranslēšana	 ir	 uzskatāma	 par	
izziņošanu	sabiedrībai	Direktīvas	2001/29/EK	3.panta	1.punkta	izpratnē.	

[6.4]	AS	“TV	Play	Baltics”	veic	darbības,	ar	kurām	autoru	darbi	tiek	
publiskoti	(Autortiesību	likuma	1.panta	14.punkts),	un	šīs	darbības	neatbilst	
nevienam	no	Autortiesību	likuma	19.pantā	minētajiem	izņēmumiem,	kad	
iespējama	autora	darba	izmantošana	bez	autora	piekrišanas	un	atlīdzības.	
Tādējādi	 atbildētājai	 atbilstoši	 Autortiesību	 likuma	 15.panta	 pirmās	
daļas	1.punktam	un	ceturtajai	daļai	ir	nepieciešama	atļauja	autoru	darbu	
izmantošanai,	un	par	to	ir	maksājama	atlīdzība.	

[6.4.1]	Lietā	nav	strīda,	ka	AS	“TV	Play	Baltics”	no	prasītājas	vai	kādas	
ārvalstu	autoru	mantisko	tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas	nav	
piešķirtas	 tiesības	 izmantot	 autoru	darbus,	 kā	 arī	 par	 to,	 ka	 atbildētāja	
neveic	nekādus	maksājumus	darbu	autoriem.	

Atbilstoši	 atbildētājas	 norādītajam	 saskaņā	 ar	 pastāvošo	 tiesisko	
regulējumu	 pārraidīšanai	 ar	 satelītu	 ir	 pārteritoriāls	 raksturs,	 līdz	 ar	
to	 vienošanās	 ar	 autoriem	 par	 viņu	 tiesību	 izmantošanu	 ir	 jāpanāk	
raidsabiedrībai,	 kas	 programmu	 raida	 valstī,	 kurā	 notiek	 signāla	
ievadīšana	 komunikāciju	 ķēdē.	 Raidorganizācijas	 ar	 autoru	 mantisko	
tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijām	 ir	noslēgušas	 līgumus,	kas	
paredz	autoru	darbu	izmantošanu.	

AS	“TV	Play	Baltics”	iesniegtie	pierādījumi	–	atsevišķi	raidsabiedrību	
ar	 autoru	 mantisko	 tiesību	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācijām	
noslēgtie	 līgumi,	 atbildētājas	 līgumi	 ar	 raidorganizācijām	 un	 atsevišķu	
raidorganizāciju	 apliecinājumi	 –	 neapstiprina	 autoru	 mantisko	 tiesību	
kolektīvā	pārvaldījuma	organizāciju	vienošanos	ar	raidorganizācijām	par	
aizsargāto	darbu	atklātu	raidīšanu	ar	atbildētājas	starpniecību	un	faktu,	
ka	atbildētājas	iesaistīšanās	nepadara	tos	pieejamus	jaunai	publikai.	

[6.4.2]	 Gan	 raidīšana,	 gan	 retranslēšana	 ir	 autoru	 darbu	
publiskošanas	 jeb	 “izziņošanas	 sabiedrībai”	 formas.	 Līdz	 ar	 to	 EST	 
2011.gada	 13.oktobra	 spriedumā	 apvienotajās	 lietās	 “Airfield	 un	 Canal	
Digitaal”,	 C-431/09,	 un	 “Airfield”,	 C-432/09,	 ECLI:EU:C:2011:648	
(turpmāk	 arī	 –	 “Airfield	 and	 Canal	 Digitaal” lieta)	 ietvertās	 atziņas	 ir	
pamats	attiecināt	arī	uz	konkrētās	lietas	apstākļiem.

EST	 minētajā	 spriedumā,	 interpretējot	 Direktīvas	 93/83/EEK	
2.panta	 noteikumus,	 ir	 atzinusi,	 ka	 satelītprogrammu	 piegādātājam,	 lai	
piedalītos	 televīzijas	 programmu	 pārraidīšanā,	 ir	 jāsaņem	 atļauja	 no	
attiecīgo	tiesību	īpašniekiem,	ja	vien	šie	tiesību	īpašnieki	nav	vienojušies	
ar	 konkrēto	 raidorganizāciju,	 ka	 aizsargātie	darbi	 var	 tikt	 atklāti	 raidīti	
ar	 šī	 piegādātāja	 starpniecību,	 ar	 nosacījumu,	 ka	 pēdējā	 no	minētajiem	
gadījumiem	 šī	 piegādātāja	 iesaistīšanās	 nepadara	 minētos	 darbus	
pieejamus	jaunai	publikai.	
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[6.4.3]	Tādējādi	ir	noskaidrojama	divu	kumulatīvu	kritēriju	esība	–	
autoru	mantisko	tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas,	noslēdzot	
līgumus	ar	raidorganizācijām,	ir	devušas	piekrišanu	tam,	ka	autoru	darbi	
tiek	 padarīti	 pieejami	 Latvijas	 Republikas	 teritorijā,	 izmantojot	 satelītu	
ar	 atbildētājas	 starpniecību,	 un,	 pastāvot	 šādai	 atļaujai,	 atbildētājas	
iesaistīšanās	konkrētu	televīzijas	kanālu	pārraidīto	raidījumu	pārraidīšanā	
Latvijas	Republikā	nerada	jaunu	auditoriju.	

[6.4.3]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 pilnībā	 pievienojas	 pirmās	
instances	tiesas	sprieduma	argumentācijai	daļā,	kas	attiecas	uz	atbildētājas	
iesniegto	pierādījumu	novērtējumu	saistībā	ar	iepriekš	norādīto	kritēriju	
izpildi.	

Atbildētāja	 nav	 pierādījusi,	 ka	 autoru	 mantisko	 tiesību	 kolektīvā	
pārvaldījuma	 organizācijas,	 noslēdzot	 līgumus	 ar	 raidorganizācijām,	 ir	
devušas	piekrišanu	 tam,	 ka	 autoru	darbi	 tiek	padarīti	 pieejami	Latvijas	
Republikas	teritorijā,	izmantojot	satelītu	tieši	ar	atbildētājas	starpniecību,	
līdz	ar	to	nav	konstatējams	pirmais	no	iepriekš	norādītajiem	kritērijiem.	
Attiecīgi	 otrā	 kritērija	 (jaunas	 auditorijas	 neesības)	 pārbaudei	 nav	
nozīmes.	

[6.5]	 Ņemot	 vērā,	 ka	 atbildētāja	 ir	 izmantojusi	 autoru	 darbus	 bez	
atļaujas	un	nav	maksājusi	par	 to	atlīdzību,	 ir	konstatējams	autortiesību	
pārkāpums	Autortiesību	likuma	68.panta	pirmās	daļas	1.punkta	izpratnē,	
un	atbilstoši	minētā	likuma	69.panta	pirmās	daļas	5.punktam	atbildētājai	
ir	 pienākums	 atlīdzināt	 tiesību	 īpašniekiem,	 kurus	 izskatāmajā	 lietā	
pārstāv	 prasītāja,	 radītos	 zaudējumus	 Autortiesību	 likuma	 69.1pantā	
paredzētajā	kārtībā.

[6.5.1]	 Biedrība	 “AKKA/LAA”	 zaudējumu	 apmēru	 pamatojusi	 ar	
tās	 padomes	 noteiktajiem	 tarifiem	 par	 autoru	 darbu	 izmantošanu,	 tos	
retranslējot,	 un	 norādījusi,	 ka	 šādi	 tarifi	 licences	maksai	 tiek	 piemēroti	
prasītājas	 tiesiskajās	 attiecībās	 ar	 kabeļoperatoriem.	 Precīzas	 summas	
prasītāja	aprēķinājusi,	pamatojoties	uz	atbildētājas	iesniegto	informāciju	
par	 ieņēmumiem,	 kas	 gūta	 no	 abonentmaksas	 par	 pakalpojumiem	
“VIASAT	Starta	pakete”,	“VIASAT	Sudraba	pakete”	un	“VIASAT	Zelta	pakete”.	
Savukārt	 atbildētāja	 iebildusi,	 ka	 prasītāja	 piemērojusi	 ļoti	 primitīvu	
zaudējumu	aprēķināšanas	metodi	un,	lai	atlīdzības	apmērs	būtu	taisnīgs	
un	 nediskriminējošs,	 tas	 būtu	 nosakāms,	 ņemot	 vērā	 autoratlīdzības	
likmes,	kas	līdzīgos	apstākļos	tiek	maksātas	citās	valstīs.	

[6.5.2]	 Augstākā	 tiesa	 jau	 2014.gada	 21.maijā	 spriedumā	 lietā	
Nr.	SKC-26/2014	(C04256408)	ir	norādījusi,	ka	vienotu	tarifu	noteikšana	
ir	 efektīvs	 un	 piemērots	 līdzeklis	 vienlīdzīgas	 attieksmes	 pret	 visiem	
autoru	 darbu	 izmantotājiem	 nodrošināšanai,	 jo,	 ņemot	 vērā	 šo	 darbu	
izmantotāju	daudzskaitlību,	bez	tarifiem	nav	iespējams	vienoties	ar	visiem	
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darbu	izmantotājiem	tā,	lai	tiem	piemērotie	licences	līguma	nosacījumi	ar	
vienādu	izmantošanas	veidu	un	apmēru	būtu	vienādi.	

Savukārt	2017.gada	29.novembra	spriedumā	lietā	Nr.	SKC-136/2017	
(C29422807)	 Augstākā	 tiesa	 atzinusi,	 ka	 atskaites	 punkts	 atlīdzības	
lieluma	 noteikšanai	 saskaņā	 ar	 Autortiesību	 likuma	 41.panta	 trešo	
daļu	 tādos	gadījumos,	kad	 tiek	konkretizēts	atlīdzības	 lielums	kolektīvā	
pārvaldījuma	 organizācijas	 un	 darbu	 izmantotāju	 licences	 līgumā	 par	
darbu	 izmantošanu	 raidīšanā,	 ir	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācijas	
apstiprinātās	atlīdzības	likmes	(tarifs)	konkrētajam	izmantojuma	veidam.	
Tiesai	jānosaka	atšķirīgs	atlīdzības	lielums	tikai	tad,	ja	tā	atzīst,	ka	kolektīvā	
pārvaldījuma	organizācijas	noteiktā	atlīdzības	likme	nav	taisnīga.	

Lai	 gan	konkrētā	 strīda	priekšmets	nav	 atlīdzības	 lielums	 licences	
līgumā,	 prasītāja	 tās	 padomes	 apstiprināto	 tarifu	 ir	 izmantojusi,	 lai	
noteiktu	 zaudējumu	 apmēru,	 kas	 radies,	 atbildētājai	 publiskojot	 autoru	
darbus	bez	Autortiesību	likumā	noteiktās	atļaujas	(licences)	saņemšanas	
un	 taisnīgas	 atlīdzības	 maksāšanas.	 Tādēļ	 Augstākās	 tiesas	 2017.gada	
29.novembra	 spriedumā	 lietā	Nr.	 SKC-136/2017	 (C29422807)	 izteiktās	
atziņas	ir	pamats	piemērot	arī	šajā	lietā.	

[6.5.3]	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 nav	 iesniegusi	 savā	 ieskatā	 taisnīgu,	
pamatotu	 un	 samērīgu	 licences	 maksas	 noteikšanas	 formulu,	 tādus	
pierādījumus,	 no	 kuriem	 būtu	 secināms,	 kādas	 likmes	 autoratlīdzībai	
par	 darbu	 izmantošanu,	 pārraidot	 televīzijas	 programmas	 paketēs,	 tiek	
piemērotas	citās	valstīs,	un	nav	arī	iesniegusi	informāciju	par	to,	kādu	daļu	
no	visiem	ieņēmumiem	no	abonentmaksas	veido	atbildētājas	tīrā	peļņa.	

[6.5.4]	 Ņemot	 vērā	 to,	 ka	 nav	 šaubu	 par	 atbildētājas	 sniegtā	
pakalpojuma	līdzību	ar	kabeļoperatoru	sniegtajiem	pakalpojumiem	pēc	to	
ekonomiskās	jēgas,	atzīstams,	ka	prasītājas	norādītais	zaudējumu	apmērs	
(autoratlīdzības	tarifs,	ko	apstiprinājusi	biedrības	“AKKA/LAA”	padome)	
ir	samērīgs,	pamatots	un	taisnīgs.	

[6.5.5]	Pamatots	ir	pirmās	instances	tiesas	atzinums,	ka	televīzijas	
skatītājs	 maksā	 abonentmaksu	 atbildētājai	 par	 to,	 ka	 saņem	 iespēju	
skatīties	 noteiktas	 televīzijas	 programmas	 (kādu	 no	 atbildētājas	
piedāvātajām	 programmu	 paketēm),	 kuras	 satur	 autoru	 darbus,	 un	
ka	AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 nav	 sniegusi	 ziņas	 par	 izdevumiem,	 kas	 saistīti	
ar	 izmaksām	 šī	 pakalpojuma	 nodrošināšanā,	 kā	 arī	 par	 to,	 kādu	 daļu	
no	 tās	 tīrās	peļņas	 veido	prasītājas	norādītā	 licences	maksa	par	 autoru	
darbu	 izmantošanu.	 Līdz	 ar	 to,	 salīdzinot	 prasīto	 atlīdzības	 apmēru	 ar	
atbildētājas	ieņēmumiem,	kas	gūti	no	abonentmaksas,	nav	pamata	to	atzīt	
par	netaisnīgu,	pārmērīgu	vai	nepamatotu.	

 [6.6]	Autortiesību	likuma	15.panta	ceturtā	daļa	noteic,	ka	autoram	
ir	 tiesības	 izmantot	 savu	 darbu	 jebkādā	 veidā,	 atļaut	 vai	 aizliegt	 tā	



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-252

izmantošanu,	 saņemt	 atlīdzību	 par	 atļauju	 izmantot	 savu	 darbu	 un	 par	
darba	 izmantošanu,	 izņemot	 likumā	 paredzētos	 gadījumus.	 Atbilstoši	
Autortiesību	 likuma	 15.pantā	 noteiktajam	 ekskluzīvo	 (izņēmuma)	
autora	mantisko	 tiesību	 apjomam	 autoram	 ir	 absolūta	 tiesība	 lemt	 par	
darba	izmantošanu	publiskošanai,	tostarp	to	retranslējot.	Minētā	likuma	
40.panta	 pirmā	 daļa	 satur	 imperatīvu	 tiesību	 normu,	 kas	 nosaka,	 ka	 ir	
aizliegts	izmantot	darbus,	ja	nav	saņemta	autortiesību	subjekta	atļauja.	

[6.6.1]	 No	minētajām	normām	 secināms,	 ka	 tiesība	 aizliegt	 darba	
izmantošanu	ir	ne	tikai	autora	personiskā	tiesība,	bet	arī	mantisko	tiesību	
daļa,	uz	ko	pamatoti	norādījusi	prasītāja.	Autortiesību	subjektu	un	viņu	
pārstāvju,	tostarp	mantisko	tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas,	
tiesības	 aizliegt	 autoru	 darbu	 izmantošanu	 noteiktas	 arī	 Autortiesību	
likuma	69.panta	pirmajā	daļā.	

[6.6.2]	 Tā	 kā	 iepriekš	 par	 pietiekamu	 atzīts	 prasītājas	 iesniegtais	
pilnvarojums	 pārstāvēt	 šajā	 lietā	 autortiesību	 subjektus	 un	 lietas	
izskatīšanā	 ir	 konstatēts	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 	 izdarīts	 autortiesību	
pārkāpums,	kā	arī	 lietā	nav	strīda,	ka	atbildētāja	 ilgstoši	 turpina	autoru	
darbu	 izmantošanu	 bez	 attiecīgas	 atļaujas	 saņemšanas	 un	 atlīdzības	
maksāšanas	 autoriem,	 prasītājas	 prasījumi	 par	 darbu	 izmantošanas	 un	
televīzijas	programmu	signāla	pieejamības	nodrošināšanas	aizliegšanu	ir	
pamatoti	un	apmierināmi,	pamatojoties	uz	Autortiesību	likuma	69.panta	
pirmās	daļas	2.	un	3.punktu	un	Civilprocesa	 likuma	250.17panta	pirmās	
daļas	1.	un	3.punktu.	

[7]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	
11.janvāra	papildspriedumu	no	AS	 “TV	Play	Baltics”	 (pirms	nosaukuma	
maiņas	–	“Viasat	AS”)	biedrības	“AKKA/LAA”	labā	piedzīti	ar	lietas	vešanu	
saistītie	izdevumi	3285,15	euro.

[8]	Atbildētāja	AS	“TV	Play	Baltics”	iesniedza	kasācijas	sūdzību	par	
Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	 20.decembra	
spriedumu	 un	 2018.gada	 11.janvāra	 papildspriedumu,	 pārsūdzot	 tos	
pilnā	apjomā	un	norādot	šādus	argumentus.

[8.1]	 Tiesa	 nepareizi	 interpretējusi	 un	 piemērojusi	 Autortiesību	
likuma	normas	par	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas	pilnvarojumu.

[8.1.1]	 Tiesa	 nepamatoti	 secinājusi,	 ka	 lietā	 nav	 strīda	 par	 to,	
ka	 autortiesību	 subjektu	 mantisko	 tiesību	 aizsardzību	 autoru	 darbu	
publiskošanas	 jomā,	 izmantojot	 satelītu,	 nodrošināt	 individuālā	kārtā	 ir	
apgrūtināti	vai	pat	neiespējami.	Tieši	par	šo	pusēm	lietā	ir	strīds.

Atbildētājas	ieskatā	tiesiskais	regulējums	paredz	individuālu	autora	
mantisko	tiesību	administrēšanu	un	šādi	ir	iespējams	efektīvi	nodrošināt	
autoru	 mantisko	 tiesību	 administrēšanu	 satelīta	 apraides	 gadījumā.	
Savukārt	 prasītāja	 uzskata,	 ka,	 neskatoties	 uz	 Autortiesību	 likumā	
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neesošo	 deleģējumu,	 prasītājai	 ir	 tiesības	 pārstāvēt	 autorus	 attiecībās	
ar	 atbildētāju,	 tādējādi	 it	 kā	 efektīvāk	 administrējot	 autoru	 mantiskās	
tiesības.

[8.1.2]	 Apgabaltiesas	 ieskatā	 biedrības	 “AKKA/LAA”	 iesniegtie	
pierādījumi	kopsakarā	ar	Autortiesību	 likuma	63.panta	pirmās	daļas	un	
septītās	daļas	jēgu	un	mērķi	ir	pietiekami,	lai	atzītu	prasītājas	pilnvarojumu	
par	atbilstošu	Autortiesību	likuma	64.panta	otrajai	daļai.	Taču	spriedumā	
nav	nedz	paskaidrots,	kāda	ir	šo	normu	jēga	un	mērķis,	nedz	arī	izskaidrots,	
kāpēc	 prasītājas	 iesniegtie	 līgumi	 kopsakarā	 ar	 minētajām	 normām	 ir	
pietiekami,	lai	atzītu	prasītājas	pilnvarojumu	kopumā.

Autortiesību	likuma	63.panta	pirmā	daļa	paredz,	ka	mantisko	tiesību	
kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācija	 veic	 autortiesību	 subjektu	 mantisko	
tiesību	 aizsardzību,	 ja	 šīs	 tiesības	 nevar	 nodrošināt	 individuālā	 kārtā	
vai	 šī	 aizsardzība	 ir	 apgrūtināta.	 Šī	 ir	 deklaratīva	 norma,	 kuru	 detalizē	
Autortiesību	likuma	63.panta	piektā	daļa	kopsakarā	ar	64.panta	trešo	daļu.

Autortiesību	 likuma	 63.panta	 piektā	 daļa	 izsmeļoši	 uzskaita	 tos	
gadījumus,	 kad	 autoru	 mantiskās	 tiesības	 tiek	 administrētas	 tikai	
kolektīvi,	un	tiesa	pareizi	konstatējusi,	ka	minēto	gadījumu	uzskaitījums	
nesatur	norādi	par	ekskluzīvām	mantisko	tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	
organizācijas	tiesībām	attiecībā	uz	retranslēšanu	caur	satelītu.	

Līdz	 ar	 to	 uz	 biedrību	 “AKKA/LAA”	 nav	 attiecināma	 Autortiesību	
likuma	 64.panta	 trešā	 daļa	 par	 to,	 ka	 attiecībā	 uz	 Autortiesību	 likuma	
63.panta	piektajā	daļā	minētajiem	darbu	izmantošanas	veidiem	mantisko	
tiesību	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācija	 ir	 tiesīga	 pārstāvēt	 tiesību	
īpašniekus	bez	attiecīga	līguma	slēgšanas.	

[8.1.4]	 Tiesa	 kļūdaini	 atzinusi,	 ka	 Autortiesību	 likuma	 63.panta	
septītā	 daļa	 kopsakarā	 ar	 Autortiesību	 likuma	 64.panta	 otro	 daļu	 dod	
prasītājai	 tiesības	 pilnvarojuma	 pierādīšanai	 neiesniegt	 līgumus	 ar	
konkrētiem	autoriem.

Lai	 pamatotu	 sava	 pilnvarojuma	 apjomu,	 biedrība	 “AKKA/LAA”	
iesniedza	 pārstāvniecības	 līgumus	 ar	 ārvalstu	 muzikālo	 darbu	 autorus	
pārstāvošajām,	kā	arī	audiovizuālo,	dramatisko	un	muzikālo	darbu	autorus	
pārstāvošajām	mantisko	tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijām	un	
ar	Latvijas	autoriem	noslēgtos	pilnvarojuma	līgumus	par	mantisko	tiesību	
kolektīvo	 pārvaldījumu.	 Šāds	 pilnvarojuma	 pierādīšanas	 apjoms	 būtu	
pietiekams,	 ja	 prasītājai	 būtu	 ekskluzīvas	 tiesības	 uz	 autora	 mantisko	
tiesību	kolektīvo	administrēšanu.

Savukārt	 situācijā,	 kad	 autora	 mantiskās	 tiesības	 var	 tikt	
administrētas	 arī	 individuāli,	 biedrībai	 “AKKA/LAA”	 jāiesniedz	 ārvalstu	
kolektīvā	pārvaldījuma	organizāciju	 līgumi	 ar	 konkrētiem	autoriem	par	
pārstāvību,	ko	prasītāja	nav	darījusi.	Tiesa	uzlikusi	atbildētājai	neizpildāmu	
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pierādīšanas	pienākumu,	jo	atbildētāja	var	pierādīt,	kādu	autoru	atļaujas	
ir	saņemtas,	tikai	tādā	gadījumā,	 ja	 ir	zināmi	konkrēti	autori,	nevis	tikai	
autortiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas,	kuras	tos	it	kā	pārstāv.

[8.2]	 Tiesa	 nepareizi	 interpretējusi	 un	 piemērojusi	 Direktīvas	
93/83/EK	normas	kontekstā	ar	EST	spriedumu	apvienotajā	“Airfield	and	
Canal	Digitaal”	lietā.

Spriedumā	izdarīts	secinājums,	ka	gan	raidīšana,	gan	retranslēšana	
ir	 autoru	 darbu	 publiskošanas	 jeb	 “izziņošanas	 sabiedrībai”	 formas	
un	 līdz	 ar	 to	 minētajā	 lietā	 ietvertās	 atziņas	 esot	 pamats	 attiecināt	 uz	
konkrētās	 lietas	apstākļiem,	 taču	 tiesa	nav	ņēmusi	vērā	visu	apvienotās	
lietas	kontekstu.

[8.2.1]	 “Airfield	 and	 Canal	 Digitaal”	 lietā	 ir	 atšķirīgi	 faktiskie	
apstākļi,	 kuru	 nozīmi	 tiesa	 ir	 ignorējusi.	 Proti,	 “Airfield	 NV”	 piedāvāja	
skatītājiem	 caur	 satelītu	 pārraidītu	 televīzijas	 kanālu	 paketi,	 ko	 varēja	
skatīties	ar	satelītdekodera	palīdzību	Beļģijā	un	Luksemburgā.	Tehnisko	
pakalpojumu	nodrošināšanā	“Airfield	NV”	iesaistīja	arī	grupas	uzņēmumu	
“Canal	 Digitaal”	 un	 sabiedrību	 “Astra”,	 kas	 iznomāja	 “Canal	 Digitaal” 
sava	satelīta	kapacitāti.	“Airfield	NV”	bija	noslēgusi	 līgumus	ar	vairākām	
raidorganizācijām,	 kuru	 kanāli	 ir	 ieļauti	 tās	 programmu	 paketē,	 un	 šo	
raidorganizāciju	 programmas	 “Airfield	 NV”	 programmu	 paketē	 nonāk	
tiešās	un	netiešās	satelīta	pārraides	veidā.

EST	īpaši	uzsvērusi,	ka	vienlaikus	ar	raidorganizāciju	kanālu	tiešo	vai	
netiešo	 satelīta	 apraidi	 raidorganizāciju	kanālus	pārraidīja	 arī	 ar	 citiem	
raidīšanas	līdzekļiem,	izmantojot,	piemēram,	zemes	apraidi.	Tādējādi	tiešā	
vai	netiešā	kanālu	satelīta	apraide	ir	apraides	veids,	kas	papildina	zemes	
apraidi	ar	mērķi	palielināt	to	skatītāju	loku,	kuriem	ir	piekļuve	konkrētajai	
pārraidei,	un	kanālu	satelīta	apraide	un	zemes	apraide	notiek	vienlaikus,	
satelīta	 apraides	 pakalpojuma	 nodrošinātājam	 neietekmējot	 pārraižu	
saturu	vai	programmas	laiku.	Turklāt	EST	uzsvēra,	ka	raidorganizācijām	
konkrētajā	gadījumā	bija	autoru	atļauja	to	darbu	izziņošanai	caur	satelītu,	
bet	satelīta	apraides	nodrošinātājam	šādas	atļaujas	nebija.	

EST	norādīja,	ka	vispirms	ir	jānoskaidro,	vai	tieša	vai	netieša	satelīta	
apraide	ir	uzskatāma	par	vienu	darbu	izziņošanu	caur	satelītu	vai	arī	tās	ir	
divas	dažādas	izziņošanas,	kā	arī	ir	jāpārbauda,	vai	izziņošanas	nedalāmība	
nozīmē,	ka	satelīta	apraides	nodrošinātājam	nav	jāsaņem	papildu	atļauja.

Attiecībā	uz	darbu	izziņošanu	EST	secināja,	ka	gan	tieša,	gan	netieša	
satelīta	apraide	ir	vienreizēja	 izziņošanas	darbība,	kas	atbilst	Direktīvas	
93/83/EK	1.panta	otrās	daļas	“a”	apakšpunktam.	“Airfield	NV”	un	“Canaal	
Digital”	 darbības	 uzskatāmas	 tikai	 par	 tehnisku	 iejaukšanos	 Direktīvas	
14.apsvēruma	izpratnē	un	nepārtrauc	signālu.	

Pie	 šāda	 secinājuma	 tiesai	 bija	 jānonāk	 atbildētājas	 darbību	
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izvērtējuma	 rezultātā,	 tomēr	 tiesa	 spriedumā	 nav	 pareizi	 piemērojusi	
Direktīvas	 93/83/EK	 noteikumus	 un	 iztulkojusi	 Autortiesību	 likumu	
kontekstā	ar	šīs	direktīvas	noteikumiem.

[8.2.2]	EST	“Airfield	and	Canal	Digitaal”	lietā	tālāk	vērtēja	jautājumu,	
vai	 šādai	 satelīta	 apraidei	 nepieciešama	 papildu	 atļauja,	 norādot,	 ka	
Direktīvas	93/83/EK	noteikumi	ir	iztulkojami	kontekstā	ar	noteikumiem	
un	principiem,	ko	paredz	pārējās	direktīvas	intelektuālā	īpašuma	tiesību	
jomā,	jo	īpaši	–	Direktīva	2001/29/EK.

Direktīvas	 93/83/EK	 17.apsvērumā	 norādīts,	 ka	 autortiesību	
īpašniekiem	ir	jānodrošina	atbilstoša	atlīdzība	par	viņu	darbu	atklātiem	
raidījumiem	caur	satelītu,	ņemot	vērā	visus	apraides	parametrus,	tādus	kā	
to	faktiskā	auditorija	un	potenciālā	auditorija.	Atbilstoši	direktīvas	1.panta	
otrā	punkta	“a”	apakšpunktam	atklātus	raidījumus	caur	satelītu	pārraida	
raidorganizācija,	 kura	 kontrolē	 un	 ir	 atbildīga	 par	 programmu	 nesēju	
signālu	 ievadīšanu	 apraides	 ķēdē,	 kas	 nonāk	 satelītā,	 tādējādi	 padarot	
aizsargātus	darbus	pieejamus	jaunai	publikai.	Satelīta	apraides	gadījumā	
piemērojams	 izcelsmes	valsts	princips,	 un	 raidorganizācijai	 šī	 atļauja	 ir	
jāsaņem	 izcelsmes	 valstī	 jeb	 valstī,	 kurā	 tiek	 veidota	 raidorganizācijas	
programma	 un	 uzsākta	 satelīta	 apraide,	 turklāt	 neatkarīgi	 no	 tā,	 vai	
raidorganizācija	 satelīta	 apraidi	 visur	 nodrošina	 pati	 vai	 izmanto	 citu	
personu	tehniskos	līdzekļus.

Papildu	 atļauja	 no	 autortiesību	 īpašniekiem	 ir	 jāsaņem	 personai,	
kas	pārraida	šādu	raidījumu	vai	kas	iesaistās	tādējādi,	ka	ar	šī	raidījuma	
starpniecību	padara	aizsargātus	darbus	pieejamus	jaunai	publikai,	proti,	
publikai,	ko	aizsargāto	darbu	autori	nav	ņēmuši	vērā	saistībā	ar	atļauju,	
kas	sniegta	citai	personai.

Vērtējot,	 vai	 personai,	 kas	 piedalās	 satelīta	 apraidē,	 ir	 jāsaņem	
papildu	atļauja,	ir	jānosaka,	vai	konkrētais	operators	paplašina	to	personu	
loku,	kurām	ir	piekļuve	konkrētajam	raidījumam,	un	tādējādi	aizsargātus	
autora	 darbus	 padara	 pieejamus	 jaunai	 publikai.	 Situācijā,	 kad	 satelīta	
apraides	nodrošinātājs	nodrošina	materiālās	 iespējas,	kas	vērstas	uz	 to,	
lai	 raidorganizācija	 varētu	 īstenot	minēto	 raidījumu	 caur	 satelītu,	 darbi	
netiek	padarīti	pieejami	jaunai	publikai.

“Airfield	 and	 Canal	 Digitaal”	 lietā	 uzsvērts,	 ka	 satelītprogrammu	
paketes	 piegādātāja	 iesaistīšanās	 ir	 autonoma	 pakalpojuma	 sniegšana,	
kas	tiek	veikta	ar	mērķi	gūt	atlīdzību,	proti,	abonēšanas	maksu,	ko	minētās	
personas	 maksā	 nevis	 raidorganizācijām,	 bet	 piegādātājam,	 kā	 arī	 ka	
satelīta	 paketes	 piegādātājs	 grupē	 vairākus	 raidījumus,	 tādējādi	 radot	
jaunu	audiovizuālu	produktu,	nosakot	šīs	paketes	saturu	un	paplašinot	to	
personu	loku,	kurām	ir	piekļuve	televīzijas	programmām,	un	aizsargātos	
darbus	padara	pieejamus	jaunai	publikai.
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[8.2.3]	 Minētie	 EST	 secinājumi	 ir	 vērtējami	 saistībā	 ar	 lietas	
faktiskajiem	 apstākļiem.	 Būtiski,	 ka	 apvienotajā	 lietā	 kanālu	 raidīšana	
caur	 satelītu	 notika	 vienlaikus	 ar	 kanālu	 apraidi	 citos	 apraides	 veidos.	
Izskatāmajā	lietā	atbildētāja	raida	kanālus	caur	satelītu,	paralēli	nenotiekot	
kanālu	raidīšanai	citos	apraides	veidos.	

[8.2.4]	 Nevienā	 no	 iepriekšminēto	 EST	 lietu	 spriedumiem	 nav	
izvirzīts	 kritērijs,	 ka	 raidorganizācijām	 būtu	 jāmaksā	 satelīta	 apraides	
nodrošinātājam	par	pakalpojumiem,	no	kā	varētu	secināt,	ka	darbu	apraidi	
veic	raidorganizācija.

AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 iesniedza	 pierādījumus	 par	 to,	 ka	
raidorganizācijas	 ir	 saņēmušas	 no	 autoriem	 vai	 tos	 pārstāvošajām	
organizācijām	 piekrišanu	 darbu	 satelīta	 apraidei.	 Atbildētāja	 iesniedza	
līgumus	 ar	 raidorganizācijām	 vai	 autortiesību	 organizācijām,	 kuros	
norādīta	 Latvijas	 teritorija	 satelīta	 apraidei,	 kā	 arī	 apliecinājumu,	 ka	
tā	 ir	 vienīgā	 satelīta	 apraides	 veicēja	 Latvijā.	 Atbildētāja	 vērsa	 tiesas	
uzmanību	uz	faktu,	ka	tikmēr,	kamēr	prasītāja	nepierādīs,	kurus	ārvalstu	
autorus	 pārstāv	 attiecībā	 uz	 satelīta	 apraidi,	 atbildētāja	 nevarēs	 iegūt	
pierādījumus,	ka	šie	autori	ir	ņēmuši	vērā	Latvijas	teritoriju,	atļaujot	savu	
darbu	satelīta	apraidi.

[8.2.5]	Pareizi	piemērojot	“Airfield	and	Canal	Digitaal”	lietā	noteiktos	
kritērijus,	tiesai	lietas	ietvaros	ir	jāpārbauda:	

1)	kurus	autorus	prasītāja	ir	tiesīga	pārstāvēt;	
2)	 vai	 raidorganizācijas	 ir	 ieguvušas	 prasītājas	 pārstāvēto	 autoru	

piekrišanu	izmantot	autoru	darbus	raidorganizāciju	kanālos;	
3)	 vai	 raidorganizācijas	 ir	 ieguvušas	 prasītājas	 pārstāvēto	 autoru	

piekrišanu	darbu	apraidei	noteiktos	veidos	un	teritorijās;	
4)	vai	notiek	kanālu	(un	līdz	ar	to	prasītājas	pārstāvēto	autoru	darbu)	

vienlaicīga	raidīšana	caur	satelītu	un	citiem	apraides	veidiem;	
5)	vai	prasītājas	pārstāvētie	autori	ir	apzinājušies	raidorganizācijas	

izmantotos	 apraides	 veidus	 un	 sasniegto	 auditoriju	 (publiku),	
izsniedzot	atļaujas	darbu	izmantošanai.

Šādu	 pieeju	 apstiprina	 arī	 turpmāk	 minētā	 EST	 prakse,	 uz	 kuru	
apelācijas	instances	tiesa	atsaukusies	spriedumā,	bet	kuru	iztulkojusi	un	
piemērojusi	nepareizi.

[8.3]	 Tiesa	 nepareizi	 interpretējusi	 Direktīvas	 2001/29/EK	
normas	 saistībā	 ar	 EST	 spriedumu	 lietā	 “SBS	 Belgium”,	 Nr.	 C-325/14,	
ECLI:EU:C:2015:764.

[8.3.1]	 Pirmkārt,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 ignorējusi	 Direktīvas	
2001/29/EK	20.apsvērumu,	kas	atsaucas	uz	Direktīvu	93/83/EK,	norādot,	
ka	 Direktīvas	 2001/29/EK	 pamatā	 ir	 principi	 un	 noteikumi,	 kas	 jau	 ir	
paredzēti	 šajā	 jomā	pašlaik	 spēkā	 esošajās	direktīvās	un	 jo	 īpaši	Direktīvā	
93/83/EK,	un	tā	attīsta	minētos	principus	un	noteikumus	un	sasaista	tos	ar	
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informācijas	sabiedrību.	Direktīvas	2001/29/EK	noteikumiem	nebūtu	jāskar	
minēto	direktīvu	noteikumi,	ja	vien	šajā	direktīvā	nav	paredzēts	citādi.	Tātad	
atkāpes	no	Direktīvas	93/83/EK	noteikumu	piemērošanas	iespējamas	tikai,	
ja	Direktīva	2001/29/EK	konkrēto	jautājumu	regulē	citādi.

Otrkārt,	 Direktīvas	 2001/29/EK	 27.apsvērumā	 noteikts,	 ka	 tikai	
materiālo	 iespēju	 nodrošināšana,	 dodot	 iespēju	 veikt	 izziņošanu	 vai	 to	
veicot,	pati	neveido	izziņošanu	šīs	direktīvas	nozīmē.

Treškārt,	saskaņā	ar	Direktīvas	2001/29/EK	1.panta	otrās	daļas	“c”	
apakšpunktu,	 izņemot	direktīvas	11.pantā	minētos	gadījumus,	direktīva	
nekādi	 neietekmē	 esošos	 noteikumus,	 kas	 attiecas	 uz	 autortiesībām	un	
blakustiesībām,	kas	piemērojami	programmu	raidīšanai	ēterā	ar	satelīta	
palīdzību	un	retranslācijai	pa	kabeļiem.

Ceturtkārt,	 Direktīvas	 2001/29/EK	 11.pants	 Direktīvā	 93/83/EK	
izdara	grozījumus	 tikai	attiecībā	uz	3.panta	otro	punktu,	nosakot	skaņu	
producentu	tiesību	ilgumu.

Līdz	 ar	 to	 Direktīvas	 2001/29/EK	 noteikumi	 ir	 piemērojami	 kā	
vispārējs	noteikums	par	to,	ka	darbu	izziņošanai	ir	nepieciešama	autoru	
atļauja,	bet	spriedumā	tiesu	prakse	analizēta	un	piemērota	nepareizi.	

[8.3.2]	Arī	“SBS	Belgium”	lietā	pastāvēja	atšķirīgi	faktiskie	apstākļi.	
Strīds	bija	starp	televīzijas	apraides	holandiešu	valodā	komercsabiedrību	
“SBS	Belgium	NV”	(SBS),	kas	veido	un	izmanto	televīzijas	raidījumus,	un	
“Belgische	Vereniging	van	Auteurs,	Componisten	en	Uitgevers”	(SABAM),	
kas	ir	Beļģijas	autoru,	komponistu	un	izdevēju	savienība,	par	pienākumu	
samaksāt	taisnīgu	atlīdzību	par	raidījumu	izplatīšanu,	izmantojot	“tiešās	
ievades”	tehnisko	paņēmienu.	“SBS	Belgium” savus	raidījumus	pārraidīja,	
izmantojot	vienīgi	tehniku,	kas	tiek	dēvēta	par	“tiešo	ievadi”,	jeb	procesu,	
kura	ietvaros	“SBS	Belgium”	nosūta	savus	raidījumus	saturošos	signālus	
izplatītājiem	 (“Belgacom”,	 “Telenet”	 un	 “TV	 Vlaanderen”),	 izmantojot	
savienojumu	 sistēmu,	 un	 izplatītāji	 pēc	 tam	 šos	 signālus	 –	 kodētus	 vai	
atvērtus	–	pārraida	saviem	abonentiem	pa	satelītu,	kabeli	vai	xDSL. 

Turpretī	AS	“TV	Play	Baltics”	izskatāmajā	lietā	saņem	raidorganizāciju	
signālu	 dažādos	 veidos,	 un	 raidorganizācijas,	 kuru	 programmas	 izplata	
atbildētāja,	 atšķirībā	 no	 “SBS	Belgium”	maksā	 autoratlīdzību	 par	 darbu	
raidīšanu	un	ir	ieguvušas	tiesības	darbus	raidīt	Latvijas	teritorijā.

[8.3.3]	Arī	tiesiskais	strīds	 lietā	Nr.	C-325/14	bija	atšķirīgs,	 jo	tika	
risināts	 jautājums	 par	 raidorganizācijas	 “SBS	 Belgium”	 kā	 programmu	
veidotājas	darbībām,	nevis	programmu	izplatītāja,	piemēram,	“Belgacom”,	
darbībām.	“SBS	Belgium”	apgalvoja,	ka	nevis	tā,	bet	tikai	izplatītāji	un	citas	
tāda	veida	organizācijas	veic	izziņošanu	attiecīgajai	sabiedrībai.	

Šajā	 lietā	 atbildētāja	 nav	 raidorganizācija	 un	 ir	 iesniegusi	
pierādījumus	 tam,	 ka	 raidorganizācijas	 ir	 ieguvušas	 tiesības	 darbu	
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apraidei	Latvijā.	Neviena	no	šīm	raidorganizācijām	par	strīdus	periodu	nav	
apgalvojusi,	ka	darbu	izziņošanu	veiktu	atbildētāja,	nevis	raidorganizācija.

[8.3.4]	 “SBS	Belgium”	 lietā	precīzi	norādīts,	ka	 televīzijas	apraides	
sabiedrība “SBS	 Belgium”	 pārraida	 raidījumus	 saturošus	 signālus	
konkrētiem	 un	 noteiktiem	 izplatītājiem,	 bet	 šajā	 posmā	 potenciālajiem	
televīzijas	 skatītājiem	 nav	 iespējas	 tiem	 piekļūt.	 Tādēļ	 EST	 secināja,	 ka 
“SBS	 Belgium”	 kā	 raidorganizācija	 neveic	 darbu	 izziņošanu	 sabiedrībai	
Direktīvas	 2001/29/EK	 3.panta	 1.punkta	 izpratnē,	 bet	 gan	 tikai	 nodod	
darbus	atsevišķiem	un	noteiktiem	komersantiem.	

Savukārt	izskatāmajā	lietā	nav	apstrīdēts	fakts,	ka	raidorganizācijas	
ir	 ieguvušas	 tiesības	 raidīt	 autoru	 darbus	 Latvijas	 teritorijā	 un	 raida	
darbus,	izmantojot	atbildētājas	pakalpojumus.

[8.3.5]	 Atzīstot,	 ka	 nav	 pamata	 uzskatīt,	 ka	 raidorganizācijas	 ir	
izvēlējušās	 atbildētāju	 par	 vienīgo	 sava	 signāla	 nogādāšanas	 Latvijā	
tehnisko	izpildītāju,	ko	apstiprina	arī	tas,	ka	Latvijas	Republikas	televīzijas	
skatītājiem	to	pašu	raidorganizāciju	raidījumus	piedāvā	dažādi	komersanti,	
apgabaltiesa	 nepamatoti	 saistījusi	 “Airfield	 and	 Canal	 Digitaal”	 lietā	
izdarītos	secinājums	ar	“SBS	Belgium”	lietā	izdarītajiem	secinājumiem.

Minētajā	lietā	raidorganizācija	“SBS	Belgium”	argumentēja,	ka	neveic	
autoru	 darbu	 izziņošanu	 sabiedrībai	 un	 līdz	 ar	 to	 tai	 nav	 pienākuma	
maksāt	autoratlīdzību.	Izvērtējot	šo	argumentu,	EST	atzina,	ka	Direktīvas	
2001/29/EK	3.panta	 1.punkts	 jāinterpretē	 tādējādi,	 ka	 raidorganizācija	
neveic	 izziņošanu	 sabiedrībai	 šīs	 tiesību	 normas	 izpratnē,	 kad	 tā	
raidījumus	saturošus	signālus	pārraida	tikai	signālu	izplatītājiem,	un	šīs	
pārraidīšanas	 laikā	vai	 sakarā	ar	 to	 šie	 signāli	nav	pieejami	sabiedrības	
locekļiem,	un	izplatītāji	pēc	tam	šos	signālus	pārraida	saviem	attiecīgajiem	
abonentiem,	 lai	 tie	šos	raidījumus	varētu	skatīties,	 izņemot,	 ja	aplūkoto	
izplatītāju	iesaistīšanās	ir	tikai	tehnisks	paņēmiens,	un	tas	ir	jāpārbauda	
iesniedzējtiesai.	

Citiem	vārdiem,	ja	raidorganizācija	izmanto	izplatītājus	tikai	tehniskai	
savu	 darbu	 izplatīšanai,	 tad	 pienākums	 maksāt	 atlīdzību	 autoriem	 par	
darbu	 izziņošanu	 sabiedrībai	 ir	 raidorganizācijai,	 bet	 ne	 izplatītājiem.	
Savukārt,	 ja	 raidorganizācija	 signālu	 padod	 tikai	 izplatītājiem,	 nevis	
skatītājiem,	 tad	 pienākums	maksāt	 atlīdzību	 par	 darbu	 izmantošanu	 ir	
izplatītājiem,	nevis	raidorganizācijai.	Pretējā	gadījumā	veidotos	situācija,	
ka	autori	saņem	dubultu	maksājumu	par	vienu	un	to	pašu	darbu	izziņošanu	
vienai	un	tai	pašai	sabiedrībai.

Apgabaltiesa	šo	principu	piemērojusi	nepareizi.	Tiesai	bija	jāvērtē,	vai	
raidorganizācijas	ir	saņēmušas	no	autoriem	atļauju	to	darbu	pārraidīšanai	
(izziņošanai)	konkrētajā	teritorijā	un	vai	par	to	ir	maksāta	autoratlīdzība.	
Savukārt	 jautājums,	 kurā	 valstī	 raidorganizācijām	 bija	 jāsaņem	 atļauja,	
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vērtējams,	 ievērojot	 Direktīvas	 93/83/EEK	 noteikumu,	 proti,	 izcelsmes	
valstīs,	nevis	valstī,	kurā	uztverams	raidorganizācijas	signāls.	Prasītāja	ir	
kolektīvā	pārvaldījuma	organizācija	raidorganizāciju	signālu	uztveršanas	
valstī.

[8.3.6]	 Spriedumā	 nepareizi	 secināts,	 ka	 atbildētājai	 ir	 jāsaņem	
atļauja	 autoru	 darbu	 izmantošanai	 atbilstoši	 Autortiesību	 likuma	
15.panta	pirmās	daļas	1.punktam	un	ceturtajai	daļai.	Šāds	secinājums	ir	
pretrunā	ar	Direktīvas	93/83/EK	noteikumiem	par	izmantošanas	atļaujas	
saņemšanas	vietu,	kas	ir	izcelsmes	valsts,	nevis	signāla	uztveršanas	valsts,	
un	ko	neatceļ	un	negroza	Direktīva	2001/29/EK.	

[8.4]	 Spriedumā	 ir	 pārkāptas	 prasījuma	 robežas,	 neievērojot	
prasījuma	priekšmetu	un	pamatu.	

[8.4.1]	 Biedrība	 “AKKA/LAA”	 prasības	 pieteikumā	 apgalvo,	 ka	
AS	“TV	Play	Baltics”	 īstenotās	darbības	 ir	uzskatāmas	par	autoru	darbu	
retranslēšanu,	 izmantojot	 publiskos	 elektronisko	 sakaru	 tīklus,	 un	 ka	
atbildētāja	veic	darbu	izmantošanu	Autortiesību	likuma	15.panta	ceturtās	
daļas	izpratnē.

Biedrībai	“AKKA/LAA”	bija	jāpamato,	kura	tieši	Autortiesību	likuma	
norma	dod	tai	tiesības	celt	prasību,	pamatojoties	uz	Autortiesību	likuma	
15.panta	ceturto	daļu,	kas	prasībā	nav	darīts,	kā	arī	tiesai	bija	jāvērtē,	vai	
ir	notikusi	darbu	izmantošana	minētās	normas	izpratnē.	Tiesa	turpretim	
konstatējusi,	 ka	 notikusi	 “darbu	 izziņošana”	 Direktīvas	 2001/29/EK	
izpratnē.	 Autora	 tiesības	 uz	 darba	 publiskošanu	 noteiktas	 Autortiesību	
likuma	15.panta	pirmās	daļas	1.punktā,	uz	kuru	prasītāja	savā	pieteikumā	
nav	atsaukusies.

[8.4.2]	Direktīvas	2001/29/EK	3.panta	1.punkts	Autortiesību	 likumā	
ir	 ieviests	 ar	Autortiesību	 likuma	15.panta	 pirmās	daļas	 7.punktu,	 un	 tam	
nav	 nekādu	 saistību	 ar	 spriedumā	 minēto	 Autortiesību	 likuma	 15.panta	
pirmās	daļas	1.punktu	un	ceturto	daļu.	Tādēļ	tiesai	nebija	pamata	interpretēt	
Autortiesību	likuma	15.panta	pirmās	daļas	1.punkta	normu,	atsaucoties	uz	
Direktīvas	2001/29/EK	3.panta	1.punktu	un	to	paskaidrojošo	judikatūru.

[8.5]	 Piemērojamo	 tiesību	 normu	 un	 judikatūras	 nepareiza	
iztulkošana	 ir	 novedusi	 pie	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 iesniegto	 pierādījumu	
nepareiza	vērtējuma.

[8.5.1]	 Nav	 pareizs	 tiesas	 uzskats,	 ka	 atbildētājas	 iesniegtie	
pierādījumi	neapliecina	autoru	mantisko	 tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	
organizāciju	vienošanos	ar	raidorganizāciju	par	darbu	atklātu	raidīšanu	
ar	AS	“TV	Play	Baltics”	starpniecību	un	faktu,	ka	atbildētājas	iesaistīšanās	
nepadara	tos	pieejamus	jaunai	publikai.	

AS	“TV	Play	Baltics”	nevar	pierādīt	negatīvu	faktu,	ka	tās	iesaistīšanās	
nepadara	darbus	pieejamus	jaunai	publikai.	Atbildētāja	ir	iesniegusi	tiesai	
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pierādījumus	par	to,	ka	raidorganizācijas	ir	vienojušās	ar	autoru	mantisko	
tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijām	 izcelsmes	valstī	par	darbu	
satelīta	apraidi	Latvijas	teritorijā.	Ja	prasītāja	būtu	iesniegusi	precīzu	savu	
pārstāvēto	autoru	darbu	sarakstu,	atbildētāja	varētu	pierādīt,	ka	šie	autori	
ir	ņēmuši	vērā	Latvijas	auditoriju,	vienojoties	par	savu	darbu	izmantošanu	
raidorganizāciju	programmās	un	satelīta	apraidi.

[8.5.2]	Ja	tiesa	būtu	iedziļinājusies	AS	“TV	Play	Baltics”	iesniegtajos	
pierādījumos,	 tad	 būtu	 secinājusi,	 ka	 lielākā	 daļa	 no	 atbildētājas	
iesniegtajiem	 pierādījumiem	 ir	 datēti	 pirms	 2011.gada	 13.oktobra,	 kad	
EST	pasludināja	spriedumu	“Airfield	and	Canal	Digitaal” lietā.	

AS	 “TV	Play	Baltics”	 iesniedza	 tiesai	 līgumus,	kuros	 ir	norādīts,	ka	
autori	 ir	piekrituši	darbu	satelīta	apraidei	Latvijas	teritorijā,	paļaujoties	
uz	 to,	 ka	 tiesa	 šos	 pierādījumus	 novērtēs	 vispusīgi,	 tostarp	 ievērojot	
līgumu	 slēgšanas	 laiku	 un	 to,	 ka	 līgumu	 noslēgšanas	 brīdī	 atbildētāja	
nevarēja	 paredzēt,	 ka	 katrā	 no	 līgumiem	 ir	 jāuzskaita	 satelīta	 apraides	
nodrošinātāji	konkrētajā	teritorijā.	

Tā	vietā	atbildētāja	 iesniedza	 tiesai	 apliecinājumu,	ka	 tā	 ir	 vienīgā	
satelīta	 apraides	 nodrošinātāja	 Latvijas	 teritorijā,	 tādējādi	 savu	 iespēju	
robežās	pierādot,	ka	autori,	 izsniedzot	raidorganizācijām	atļaujas	darbu	
satelīta	apraidei	Latvijā,	nevar	būt	uzskatījuši,	ka	darbu	apraidi	īstenos	vēl	
kāda	persona	bez	atbildētājas.

Ievērojot	 minēto,	 nav	 pareizs	 tiesas	 secinājums,	 ka	 AS	 “TV	 Play	
Baltics”	 neesot	 pierādījusi,	 ka	 autoru	 mantisko	 tiesību	 kolektīvā	
pārvaldījuma	 organizācijas,	 noslēdzot	 līgumus	 ar	 raidorganizācijām,	 ir	
devušas	 piekrišanu	 autoru	 darbu	 padarīšanai	 par	 pieejamiem	 Latvijas	
Republikas	teritorijā,	izmantojot	satelītu	tieši	ar	atbildētājas	starpniecību.

[8.6]	 Biedrība	 “AKKA/LAA”	 nav	 iesniegusi	 satelīta	 apraidei	
piemērotos	tarifus,	un	tiesa	ir	kļūdaini	aprēķinājusi	zaudējumu	atlīdzības	
apmēru.	

[8.6.1]	 Spriedumā	norādīts,	 ka	 nav	 šaubu	 par	 atbildētājas	 sniegtā	
pakalpojuma	 līdzību	 ar	 kabeļoperatoru	 sniegtajiem	pakalpojumiem	pēc	
to	ekonomiskās	jēgas,	atzīstot,	ka	prasītājas	norādītais	zaudējumu	apmērs	
(autoratlīdzības	tarifs,	ko	apstiprinājusi	biedrības	“AKKA/LAA”	padome)	
ir	samērīgs,	pamatots	un	taisnīgs.

Pirmkārt,	 līdzību	 pastāvēšana	 starp	 noteiktiem	 pakalpojumiem	
nedod	 juridisku	 pamatu	 tiem	 piemērot	 vienādus	 tarifus.	 Otrkārt,	 tiesa	
nav	iedziļinājusies	kabeļu	retranslēšanas	atšķirībās	no	satelīta	apraides,	
līdz	ar	to	nav	varējusi	adekvāti	novērtēt	atbildētājas	darbības,	vienkārši	
pielīdzinot	 tās	 kabeļoperatoru	 darbībai.	 Treškārt,	 vērtējot	 pierādīšanas	
pienākumu	 par	 prasītājas	 zaudējumu	 apmēru,	 tiesa	 nepamatoti	
atsaukusies	 uz	 Augstākās	 tiesas	 2017.gada	 29.novembra	 sprieduma	
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lietā	Nr.	 SKC-136/2017	15.4.punktu.	Minētajā	 lietā	 pušu	 strīds	 bija	 par	
atlīdzības	apmēru,	nevis	par	jautājumu,	vai	atlīdzība	vispār	ir	maksājama,	
kā	tas	ir	šajā	lietā.

[8.6.2]	 Tā	 kā	 biedrības	 “AKKA/LAA”	 padomes	 apstiprinātais	
tarifs	 attiecas	 uz	 retranslēšanu	 pa	 kabeļiem,	 nevis	 satelīta	 apraidi,	
atbildētāja	 nevarēja	 izvirzīt	 jebkādus	 iebildumus	 par	 satelīta	 apraidei	
piemērojamajiem	tarifiem.	

[8.6.3]	 Turklāt,	 ievērojot	 Direktīvā	 93/83/EK	 noteikto	 izcelsmes	
valsts	 principu,	 prasītāja	 arī	 nebūtu	 varējusi	 šādus	 tarifus	 izstrādāt	
satelīta	apraidei	tikai	vienas	valsts	teritorijā.	Līdz	ar	to	nevis	atbildētāja	
nav	 izteikusi	 iebildumus	 pret	 prasītājas	 noteiktajiem	 tarifiem,	 bet	
prasītāja	 lietā	 nav	 iesniegusi	 informāciju	 un	 pierādījumus	 tarifiem,	 kas	
būtu	piemērojami	darbu	satelīta	apraidei.	Attiecīgi	zaudējumu	atlīdzības	
aprēķins	ir	nepamatots.

[8.7]	 Tiesa	 nepareizi	 piemērojusi	 Autortiesību	 likuma	 15.panta	
ceturto	daļu,	40.panta	pirmo	daļu,	69.panta	pirmās	daļas	2.	un	3.punktu,	
kas	novedis	pie	nepareiza	nolēmuma	taisīšanas	par	darbu	izmantošanas	
un	televīzijas	programmu	signāla	pieejamības	nodrošināšanas	aizliegumu.

[8.7.1]	 Autortiesību	 likumā	 ir	 nodalītas	 autora	 personiskās	 un	
mantiskās	tiesības.	Autora	personiskās	tiesības	saskaņā	ar	minētā	likuma	
14.panta	pirmo	daļu	ir	neatsavināmas	autora	tiesības,	kuras	atbilstoši	šī	
likuma	14.panta	otrajai	daļai	autora	dzīves	laikā	nevar	pāriet	citai	personai.	
Savukārt	Autortiesību	likuma	15.panta	pirmajā	daļā	noteiktās	mantiskās	
tiesības,	piemēram,	publiski	izpildīt	darbu,	raidīt	darbu,	retranslēt	darbu,	
padarīt	darbu	pieejamu	sabiedrībai	pa	vadiem,	var	nodod	pārvaldīšanai	
mantisko	tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijai.	

[8.7.2]	Autortiesību	likuma	14.panta	ceturtā	daļa	paredz,	ka	darba	
izmantošanas	 atļaušanas	 vai	 aizliegšanas	 tiesības	 ir	 autoram,	 un	 šajā	
normā	nav	minētas	autortiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas.	Šī	
likuma	63.panta	piektā	daļa	paredz	tos	gadījumus,	kad	autora	mantiskās	
tiesības	 tiek	 administrētas	 kolektīvi.	 Atbilstoši	 Autortiesību	 likuma	
64.panta	trešajai	daļai	bez	attiecīga	pilnvarojuma	slēgšanas	autortiesību	
kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācija	 var	 autorus	 pārstāvēt	 attiecībā	 uz	
Autortiesību	likuma	63.panta	piektajā	daļā	minētajiem	darbiem.

Līdz	 ar	 to,	 pat	 teorētiski	 pieņemot,	 ka	 kolektīvā	 pārvaldījuma	
organizācijai	 būtu	 tiesības	 autoru	 vārdā	 prasīt	 darbu	 izmantošanas	
pārtraukšanu,	bez	īpaša	autoru	pilnvarojuma	tā	varētu	šādu	prasību	celt	
tikai	 Autortiesību	 likuma	 63.panta	 piektajā	 daļā	 minētajos	 gadījumos.	
Pārējos	 gadījumos	 ir	 nepieciešams	 skaidrs	 un	 nepārprotams	 autoru	
pilnvarojums,	 kurā	 autortiesību	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācijai	
dotas	tiesības	prasīt	darbu	izmantošanas	aizliegšanu.
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[8.7.3]	Apelācijas	instances	tiesa	nav	konstatējusi	šāda	pilnvarojuma	
esību	un	arī	nevarēja	to	konstatēt.	Autortiesību	likuma	redakcija	prasības	
celšanas	 brīdī	 nedeva	 autortiesību	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācijai	
tiesības	prasīt	darbu	izmantošanas	pārtraukšanu.	Kolektīvā	pārvaldījuma	
organizācijas	 tiesības	 un	 pienākumi	 ir	 norādīti	 Autortiesību	 likuma	 65.	
un	66.pantā,	kas	neietver	tiesības	aizliegt	autoru	darbu	izmantošanu.	Arī	
Autortiesību	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 likumā	 papildu	 tiesības	 kolektīvā	
pārvaldījuma	organizācijām	nav	piešķirtas.

[8.7.4]	 Ievērojot	 biedrības	 “AKKA/LAA”	 atrašanos	 dominējošā	
stāvoklī,	 būtu	 nesamērīgi,	 ja	 prasītājai	 tiktu	 piešķirtas	 tiesības	 prasīt	
darbu	izmantošanas	aizliegšanu.	

Konkrētajā	 lietā	 prasība	 ir	 celta	 par	 laiku	 no	 2010.gada	 1.janvāra	
līdz	2012.gada	30.jūnijam,	un,	piemērojot	aizliegumu,	AS	“TV	Play	Baltics”	
tiktu	 nostādīta	 situācijā,	 kad	 nākamajā	 dienā	 pēc	 tiesas	 sprieduma	
stāšanās	spēkā	atbildētājai	būtu	jānoslēdz	licences	līgums	ar	prasītāju	par	
tās	noteikto	 tarifu,	attiecinot	 to	arī	uz	 turpmākajiem	periodiem;	pretējā	
gadījumā	 atbildētāja	 nevarētu	 turpināt	 piedalīties	 raidorganizāciju	
programmu	 apraidē.	 Šāds	 risinājums	 nav	 samērīgs	 attiecībā	 pret	
atbildētāju.

[8.8]	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	
11.janvāra	 papildspriedums	 ir	 atceļams	 vienlaikus	 ar	 spriedumu,	 jo	
ar	 lietas	 vešanu	 saistīto	 izdevumu	 piedziņa	 ir	 tieši	 saistīta	 ar	 prasības	
apmierināšanu.

[9]	 Prasītāja	 biedrība	 “AKKA/LAA”	 iesniedza	 rakstveida	
paskaidrojumus,	norādot,	ka	kasācijas	sūdzība	nav	pamatota.

Motīvu daļa

[10]	Pārbaudījis	sprieduma	un	papildsprieduma	likumību	attiecībā	
uz	argumentiem,	kas	minēti	kasācijas	sūdzībā,	kā	to	nosaka	Civilprocesa	
likuma	473.panta	pirmā	daļa,	Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	instances	tiesas	
spriedums	 un	 papildspriedums	 ir	 atceļams	 un	 lieta	 nododama	 jaunai	
izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesai	kā	apelācijas	instances	tiesai.

[11]	 Senāts	 daļēji	 piekrīt	 kasācijas	 sūdzības	 argumentam,	 ka	 tiesai	
bija	 jāvērtē,	 vai	 raidorganizācijas,	 kas	 veica	 satelīta	 apraidi	 ar	 atbildētājas	
starpniecību,	ir	ieguvušas	atļaujas	darbu	satelīta	apraidei	Latvijas	teritorijā.	

Vienlaikus	Senāts	precizē	pierādāmo	apstākli,	norādot,	ka	tiesai	bija	
jāpārbauda,	vai	un	par	kurām	televīzijas	programmām	AS	“TV	Play	Baltics”	
ir	iesniegusi	lietā	pietiekamus	pierādījumus	par	to,	ka	raidorganizācijas,	
kas	veica	satelīta	apraidi	ar	atbildētājas	starpniecību,	ir	ieguvušas	autoru	
vai	 attiecīgo	 kolektīvā	 pārvaldījuma	organizāciju	 atļaujas	 darbu	 satelīta	
apraidei	 Latvijas	 teritorijā,	 pēc	 būtības	 aptverot	 atbildētājas	 veiktās	
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darbības	 satelīta	 apraides	 īstenošanas	 ietvaros,	 kurām	 iepriekšminēto	
atļauju	 neesības	 gadījumā	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 būtu	 jāsaņem	 darbu	
izmantošanas	atļauja	no	prasītājas.

Šāds	 pierādīšanas	 pienākums,	 kas	 gulstas	 uz	 atbildētāju,	 un	
pierādījumu	vispusīgas	izvērtēšanas	pienākums,	kas	jāievēro	tiesai,	izriet	
no	 turpmāk	 norādītajiem	 apsvērumiem	 par	 materiālo	 tiesību	 normu	
pareizu	 piemērošanu	 konkrētās	 lietas	 apstākļiem,	 Civilprocesa	 likuma	
97.pantā	un	193.panta	piektajā	daļā	ietverto	procesuālo	normu	ievērošanas	
pienākuma,	 kā	 arī	 tiem	 tiesas	 nodibinātajiem	 lietas	 apstākļiem,	 kurus	
Senātam	nav	pamata	pārbaudīt	kasācijas	kārtībā.	

[11.1]	 Lietā	 nav	 strīda	 par	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 izdarītajām	
faktiskajām	darbībām,	taču	ir	strīds	par	šo	darbību	juridisko	novērtējumu.	

[11.1.1]	 Tiesa	 atzina,	 ka	 atbildētāja	 kā	 satelītprogrammu	 paketes	
piegādātāja	ir	iesaistījusies	satelīta	apraides	veikšanā	un	sniedz	autonomu	
pakalpojumu,	 veidojot	 jaunu	 programmu	 un	 to	 saturošo	 autoru	 darbu	
paketi,	ar	mērķi	gūt	atlīdzību	–	abonēšanas	maksu,	ko	AS	“TV	Play	Baltics”	
klienti	 maksā	 nevis	 raidorganizācijām,	 bet	 tieši	 atbildētājai.	 Tiesa	 arī	
norādīja,	ka	AS	“TV	Play	Baltics”	nav	iesniegusi	pierādījumus,	ka	tā	sniegtu	
komunikāciju	 ķēdes	 nodrošināšanas	 pakalpojumus	 raidorganizācijām,	
pretī	par	to	saņemot	no	raidorganizācijām	samaksu.

Senātam	nav	pamata	apšaubīt	šo	tiesas	secinājumu,	kas	pamatots	ar	
lietā	esošo	pierādījumu	vērtējumu,	jo	pierādījumu	pārbaude	nav	kasācijas	
instances	 tiesas	 kompetencē	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 450.panta	
trešajai	daļai,	451.	un	452.pantam.	

[11.1.2]	 Šādām	 šaubām	 pamatu	 nerada	 arī	 kasācijas	 sūdzībā	
norādītais	arguments,	ka	nevienā	no	EST	spriedumiem,	uz	kuriem	tiesa	
atsaukusies,	 nav	 izvirzīts	 kritērijs,	 ka	 raidorganizācijām	 būtu	 jāmaksā	
satelīta	 apraides	 nodrošinātājam	 par	 pakalpojumiem,	 lai	 secinātu,	 ka	
darbu	apraidi	veic	raidorganizācija.	

EST	 ir	 norādījusi,	 ka	 saskaņā	 ar	 Direktīvas	 93/83/EEK	 2.pantu	
personai,	 kas	 iniciē	 satelīta	 apraidi	 vai	 tajā	 iesaistās	 tādā	 veidā,	 ka	 ar	
šādas	 apraides	 palīdzību	 padara	 aizsargātus	 darbus	 pieejamus	 jaunai	
sabiedrībai,	ir	jāsaņem	autortiesību	subjektu	atļauja	(sk.	Eiropas Savienības 
Tiesas 2011.gada 13.oktobra sprieduma apvienotajās lietās “Airfield un 
Canal Digitaal”, C-431/09, un “Airfield”, C-432/09, ECLI:EU:C:2011:648, 
71.–72.punktu).	 Tomēr	 šāda	 atļauja	 attiecīgajai	 personai	 nav	 jāsaņem,	
ja	 tās	 iesaistīšanās	 satelīta	 apraidē	 saskaņā	 ar	 Direktīvas	 2001/29/
EK	 preambulas	 27.apsvērumu	 aprobežojas	 ar	 to,	 ka	 persona	 vienīgi	
nodrošina	materiālās	iespējas,	kas	vērstas	uz	to,	lai	ļautu	īstenot	minēto	
apraidi	 (sk.	 turpat, 74.punktu).	 Turklāt	 gadījumā,	 kad	 programmu	
saturošo	signālu	izplatīšanas	pakalpojums	ir	tīri	tehniska	rakstura,	proti,	
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kad	 izplatītāja	 iesaistīšanās	 publiskošanā	 atzīstama	 tikai	 par	 tehnisku	
līdzekli	 attiecīgo	 signālu	 nogādāšanā	 sabiedrībai,	 par	 izmantotāju	
atzīstama	raidorganizācija,	nevis	šāds	attiecībā	pret	galalietotājiem	pilnīgi	
pasīvā	 lomā	 esošs	 izplatītājs	 (sk.	 Eiropas Savienības Tiesas 2015.gada 
19.novembra sprieduma lietā “SBS Belgium”, C-325/14, ECLI:EU:C:2015:764, 
32.punktu un tajā norādīto judikatūru; sk.	 arī Augstākās tiesas Civillietu 
departamenta 2018.gada 10.septembra sprieduma lietā Nr. SKC-10/2018, 
ECLI:LV:AT:2018:0910.C31470413.2.S, 15.4.punktu).

Tiesas	secinājums	par	pierādījumu	neiesniegšanu	par	komunikāciju	
ķēdes	 nodrošināšanas	 pakalpojuma	 sniegšanu	 raidorganizācijām	
vērtējams	 iepriekšminēto	 atziņu	 kontekstā,	 proti,	 tādējādi,	 ka	 ar	
šādiem	 pierādījumiem	 atbildētāja	 varētu	 pierādīt,	 ka	 attiecībā	 uz	
raidorganizācijām	tās	iesaiste	ir	bijusi	tikai	tehnisks	līdzeklis	 jeb,	citiem	
vārdiem,	ka	tā	nodrošinājusi	vienīgi	materiālās	iespējas,	lai	īstenotu	minēto	
apraidi.	 Tieši	 uz	 šādu	 tīri	 tehnisku	 lomu	 attiecībā	 uz	 raidorganizācijām	
atbildētāja	 norādīja	 savā	 apelācijas	 sūdzībā	 (sk.	 lietas 4.sējuma 358.– 
359.lapu),	savukārt	tiesa	tam	ir	sniegusi	atbilstošu	vērtējumu.	

[11.2]	 Pamatojoties	 uz	 secinājumu	 par	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 kā	
autonoma	pakalpojuma	sniedzēju,	tiesa	atzina,	ka	atbildētāja,	izmantojot	
satelītu,	retranslē	dažādu	raidorganizāciju	veidotus	raidījumus,	apvienojot	
tos	dažādās	programmu	paketēs,	un	šāda	retranslēšana	ir	uzskatāma	par	
izziņošanu	sabiedrībai	(t.i.,	publiskošanu)	Direktīvas	2001/29/EK	3.panta	
1.punkta	 izpratnē.	 Vienlaikus	 tiesa	 izdarīja	 pretrunīgu	 secinājumu,	 ka	
atbildētājas	 darbības	 kvalificējamas	 saskaņā	 ar	 Autortiesību	 likuma	
15.panta	pirmās	daļas	1.punktu,	proti,	kā	publiskošana.	

[11.2.1] Šāds	tiesas	secinājums	ir	ne	tikai	pretrunīgs,	bet	arī	neatbilst	
Autortiesību	 likuma	 15.panta	 sistēmai	 un	 publiskošanas	 tiesību	 vietai	
minētajā	 sistēmā.	 Tiesības	 publiskot	 darbu,	 kas	 norādītas	 Autortiesību	
likuma	 15.panta	 pirmās	 daļas	 1.punktā,	 pēc	 būtības	 aptver	 vairākas	
15.panta	 pirmajā	 daļā	 ietvertajā	 uzskaitījumā	 norādītās	 atsevišķās	
tiesības,	 tostarp	 tiesības	 retranslēt	 darbus.	Vienlaikus	ņemams	vērā,	 ka	
Autortiesību	 likuma	 15.panta	 pirmā	 daļa	 veidota	 kā	 patstāvīguma	 ziņā	
līdzvērtīgu	tiesību	katalogs.	Tas	nozīmē,	ka	tiesības	publiskot	darbu	varētu	
attiecināt	tikai	uz	tādu	darba	publiskošanu,	kas	nav	aptverta	ar	kādu	no	
tieši	 minētajām	 izņēmuma	 tiesībām.	 Citiem	 vārdiem,	 tiesību	 uz	 darbu	
publiskošanu	 regulējumam	 ir	 uztvērējregulējuma	 nozīme	 –	 tas	 aptver	
tos	 publiskošanas	 gadījumus,	 kurus	 likumdevējs	 nav	 tieši	minējis.	 Līdz	
ar	to	tiesai	vispirms	jānoskaidro,	vai	uz	strīdus	darbību	nav	attiecināms	
kāds	 no	 Autortiesību	 likuma	 15.panta	 pirmajā	 daļā	 tieši	 norādītajiem	
publiskošanas	tiesību	veidiem,	un	tikai	negatīvas	atbildes	gadījumā	tiesa	
var	 izvērtēt,	 vai	 uz	 strīdus	 darbību	 attiecināmas	 publiskošanas	 tiesības	
Autortiesību	likuma	15.panta	pirmās	daļas	1.punkta	izpratnē.	
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[11.2.2]	 Satelīta	 apraide	 Direktīvas	 93/83/EEK	 2.panta	 izpratnē	
ir	 publiskošanas	 veids,	 kas	 pēc	 savas	 būtības	 atbilst	 raidīšanai	 Bernes	
konvencijas	 “Par	 literāro	 un	 mākslas	 darbu	 aizsardzību”	 11.bis	
panta	 1.punkta	 “i”	 apakšpunkta	 izpratnē	 (sk.	 Ricketson S., Ginsburg J. 
International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention 
and Beyond. Second Edition. Volume I. Oxford University Press, 2006, p. 732, 
Nr. 12.35)	un	attiecīgi	ir	aptverta	ar	Autortiesību	likuma	15.panta	pirmās	
daļas	5.punktā	norādītajām	autora	tiesībām	raidīt	darbu.	

[11.2.3] Attiecībā	uz	satelīta	apraidi	EST	“Airfield	un	Canal	Digitaal”	
lietā	 ir	atzinusi,	ka	šāda	apraide	veido	vienotu	publiskošanu,	kas	veikta	
ar	satelīta	starpniecību,	ja	tā	atbilst	nosacījumiem,	kas	noteikti	Direktīvas	
93/83/EEK	1.panta	2.punkta	“a”	un	“c”	apakšpunktā	(sk.	“Airfield un Canal 
Digitaal” sprieduma 51.punktu).	EST	arī	izvērsti	atklājusi	minēto	kritēriju	
saturu	(sk.	turpat, 52.–68.punktu).	Autortiesību	likuma	15.panta	izpratnē	
šāda	vienota	publiskošanas	darbība	būtu	atzīstama	par	darbu	raidīšanu	
(Autortiesību	likuma	15.panta	pirmās	daļas	5.punkts).

[11.2.4]	 Konkrētajā	 lietā	 tiesa	 nav	 skaidri	 paudusi,	 vai	 minētie	
nosacījumi	 ir	 izpildīti	 un	 vai	 atbildētājas	 kā	 satelītprogrammu	 paketes	
piegādātājas	 loma	 vērtējama	 kontekstā	 ar	 šādu	 vienotu	 publiskošanu,	
kas	 veikta	 ar	 satelīta	 starpniecību,	 jeb	 Autortiesību	 likuma	 izpratnē	 –	
raidīšanu.	Tā	vietā	tiesa	ir	atzinusi,	ka	tas	apstāklis,	ka	gan	raidīšana,	gan	
retranslēšana	ir	viena	no	autora	darbu	publiskošanas	formām,	ir	pamats	
attiecināt	EST	atziņas,	 kas	 izdarītas	 “Airfield	un	Canal	Digitaal” lietā,	uz	
konkrētās	lietas	apstākļiem.	

Šāds	vispārīgs	apgalvojums	ir	neprecīzs	un	konkrētās	lietas	kontekstā	–	
nepareizs,	jo,	lai	vērtētu	atbildētājas	lomu	vienotajā	publiskošanas	darbībā,	
kas	veikta	ar	satelīta	starpniecību,	ir	jākonstatē	iepriekšminēto	nosacījumu	
izpildīšanās.

[11.3]	 Pastāvot	 iepriekšminētajiem	 nosacījumiem,	 kuru	 esība	 nav	
pārbaudāma	kasācijas	kārtībā,	vērtējama	atbildētājas	 loma	šādā	satelīta	
apraidē	jeb	Autortiesību	likuma	izpratnē	–	raidīšanā.	

[11.3.1]	Kā	jau	minēts	iepriekš,	Senātam	nav	pamata	apšaubīt	tiesas	
secinājumu,	 ka	 atbildētāja	 kā	 satelītprogrammu	 paketes	 piegādātāja	 ir	
iesaistījusies	satelīta	apraides	veikšanā	un	sniedz	autonomu	pakalpojumu,	
nevis	nodrošinājusi	vienīgi	materiālās	iespējas,	kas	vērstas	uz	to,	lai	ļautu	
īstenot	minēto	apraidi.	

Turklāt	 tiesa	 arī	 ir	 konstatējusi,	 ka	 atbildētāja	 apvieno	 dažādu	
raidorganizāciju	veidotus	raidījumus	dažādās	programmu	paketēs.

[11.3.2]	 EST	 “Airfield	 un	 Canal	 Digitaal” lietā	 ir	 atzinusi,	 ka	
satelītprogrammu	paketes	piegādātājam	ir	jāsaņem	autortiesību	subjektu	
atļauja	 attiecībā	 uz	 savu	 iesaisti	 satelīta	 apraidē,	 ja	 vien	 autortiesību	
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subjekti	nav	vienojušies	ar	attiecīgo	raidorganizāciju,	ka	aizsargātie	darbi	
tiks	publiskoti	arī	ar	šī	piegādātāja	starpniecību,	ar	nosacījumu,	ka	šādā	
gadījumā	šī	piegādātāja	iesaistīšanās	nepadarīs	minētos	darbus	pieejamus	
jaunai	sabiedrībai	(sk.	“Airfield un Canal Digitaal” sprieduma 83.punktu).

Minētā	 EST	 atziņa	 norāda	 uz	 to,	 ka	 satelītprogrammu	 paketes	
piegādātājam	 iepriekšminētajā	 gadījumā	 nav	 pienākuma	 saņemt	
atļauju	 no	 autortiesību	 subjektiem	 tikai	 tad,	 ja	 viņš	 pierāda,	 ka	 viņa	
iesaiste	satelīta	apraidē	nerada	jaunu	sabiedrību,	proti,	sabiedrību,	kuru	
aizsargāto	darbu	autori	nav	ņēmuši	vērā,	izsniedzot	atļauju	citai	personai	
(sk.	 turpat, 72.punktu).	 Konkrētajās	 tiesiskajās	 attiecībās	 –	 izsniedzot	
atļauju	attiecīgajai	raidorganizācijai.	

Izskatāmajā	 lietā	 tiesa	 minēto	 nosacījumu	 iztulkojusi	 nepamatoti	
formāli,	 norādot,	 ka	 atbildētājas	 iesniegtie	 pierādījumi	 nepierāda,	 ka	
autoru	mantisko	tiesību	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas,	noslēdzot	
līgumus	ar	raidorganizācijām,	ir	devušas	piekrišanu	tam,	ka	autoru	darbi	
tiek	 padarīti	 pieejami	 Latvijas	 Republikas	 teritorijā,	 izmantojot	 satelītu	
tieši	ar	atbildētājas	starpniecību.

Iepriekšminētā	 nosacījuma	 mērķis	 ir	 nodrošināt,	 ka	 autortiesību	
subjekti	 par	 savu	 darbu	 izmantošanu	 satelīta	 apraidē	 saņem	 atbilstošu	
atlīdzību,	 t.i.,	 tādu	 atlīdzību,	 kuras	 noteikšanā	 ņemti	 vērā	 visi	 apraides	
parametri,	 tostarp	 tādi	 kā	 apraides	 faktiskā	 auditorija	 un	 potenciālā	
auditorija	(sk.	Direktīvas 93/83/EEK preambulas 17.apsvērumu un Eiropas 
Savienības Tiesas 2011.gada 13.oktobra sprieduma apvienotajās lietās 
“Airfield un Canal Digitaal”, C-431/09, un “Airfield”, C-432/09, 73.punktu).	Arī	
tas	apstāklis,	ka	pat	tad,	kad	autortiesību	subjekti	ir	vienojušies	ar	attiecīgo	
raidorganizāciju,	 ka	 aizsargātie	 darbi	 tiks	 publiskoti	 arī	 ar	 konkrētā	
satelītprogrammu	paketes	piegādātāja	starpniecību,	viņam	tomēr	jāsaņem	
autortiesību	subjektu	atļauja,	ja	šī	piegādātāja	iesaistīšanās	padarīs	minētos	
darbus	pieejamus	jaunai	sabiedrībai,	norāda	uz	to,	ka	ir	jāvērtē,	vai	jauna	
sabiedrība	ar	iepriekšminēto	iesaisti	tiek	vai	netiek	radīta	pēc	būtības.

Līdz	 ar	 to	 tiesai,	 vispusīgi	 un	 kopsakarā	 izvērtējot	 pierādījumus	
un	 iedziļinoties	 to	 saturā,	 jāpārliecinās,	 vai,	 izsniedzot	 atļauju	
raidorganizācijai,	 autortiesību	 subjekti	 (tos	 pārstāvošās	 kolektīvā	
pārvaldījuma	organizācijas)	ir	ņēmuši	vērā	apraides	faktisko	un	potenciālo	
auditoriju.	Tā	kā	tiesa	to	nav	darījusi,	pārbaudāmais	spriedums	neatbilst	
Civilprocesa	 likuma	97.panta	prasībām	par	pierādījumu	vērtēšanu,	189.
panta	 trešās	 daļas,	 190.panta	 un	 193.panta	 piektās	 daļas	 prasībām	par	
sprieduma	likumību	un	pamatotību,	kas	ir	pamats	sprieduma	atcelšanai.	

[11.3.3] Ņemot	vērā	iepriekš	minēto,	apelācijas	instances	tiesai,	izskatot	
lietu	 no	 jauna,	 jānovērš	 pārsūdzētā	 sprieduma	 pretrunīgums	 attiecībā	 uz	
atbildētājas	 kā	 satelītprogrammu	 paketes	 piegādātājas	 lomu	 atbilstoši	
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Autortiesību	 likumam.	 To	 darot,	 pārbaudāms,	 vai	 iesaiste	 vienotā	 satelīta	
apraidē	vērtējama	kā	iesaiste	raidīšanā	Autortiesību	likuma	15.panta	pirmās	
daļas	5.punkta	izpratnē	vai	arī	šāda	darbība	pēc	būtības	atbilst	retranslēšanas	
jēdzienam	Autortiesību	likuma	15.panta	pirmās	daļas	6.punkta	izpratnē	(sk.	
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 10.septembra sprieduma 
lietā Nr. SKC-10/2018, ECLI:LV:AT:2018:0910.C31470413.2.S, 15.punktu).

Vienlaikus	ņemams	vērā,	ka	arī	gadījumā,	ja	atbildētājas	darbība	tiek	
atzīta	par	retranslēšanu,	autortiesību	subjektu	atļauju	šādai	retranslēšanai	
vismaz	strīdus	periodā,	uz	kuru	attiecināms	EST	spriedums	“Airfield	un	
Canal	Digitaal”	 lietā,	 varēja	 saņemt	pastarpināti,	 proti,	 par	 šādu	 atļauju	
vienojoties	autortiesību	subjektiem	un	attiecīgajām	raidorganizācijām.

[11.4]	 Nav	 pamatots	 kasācijas	 sūdzības	 arguments,	 ka	 tiesa	 nav	
pareizi	piemērojusi	EST	atziņas	“Airfield	un	Canal	Digitaal”	lietā,	jo neesot 
vērtējusi,	 ka	 minētajā	 lietā	 raidīšana	 ar	 satelīta	 starpniecību	 notika	
vienlaikus	ar	kanālu	apraidi	citos	apraides	veidos.	Savukārt,	atbildētājai	
raidot	 kanālus	 ar	 satelīta	 starpniecību,	 paralēli	 nenotiekot	 kanālu	
raidīšana	citos	veidos.	

Pretēji	 kasācijas	 sūdzībā	 norādītajam	 tiesa	 spriedumā	 ir	 atzinusi,	
ka	 televīzijas	 skatītājiem	 to	 pašu	 raidorganizāciju	 raidījumus,	 kurus	
skatītājiem	 piegādā	 atbildētāja,	 Latvijas	 Republikā	 piedāvā	 dažādi	
komersanti,	 tostarp	 pa	 kabeļiem	 un	 atsevišķas	 raidorganizācijas	 –	
bezmaksas	 virszemes	 apraidē.	 Turklāt	 uz	 minēto	 faktisko	 apstākli	
atbildētāja	nav	norādījusi	ne	apelācijas	sūdzībā,	ne	arī	 lietas	iztiesāšanā	
apelācijas	instances	tiesas	sēdē.

Papildus	 norādāms,	 ka	 atbildētāja	 ir	 sniegusi	 Senātam	 pretrunīgu	
informāciju	par	 iepriekšminēto	 faktisko	apstākli,	 jo	 savā	atsauksmē	par	
prasītājas	paskaidrojumiem	uz	kasācijas	sūdzību	norādījusi,	ka	atbildētāja	
“nodrošina	 raidorganizācijas	 programmas	 satura	 pārraidīšanu	 caur	
satelītu,	kas	notiek	vienlaikus	ar	sauszemes	apraidi”.

[11.5]	 Nav	 pamatots	 arī	 kasācijas	 sūdzības	 arguments,	 ka	 tiesa	 ir	
pārkāpusi	prasījuma	robežas,	neievērojot	prasības	priekšmetu	un	pamatu,	
un	tādējādi	pārkāpusi	Civilprocesa	likuma	192.pantu.

[11.5.1]	 Prasības	 pamatu	 veido	 faktiskie	 apstākļi,	 kas	 rada	
prasījuma	 tiesību,	 t.i.,	 juridiski	 fakti,	 ar	kuriem	 tiesību	normas	hipotēze	
saista	 strīda	 pušu	 materiāltiesiskās	 attiecības	 esību,	 grozīšanos	 vai	
izbeigšanos	(sk.,	piemēram, Senāta 2007.gada 12.decembra spriedumu lietā  
Nr. SKC-237/2007 (C32204004), Augstākās tiesas Civillietu departamenta 
2016.gada 1.jūlija sprieduma lietā Nr. SKC-124/2016 (C33338110) 
8.punktu; sk.	 arī Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.–28.nodaļa). 
Otrais papildinātais izdevums. Sagatavojis autoru kolektīvs. Prof. K. Torgāna 
zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 403.lpp.). 
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Tiesai	 ir	 patstāvīgi	 jākvalificē	 prasības	 pamats	 un	 jānosaka,	 kuras	
normas	 piemērojamas	 strīda	 izšķiršanai,	 un	 šo	 tiesas	 pienākumu	
neietekmē	 ne	 tas,	 kā	 prasītājs	 nosaucis	 savu	 prasību,	 ne	 tas,	 uz	 kādām	
tiesību	 normām	 prasītājs	 atsaucies.	 Tas	 izriet	 no	 principa	 jura novit 
curia,	kurš	nosaka,	ka	tiesai	pašai	jāzina	likums	neatkarīgi	no	tā,	uz	kādu	
likumu	norādījušas	vai	nav	norādījušas	puses	(sk.,	piemēram, Augstākās 
tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 20.maija sprieduma lietā 
Nr. SKC-164/2016 (C31356412) 7.punktu, 2016.gada 1.jūlija sprieduma 
lietā Nr. SKC-124/2016 (C33338110) 8.punktu; V. Bukovskis. Civīlprocesa 
mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 305.lpp.). 

Līdz	 ar	 to	 tiesai	 bija	 patstāvīgi	 jāidentificē	 un	 jāizvērtē	 prasības	
pamats	 (faktiskie	 apstākļi,	 uz	 kuriem	 balstīta	 prasība),	 jāatrod	
piemērojamā	tiesību	norma	un	jāpakārto	faktiskie	apstākļi	piemērojamai	
tiesību	 normai	 (sk. Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 
20.maija sprieduma lietā Nr. SKC-164/2016 (C31356412) 7.punktu, 
Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 1.jūlija sprieduma lietā 
Nr. SKC-124/2016 (C33338110) 8.punktu).

[11.5.2]	 Biedrība	 “AKKA/LAA”	 savu	 prasījumu	 ir	 vērsusi	 uz	
tādu	 zaudējumu	 atlīdzināšanu,	 kas	 nodarīti,	 bez	 atļaujas	 izmantojot	
tās	 pārstāvēto	 autoru	 darbus,	 un	 uz	 aizliegumu	 turpināt	 pārkāpjošās	
darbības.	 Minētās	 prasījuma	 robežas	 tiesa	 ir	 ievērojusi,	 mainot	 vienīgi	
prasījuma	juridisko	pamatu,	bet	nepārgrozot	faktiskos	apstākļus	(prasības	
faktisko	pamatu).	Konkrētajā	lietā	arī	ņemams	vērā	tas,	ka	atbildētājas	kā	
satelītprogrammu	paketes	piegādātājas	darbību	 juridiskā	kvalifikācija	 ir	
pietiekami	komplicēta.

[12]	Senāts	atzīst	par	daļēji	pamatotu	kasācijas	sūdzības	argumentu,	
ar	 kuru	 atbildētāja	 pēc	 būtības	 apstrīd	 to,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
pareizi	noteikusi	prasītājas	 tiesības	pārstāvēt	 visus	Latvijas	un	ārvalstu	
autorus	attiecībā	uz	darbu	strīdus	izmantojumu.

[12.1]	 Tiesa	 ir	 pareizi	 atzinusi,	 ka	 Autortiesību	 likuma	 63.panta	
piektā	 daļa	 (šeit	 un	 turpmāk	 likuma	 redakcijā,	 kas	 bija	 spēkā	 līdz	 
2017.gada	 13.jūnijam)	 izsmeļoši	 nosaka	 gadījumus,	 kad	 autortiesību	
subjektu	 mantiskās	 tiesības	 tiek	 administrētas	 tikai	 kolektīvi	 (sk.		
Senāta Civillietu departamenta 2018.gada 28.decembra sprieduma lietā  
Nr. SKC-217/2018, ECLI:LV:AT:2018:1228.C27189813.1.S, 10.1.punktu). 
Tāpat	 tiesa	pamatoti	konstatēja,	ka	minētajā	normā	 ietvertais	gadījumu	
uzskaitījums	nesatur	norādi	par	ekskluzīvām	mantisko	tiesību	kolektīvā	
pārvaldījuma	 organizācijas	 tiesībām	 īstenot	 pārvaldījumu	 attiecībā	 uz	
retranslēšanu	ar	satelīta	starpniecību	un	ka	nav	konstatējams	likuma	robs.	

[12.2]	 Kasācijas	 sūdzībā	 pamatoti	 norādīts,	 ka,	 pretēji	 apelācijas	
instances	tiesas	secinātajam,	lietā	pēc	būtības	ir	strīds	par	to,	vai	autortiesību	
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subjektu	mantisko	tiesību	aizsardzību	jomā,	kas	 ir	saistīta	ar	autoru	darbu	
publiskošanu,	izmantojot	satelītu,	nodrošināt	individuālā	kārtā	ir	apgrūtināti	
vai	 pat	 neiespējami.	 Atbildētāja	 pretēji	 prasītājai	 uzskata,	 ka	 minēto	
tiesību	 individuāla	 administrēšana	 ir	 iespējama	un	kolektīvā	pārvaldījumu	
organizāciju	iesaiste	atļauju	saņemšanā	nav	nepieciešama.

Tāpat	 kasācijas	 sūdzībā	pamatoti	 norādīts,	 ka	Autortiesību	 likuma	
63.panta	pirmajai	daļai	ir	deklaratīvs	raksturs.	

Minētie	 apsvērumi	 un	 tas,	 ka	 tiesai	 no	 jauna	 pēc	 būtības	 jāvērtē	
atbildētājas	 kā	 satelītprogrammu	 paketes	 piegādātājas	 loma	 atbilstoši	
Autortiesību	 likumam,	 norāda	 uz	 nepieciešamību	 izvērtēt	 prasītājas	
pārstāvības	tiesību	apjomu.	

[12.3]	Vienlaikus	Senāts	norāda	uz	turpmāk	minētajiem	apstākļiem,	
kas	ņemami	vērā,	izvērtējot	prasītājas	pārstāvības	tiesības.

[12.3.1]	 Latvijas	 likumdevēja	 izsmeļošā	 veidā	 norādītie	 gadījumi,	
kad	 tikai	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācija	 ir	 tiesīga	 izsniegt	 darbu	
izmantošanas	 licenci,	 neaptver	 visas	 situācijas,	 kad	 autortiesību	 vai	
blakustiesību	subjektu	tiesības	nevar	nodrošināt	individuālā	kārtā.	Šāda	
situācija,	nepastāvot	efektīvam	risinājumam	tiesību	piemērošanas	praksē,	
apdraud	 autoru	 un	 blakustiesību	 subjektu	 tiesību	 efektīvu	 aizsardzību	
atbilstoši	Latvijas	Republikas	Satversmes	113.pantam	un	normatīvajiem	
aktiem	autortiesību	 jomā	 (sk.	Senāta Civillietu departamenta 2018.gada 
28.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-217/2018, ECLI:LV:AT:2018:1228.
C27189813.1.S, 10.3.1.punktu). 

[12.3.2]	 Līdz	 ar	 to	 secināms,	 ka	 gadījumā,	 kad	 autortiesību	 vai	
blakustiesību	 subjektu	 tiesību	 individuālā	 pārvaldījuma	 īstenošana	
nav	 iespējama	 vai	 ir	 apgrūtināta,	 kā	 arī	 nebūtu	 pamatoti	 sagaidīt,	 ka	
kolektīvā	pārvaldījuma	organizācija	varēs	pierādīt	precīzu	tās	pārstāvēto	
tiesību	 subjektu	 darbu	 vai	 blakustiesību	 objektu	 izmantojuma	 apjomu,	
ir	 pieņemams,	 ka	 kolektīvā	 pārvaldījuma	organizācija,	 kura	 pārstāv	 ļoti	
plašu	attiecīgā	Latvijas	un	pasaules	repertuāra	daļu,	 ir	 tiesīga	pārstāvēt	
attiecīgās	tiesības	uz	visiem	darbiem	vai	blakustiesību	objektiem,	kurus	
izmantotājs	konkrētajā	gadījumā	izmantojis,	piemēram,	retranslējis.

Minēto	 fakta	 prezumpciju	 darbu	 vai	 blakustiesību	 objektu	
izmantotājs	 var	 apgāzt,	 ja	 viņš	 pierāda,	 ka	 ir	 izmantojis	 darbus	 vai	
blakustiesību	objektus,	kurus	nepārstāv	attiecīgā	kolektīvā	pārvaldījuma	
organizācija,	 tādā	 apjomā,	 kas	 rada	 pamatotas	 šaubas	 par	 kolektīvā	
pārvaldījuma	 organizācijas	 pārstāvētā	 repertuāra	 izmantojuma	 ļoti	
plašo	 raksturu.	 Tāpat	minēto	 prezumpciju	 var	 apgāzt,	 pierādot,	 ka	 nav	
izpildīts	 kāds	 no	 pārējiem	 tās	 piemērošanas	 priekšnoteikumiem	 (sk.	
Senāta Civillietu departamenta 2018.gada 28.decembra sprieduma lietā  
Nr. SKC-217/2018, ECLI:LV:AT:2018:1228.C27189813.1.S, 10.3.2.punktu).
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[12.3.3]	 Senāta	 ieskatā	 nav	 pamata	 šaubām,	 ka	 situācijā,	 kad	
satelītprogrammu	 paketes	 piegādātājam	 pašam	 jāsaņem	 autortiesību	
subjektu	atļaujas,	tādu	atļauju	saņemšana	individuālā	kārtā	nav	iespējama	vai	
ir	apgrūtināta.	Pēc	būtības	šāda	situācija	konkrētajā	aspektā	ir	atzīstama	par	
vai	ir	salīdzināma	ar	darbu	retranslēšanu.	Eiropas	Savienības	likumdevējs	ir	
atzinis,	ka	ne	tikai	kabeļu	retranslācijas	gadījumā,	bet	arī	citos	retranslāciju	
gadījumos,	tostarp	retranslējot	darbus	ar	satelītu	starpniecību,	individuālais	
pārvaldījums	ir	ievērojami	apgrūtināts	(sk.	Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas (ES) 2019/789, ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenojamas 
autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju 
tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām, un 
ar ko groza Padomes Direktīvu 93/83/EEK, preambulas 4.apsvērumu).

[12.3.4]	Nav	pamatots	kasācijas	sūdzības	arguments,	ka	atbildētāja	
var	 pierādīt,	 kādu	 autoru	 atļaujas	 ir	 saņemtas,	 vienīgi	 tad,	 ja	 ir	 zināmi	
konkrēti	 autori,	 nevis	 tikai	 autortiesību	 kolektīvā	 pārvaldījuma	
organizācijas,	kuras	tos	pārstāv.	

Kā	 secināts	 iepriekš,	 AS	 “TV	 Play	 Baltics”	 attiecībā	 uz	 savu	
iesaisti	 satelīta	 apraidē	 ir	 vai	 nu	 tieši	 (no	 autortiesību	 subjektiem	 vai	
to	 pārstāvjiem),	 vai	 pastarpināti	 (raidorganizācijām	 vienojoties	 ar	
autortiesību	 subjektiem)	 jāsaņem	 autortiesību	 subjektu	 atļauja.	 Minētā	
prasība	attiecas	uz	visiem	darbiem,	kuri	tiek	raidīti	ar	satelīta	starpniecību,	
to	apraidē	iesaistoties	atbildētājai.

[13]	Lai	arī	pārsūdzētais	spriedums	atceļams	pilnībā	neatkarīgi	no	
kasācijas	sūdzības	argumentiem	par	to,	ka	tiesa	ir	nepareizi	piemērojusi	
tiesiskās	 aizsardzības	 līdzekļus,	 proti,	 zaudējumu	 atlīdzību	 un	 galīgo	
pienākumrīkojumu,	Senāts	uzskata	par	nepieciešamu	atbildēt	uz	kasācijas	
sūdzības	 argumentiem	 un	 sniegt	 skaidrojumu	 par	 vairākiem	 minēto	
tiesiskās	aizsardzības	līdzekļu	pareizas	piemērošanas	aspektiem,	kuriem	
autortiesību	pārkāpuma	konstatēšanas	gadījumā	ir	nozīme	lietā.

[13.1]	 Tiesa	 ir	 pamatoti	 atzinusi,	 ka,	 lai	 atbilstoši	 Autortiesību	
likuma	 69.1panta	 trešajā	 daļā	 paredzētajai	 licences	 maksas	 metodei	
noteiktu	 zaudējumu	atlīdzības	 apmēru	gadījumā,	 kad	veikts	 tāds	darbu	
izmantojums,	kuram	jāsaņem	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas	atļauja,	
atskaites	 punkts	 minētā	 apmēra	 noteikšanai	 ir	 kolektīvā	 pārvaldījuma	
organizācijas	 apstiprinātās	 atlīdzības	 likmes	 (tarifs)	 konkrētajam	
izmantojuma	veidam.

[13.1.1]	Kā	Senāts	to	jau	ir	atzinis	(sk.	Senāta Civillietu departamenta 
2018.gada 28.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-217/2018, 
ECLI:LV:AT:2018:1228.C27189813.1.S, 12.2.2.punktu),	ja	attiecībā	uz	konkrēto	
izmantojumu	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācija	 nav	 apstiprinājusi	 un	
publiskojusi	 atlīdzības	 likmes	 (tarifu),	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācija	
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var	 lūgt	 ar	 vai	 bez	 izmaiņām	 piemērot	 tarifu	 par	 līdzīgu	 izmantojumu.	
Šādā	gadījumā,	 ja	 ir	 atbilstoša	 ieruna	no	 tiesību	pārkāpēja	puses,	 tiesai	
jāpārbauda,	vai	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas	norādītais	tarifs,	ko	
tā	ir	piemērojusi,	aprēķinot	zaudējumus	pēc	licences	maksas	metodes,	ir	
tarifs	par	tādu	izmantojumu,	kas	pēc	sava	veida	un	darbu	izmantošanas	
intensitātes	 pazīmēm	 ir	 visvairāk	 un	 pietiekami	 līdzīgs	 strīdus	
izmantojuma	atbilstošajām	pazīmēm.

Senāts	 arī	 ir	 norādījis,	 ka,	 ja	 zaudējumu	 atlīdzības	 apmērs	 tiek	
noteikts,	piemērojot	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas	noteiktu	tarifu	
par	 līdzīgu	 izmantojumu,	 tad	autortiesību	pārkāpējs	var	celt	 ierunu	par	
attiecīgās	 līdzības	 nepietiekamību,	 bet	 par	 tarifa	 neatbilstību	 taisnīgas	
atlīdzības	 noteikšanas	 kritērijiem	 –	 tikai	 tādā	 gadījumā,	 ja	 kolektīvā	
pārvaldījuma	 organizācija	 noteikusi	 tarifu,	 ņemot	 vērā	 konkrēto	
pārkāpumu,	nevis	neatkarīgi	no	tā	(sk.	turpat, 12.2.1.–12.2.2.punktu).

[13.1.2]	 Līdz	 ar	 to	 kasācijas	 sūdzības	 arguments,	 ka	 līdzību	
pastāvēšana	 starp	 noteiktiem	 pakalpojumiem	 nedod	 juridisku	 pamatu	
tiem	piemērot	vienādus	tarifus,	nav	pamatots	gadījumos,	kad	šāda	līdzība	
pēc	darbu	 izmantojuma	veida	un	 izmantošanas	 intensitātes	pazīmēm	 ir	
pietiekami	liela.	

Senāts	 arī	 norāda,	 ka	 atbildētājas	 apsvērumi	 par	 to,	 ka	 prasītājas	
zaudējumu	 aprēķināšanas	 nolūkā	 norādītais	 tarifs	 nav	 par	 tādu	
izmantojumu,	 kas	 pēc	 sava	 veida	 un	 darbu	 izmantošanas	 intensitātes	
pazīmēm	 ir	 visvairāk	 un	 pietiekami	 līdzīgs	 strīdus	 izmantojuma	
atbilstošajām	pazīmēm,	ir	paužami,	izskatot	lietu	pēc	būtības.

[13.2]	AS	“TV	Play	Baltics”	iebildusi	arī	pret	galīgā	pienākumrīkojuma	
(tiesiskās	aizsardzības	līdzekļa,	ar	kuru	tiesa	spriedumā	uzliek	pienākumu	
atbildētājam	 veikt	 noteiktas	 darbības	 prasītāja	 intelektuālā	 īpašuma	
tiesību	pārkāpuma	pārtraukšanai	vai	atturēties	no	prasītāja	intelektuālā	
īpašuma	tiesības	pārkāpjošu	konkrētu	darbību	veikšanas)	piemērošanu.

[13.2.1]	Senāta	ieskatā	nav	pamatots	kasācijas	sūdzības	arguments,	
ka	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācijām	 nav	 tiesību	 lūgt	 galīgā	
pienākumrīkojuma	piemērošanu	–	aizliegt	darbu	izmantošanu,	jo	saskaņā	
ar	Autortiesību	likuma	64.panta	otro	daļu	(redakcijā,	kas	bija	spēkā	līdz	
2017.gada	 13.jūnijam)	 minētās	 organizācijas	 aizstāv	 autortiesību	 un	
blakustiesību	subjektu	mantiskās	tiesības.	

Kā	 to	 tiesa	 pamatoti	 atzinusi	 pārbaudāmajā	 spriedumā,	 tiesība	
aizliegt	darba	 izmantošanu	 ir	ne	 tikai	 autora	personiskā	 tiesība,	bet	arī	
mantisko	tiesību	daļa.	

Saskaņā	 ar	 Autortiesību	 likuma	 15.panta	 pirmo,	 otro	 un	 trešo	
daļu	 autoriem	 attiecībā	 uz	 savu	 darbu	 izmantošanu	 ir	 noteikta	 veida	
izņēmuma	 tiesības.	 Iepriekšminētā	 aizlieguma	 tiesība	 izriet	 no	 autora	
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izņēmuma	tiesību	juridiskās	dabas,	proti,	izņēmuma	tiesības	piešķir	tikai	
noteiktai	 personai	 tiesības	 rīkoties	 ar	 darbu	 noteiktā	 veidā,	 piemēram,	
to	reproducēt,	 retranslēt	vai	 izplatīt.	Minētās	darbības	autors	var	atļaut	
īstenot	 citai	 personai	 (sk.	 Autortiesību	 likuma	 40.pantu)	 vai	 aizliegt	
darbu	 izmantošanu	 attiecīgajā	 veidā	 (sk.	 Autortiesību	 likuma	 69.panta	
pirmās	 daļas	 2.	 un	 3.punktu).	 Autora	 izņēmuma	 tiesību	 saturu	 labāk	
palīdz	atklāt	Autortiesību	 likuma	15.panta	 ceturtā	daļa,	 kas	norāda	gan	
uz	autora	 izņēmuma	 tiesību	pozitīvo	komponenti,	proti,	 tiesībām	atļaut	
darba	izmantošanu,	gan	uz	negatīvo	komponenti	–	tiesībām	aizliegt	darba	
izmantošanu	 (sk.	 Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 
10.septembra sprieduma lietā Nr. SKC-10/2018, ECLI:LV:AT:2018:0910.
C31470413.2.S, 14.1.punktu). 

Autora	 izņēmuma	 tiesības	 nodrošina	 autoram	 iespēju	 kontrolēt	
sava	darba	izmantošanu	un	saņemt	atbilstošu	daļu	no	darba	izmantošanā	
gūtajiem	 ienākumiem,	 proti,	 izņēmuma	 tiesības	 kalpo	 autora	mantisko	
interešu	 aizsardzībai.	 Turpretim	 autora	 personiskās	 tiesības	 nodrošina	
autora	 nemantisko	 interešu	 –	 viņa	 nemantiskās	 (garīgās)	 saiknes	 ar	
darbu	 –	 aizsardzību.	 Arī	 Autortiesību	 likuma	 14.panta	 pirmās	 daļas	
3.punktā	norādītā	autora	personiskā	tiesība	uz	darba	atsaukšanu	ir	vērsta	
uz	autora	nemantisko	interešu	aizsardzību,	piemēram,	darba	atsaukšanu,	
jo	 ir	mainījusies	 autora	 pārliecība	 un	 viņš	 pats	 vairs	 nevēlas,	 lai	 darbs	
būtu	 pieejams	 sabiedrībai,	 vai	 arī	 nevēlas,	 lai	 to	 izmantotu	 konkrēts	
izmantotājs,	 kura	 rīcība	 (piemēram,	 paustie	 uzskati	 par	 sabiedriski	
nozīmīgām	tēmām)	autoram	nav	pieņemama.	Autora	personisko	tiesību	
izmantošana,	 lai	 nodrošinātu	 savu	 mantisko	 interešu	 aizsardzību,	 var	
nonākt	pretrunā	labas	ticības	principam.

Rezumējot	 iepriekš	 minēto,	 tiesības	 prasīt	 darbu	 izmantošanas	
aizliegumu	 izriet	 no	 autora	 izņēmuma	 tiesībām	uz	 darbu	 izmantošanu,	
kas	ir	mantisko	tiesību	daļa.

[13.2.2]	 Tāpat	 nav	 pamatots	 kasācijas	 sūdzības	 arguments,	 ka	
prasītājai	kā	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijai	vajadzēja	saņemt	autoru	
īpašu	pilnvarojumu,	lai	varētu	aizliegt	darbu	izmantošanu.

Autortiesību	likums	šādu	īpašu	pilnvarojumu	neparedz.	Turklāt,	kā	
to	apgabaltiesa	ir	pamatoti	atzinusi,	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas	
tiesības	 aizliegt	 autoru	 darbu	 izmantošanu	 noteiktas	 arī	 Autortiesību	
likuma	69.panta	pirmajā	daļā.	

Nav	nozīmes	kasācijas	sūdzības	argumentam,	ka	Autortiesību	likuma	
15.panta	ceturtajā	daļā	nav	minētas	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijas,	
jo	 atbilstoši	 minētā	 likuma	 sistēmai	 likuma	 15.pantā	 ir	 minētas	 tikai	
sākotnējo	 autortiesību	 subjektu	 –	 autoru	 –	 tiesības,	 bet	 tiesību	 pāreja	
citām	personām	–	likuma	16.pantā,	pārstāvības	jautājumi	–	likuma	7.panta	



VI. Nolēmums, kas izriet no autortiesībām

C-273

otrajā	daļā,	kā	arī	citos	likuma	pantos,	tostarp	jau	minētajā	Autortiesību	
likuma	69.pantā.

Kā	norādīts	iepriekš,	tiesības	prasīt	galīgo	pienākumrīkojumu	izriet	
no	 autora	 izņēmuma	 tiesībām	 uz	 darbu	 izmantošanu,	 kas	 ir	 mantisko	
tiesību	 daļa.	 Tāpat	 arī	 autora	 mantisko	 tiesību	 (un	 līdz	 ar	 to	 –	 autoru	
mantisko	interešu)	aizstāvēšana	ietver	iespēju	prasīt	darbu	izmantošanas	
aizliegumu.	Vienlaikus	jāņem	vērā,	ka	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācija	
īsteno	 autoru	 mantisko	 tiesību	 pārvaldījumu	 pārstāvēto	 subjektu	
kolektīvajās	interesēs,	kas	nozīmē,	ka	kolektīvā	pārvaldījuma	organizācijai	
jāizvērtē,	 vai	 šāda	 galīgā	 pienākumrīkojuma	 noteikšana	 nekaitēs	
organizācijas	pārstāvēto	autoru	interesēm.

[13.3]	 Kasācijas	 sūdzības	 arguments	 par	 to,	 ka	 apgabaltiesas	
noteiktais	aizliegums	AS	“TV	Play	Baltics”	izmantot	prasītājas	pārstāvēto	
autoru	 darbus	 un	 pārtraukt	 televīzijas	 programmu	 signāla	 pieejamības	
nodrošināšanu	 tās	 klientiem,	 kamēr	 puses	 nenoslēdz	 līgumu,	 ir	
nesamērīgs,	 ir	 pamatots	 tiktāl,	 ciktāl	 atzīstams,	 ka	 tiesai	 ir	 pienākums	
izvērtēt	galīgā	pienākumrīkojuma	samērīgumu,	lai	šis	līdzeklis	konkrētās	
lietas	apstākļos	būtu	taisnīgs	ne	tikai	pret	prasītāju,	bet	arī	pret	atbildētāju.

Saskaņā	 ar	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2004.gada	 29.aprīļa	
Direktīvas	 2004/48/EK	 par	 intelektuālā	 īpašuma	 tiesību	 piemērošanu	
3.pantu	 tiesiskās	 aizsardzības	 līdzekļiem	 (tostarp	 Direktīvas	 11.pantā	
regulētajam	 galīgajam	 pienākumrīkojumam)	 ir	 jābūt	 taisnīgiem,	
efektīviem,		proporcionāliem	un	tie	jāpiemēro	tā,	lai	nodrošinātu,	ka	tos	
neizmanto	ļaunprātīgi.

Kā	atzīts	 tiesību	doktrīnā,	 jautājumā	par	galīgā	pienākumrīkojuma	
piemērošanu	intelektuālā	īpašuma	tiesību	pārkāpumu	lietās	tiesa	saglabā	
savu	rīcības	brīvību	(sk.	Pila J., Torremans P. European Intellectual Property 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 594; Stamatoudi I., Torremans 
P. (ed.). EU Copyright Law. A Commentary. Cheltenham, UK, Northampton, 
MA, USA: Edward Elgar, 2014, p. 620, Nr.	12.163).	Minētās	rīcības	brīvības	
izmantošana	 nevar	 būt	 patvaļīga,	 tiesai	 spriedumā	 ir	 jāargumentē,	
kādēļ	 tā	 uzskata,	 ka,	 neraugoties	 uz	 tiesību	 pārkāpumu,	 prasītā	 galīgā	
pienākumrīkojuma	piemērošana	būtu	nesamērīga.	

Jāņem	 vērā,	 ka	 turpināta	 pārkāpuma	 gadījumā	 galīgā	
pienākumrīkojuma	 nepiemērošanai	 ir	 izņēmuma	 raksturs.	 Tomēr	 tas	
nenozīmē,	 ka	 tiesa	 vienmēr	 piemēro	 pienākumrīkojumu	 tieši	 tā,	 kā	
vēlas	prasītājs.	Lai	panāktu	tiesiskās	aizsardzības	līdzekļa	piemērošanas	
samērīgumu,	 tiesa	 var	 pienākumrīkojumu	 ierobežot,	 tostarp	 gan	 laikā,	
gan	attiecībā	uz	aizliedzamo	darbību	veidiem	un	izpausmēm,	gan	nosakot	
pienākumrīkojuma	 piemērošanas	 nosacījumus,	 piemēram,	 atliekošu	
nosacījumu.
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[14]	 Senāta	 ieskatā	 iepriekš	 izklāstīto	 argumentu	 kopums	 ļauj	
secināt,	 ka	 konstatētie	 trūkumi	 materiālo	 tiesību	 normu	 piemērošanā	
un	 procesuālie	 pārkāpumi	 lietai	 nozīmīgo	 apstākļu	 noskaidrošanā,	
pierādījumu	novērtēšanā	un	spriedumā	izdarīto	secinājumu	pamatošanā	
vērtējami	kā	tādi,	kas	varēja	novest	pie	lietas	nepareizas	izspriešanas.	Tas	
dod	pamatu	sprieduma	atcelšanai.	

Ņemot	vērā,	ka	tiesāšanās	izdevumu	piedziņa	ir	atkarīga	no	prasības	
izspriešanas	rezultāta,	atceļams	arī	papildspriedums.

[15]	 Atceļot	 spriedumu,	 saskaņā	 ar	 Civilprocesa	 likuma	 
458.panta	otro	daļu	zvērinātu	advokātu	birojam	“Skopiņa	un	Azanda”	(pēc	
nosaukuma	maiņas	 –	 “Azanda	&	Associates”)	 atmaksājama	AS	 “TV	Play	
Baltics”	vietā	samaksātā	drošības	nauda	300	euro.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 474.panta	 2.punktu	 un	 
475.pantu,	Senāts

n o s p r i e d a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	
20.decembra	 spriedumu	 un	 2018.gada	 11.janvāra	 papildspriedumu	 un	
nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā;

atmaksāt	 zvērinātu	 advokātu	 birojam	 “Skopiņa	 un	 Azanda”	 (pēc	
nosaukuma	maiņas	 –	 “Azanda	 &	 Associates”)	 drošības	 naudu	 300	 EUR	
(trīs	simti	euro).

Spriedums	nav	pārsūdzams.
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VII.  Nolēmumi, kas izriet no lietu tiesībām  
  un zemesgrāmatu tiesībām
Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

Civillikuma 1.pantā ietvertais labas ticības princips kā tiesību normu 
piemērošanas un tiesisko attiecību vērtēšanas kritērijs ir ņemams vērā 
kopīpašuma izbeigšanas lietās (Civillikuma 1.pants, 1075.pants).

Rīgā	2019.gada	17.decembrī	 	 SKC-259/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:1217.C04169414.5.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	paplašinātā	sastāvā:
senatore	referente	Anda	Briede,
senatore	Vanda	Cīrule,
senatore	Anita	Čerņavska,
senatore	Ināra	Garda,
senatore	Ļubova	Kušnire,
senators	Valerijs	Maksimovs,
senators	Normunds	Salenieks,
senatore	Marika	Senkāne,
senators	Aigars	Strupišs
rakstveida	procesā	izskatīja	civillietu	sakarā	ar	[pers.	A]	(mantojuma	

masas)	kasācijas	sūdzību	par	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	
2018.gada	 21.februāra	 spriedumu	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 prasībā	 pret	
[pers.	B],	[pers.	C],	[pers.	A],	[pers.	D],	[pers.	E],	[pers.	F]	un	[pers.	G]	ar	
trešo	personu	[pers.	H]	par	kopīpašuma	izbeigšanu.

Aprakstošā daļa

[1]	Maksātnespējīgās	AS	“REVERSED”	(tiesvedības	laikā	nosaukums	
mainīts	uz	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”,	pēc	tam	uz	AS	“Latzemes	
aktīvi”)	vārdā	zvērināta	advokāte	Arta	Snipe	saskaņā	ar	administratores	
Elīnas	Dupates	izdotu	pilnvaru	2014.gada	3.martā	cēlusi	tiesā	prasību	pret	
[pers.	B],	[pers.	C],	[pers.	A],	[pers.	D],	[pers.	E],	[pers.	F]	un	[pers.	G]	ar	
trešo	personu	(hipotekāro	kreditori)	[pers.	H]	par	kopīpašuma	izbeigšanu.

Prasības	 pieteikumā	 norādīts,	 ka	 prasītāja	 un	 atbildētāji	 ir	
nekustamā	īpašuma	[adrese],	kas	sastāv	no	zemesgabala	1387	m2	platībā	
un	 namīpašuma	 –	 divām	 dzīvojamām	 ēkām	 un	 četrām	 palīgēkām	 –,	
kopīpašnieki:	prasītājai	pieder	1/90	domājamā	daļa	no	kopīpašuma,	bet	
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atbildētājiem	 attiecīgi:	 [pers.	 B]	 –	 1/9,	 [pers.	 C]	 –	 1/9,	 [pers.	 A]	 –	 1/6,	
[pers.	D]	–	1/18,	[pers.	E]	–	1/18,	[pers.	F]	–	1/9,	bet	[pers.	G]	–	17/45	
domājamās	daļas.

Tā	kā	prasītāja	nevēlas	palikt	kopīpašumā	ar	 atbildētājiem	un	nav	
panākta	vienošanās	par	kopīpašuma	sadales	(izbeigšanas)	veidu,	prasītāja	
lūdz	dalīt	nekustamo	īpašumu	(izbeigt	kopīpašumu)	atbilstoši	Civillikuma	
1075.pantam	(pēc	tiesas	ieskata).

[2]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	
22.septembra	spriedumu	prasība	noraidīta.

[3]	 Izskatījusi	 lietu	 sakarā	 ar	 prasītājas	 apelācijas	 sūdzību,	 Rīgas	
apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģija	2018.gada	21.februārī	nospriedusi	
prasību	 apmierināt:	 1)	 izbeigt	 kopīpašumu	 uz	 nekustamo	 īpašumu	
[adrese],	 kopīpašumu	 pārdodot	 izsolē	 un	 ieņemto	 naudu	 izdalot	
kopīpašnieku	 starpā	 proporcionāli	 katram	 piederošo	 domājamo	 daļu	
apmēram,	ņemot	vērā	hipotekāros	prasījumus;	2)	piedzīt	no	atbildētājiem	
AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 labā	 valsts	 nodevu	21,44	EUR	un	 ar	 lietas	 vešanu	
saistītos	 izdevumus	 42,85	 EUR	 no	 katra,	 bet	 valsts	 ienākumos	 –	 tiesas	
izdevumus	34,32	EUR	no	katra.	

Spriedumā	norādīts	tālāk	minētais	pamatojums.
[3.1]	Īpašuma	tiesības,	kas	pieder	uz	vienu	un	to	pašu	nedalītu	lietu	

vairākām	personām	nevis	reālās,	bet	tikai	domājamās	daļās,	tā	ka	sadalīts	
vienīgi	 tiesību	 saturs,	 ir	 kopīpašuma	 tiesība	 (Civillikuma	 1067.panta	
pirmā	daļa).

Lietā	 nodibināts,	 un	 nav	 strīda,	 ka	 prasītājai	 un	 atbildētājiem	
kopīpašumā	pieder	nekustamais	īpašums	[adrese].

No	 savstarpējo	attiecību	viedokļa	katra	kopīpašnieka	 tiesiskā	vara	
pār	lietu	uzskatāma	par	aprobežotu	visā	tās	apjomā	(Grūtups A., Kalniņš 
E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 2002, 250.lpp.).	Līdz	ar	to,	lai	izslēgtu	kopīpašuma	tiesību	
kā	 aprobežojumu,	 kopīpašniekam	 paredzētas	 sevišķas	 tiesības	 –	 prasīt	
kopīpašuma	 dalīšanu.	 Nevienu	 kopīpašnieku	 nevar	 piespiest	 palikt	
kopīpašumā,	 ja	 vien	 tā	 nodibināšanas	 noteikumi	 nerunā	 tam	 pretim;	
turpretim	katrs	kopīpašnieks	var	katrā	laikā	prasīt	dalīšanu	(Civillikuma	
1074.pants).	

Konkrētajā	 gadījumā	 nav	 konstatēti	 tādi	 apstākļi,	 kas	 liecinātu	
par	 nekustamā	 īpašuma	 dalīšanas	 ierobežojumiem,	 un	 kopīpašuma	
nodibināšanas	noteikumi	neaizliedz	tā	dalīšanu.

[3.2]	 Kaut	 arī	 prasībā	 lūgts	 dalīt	 nekustamo	 īpašumu	 (izbeigt	
kopīpašumu)	 atbilstoši	 Civillikuma	 1075.pantam	 (pēc	 tiesas	 ieskata),	
nenorādot	konkrētu	kopīpašuma	dalīšanas	veidu,	tiesvedības	laikā	prasītāja	
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precizēja,	 ka	 vēlas	 kopīpašumu	 izbeigt,	 to	 pārdodot	 izsolē.	 Prasītājas	
hipotekārā	 kreditore	 [pers.	 H]	 piekrita	 šādai	 kopīpašuma	 izbeigšanai.	
Tāpat	arī	atbildētājs	[pers.	G]	neiebilda	kopīpašuma	izbeigšanai,	pārdodot	
īpašumu	izsolē,	savukārt	pārējie	atbildētāji	nepiekrita	strīdus	nekustamā	
īpašuma	pārdošanai	izsolē	un	kopīpašuma	izbeigšanai	vispār.

Nekustamā	 īpašuma	kopīpašnieka	 tiesība	prasīt	 kopīpašuma	 reālu	
sadalīšanu	 saskaņā	 ar	 Civillikuma	 1075.pantu	 ir	 kopīpašnieka	 lietu	
tiesība,	un	to	nevar	aizkavēt	cits	kopīpašnieks	(sk.	Augstākās tiesas Senāta  
2011.gada 12.janvāra spriedumu lietā Nr. SKC-15/2011 (C20216406); 
Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojuma “Kopīpašums”, 2011, 29.lpp., 
secinājumu 1.1.punktu).	 Tādēļ	 nav	 šaubu	 par	 prasītājas	 tiesībām	 prasīt	
kopīpašuma	dalīšanu	(izbeigšanu),	neskatoties	uz	to,	ka	lietas	materiāliem	
faktiski	atbilstoši	ir	atbildētājas	[pers.	A]	izteiktie	apsvērumi	par	apstākļiem,	
kādos	 prasītāja	 iegādājās	 īpašumu,	 un	 šādas	 rīcības	 iespējamiem	
patiesajiem	 iemesliem.	 Ievērojot	 minēto,	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijai	 ir	
pienākums	pēc	sava	ieskata	noteikt	vienīgi	kopīpašuma	izbeigšanas	veidu.

[3.3]	Atbilstoši	minētajā	tiesu	prakses	apkopojumā	norādītajam,	ja	
kopīpašnieki	 nav	 vienojušies	 par	 reālu	 kopīpašuma	 sadalīšanas	 veidu,	
tiesa	 var	 izvēlēties	 jebkuru	 no	 Civillikuma	 1075.pantā	 paredzētajiem.	
Sadalīšanas	veidu,	spriežot	pēc	taisnības	apziņas	un	vispārīgiem	tiesību	
principiem	 (Civillikuma	 5.pants),	 tiesa	 izvēlas,	 izvērtējot	 kopīpašnieku	
savstarpējās	 attiecības,	 dalījuma	 iespējamību	 un	 konkrēto	 situāciju,	
kā	 arī	 izvērtējot	 dalāmā	 objekta	 saimniecisko	 nozīmi,	 tā	 īpašības	 un	
kopīpašnieku	interešu	pamatotību.

Vērtējot	 nekustamā	 īpašuma	 iespējamos	 sadalīšanas	 veidus,	
ņemams	 vērā	 apstāklis,	 ka	 neviens	 no	 kopīpašniekiem	 nav	 izteicis	
vēlmi	 un	 gatavību	 paturēt	 visu	 kopīpašumu	 sev,	 izmaksājot	 pārējiem	
kopīpašniekiem	viņu	daļu	naudā.	Tāpēc	 šāds	kopīpašuma	 sadales	veids	
lietā	 nav	 piemērojams.	Nav	 pārliecības	 par	 pušu	 spēju	 un	 gribu	 izpirkt	
otras	puses	kopīpašuma	daļu,	līdz	ar	to	atkrīt	arī	izšķirt	šo	jautājumu	ar	
lozi,	kuram	no	kopīpašniekiem	paturēt	sev	pašu	lietu	un	kurš	apmierināms	
ar	naudu.	 Šāds	kopīpašuma	 sadales	 veids	 lietā	nav	 iespējams	arī	 tāpēc,	
ka	lietā	nav	pierādījumu	par	nekustamā	īpašuma	tirgus	vērtību.	Savukārt	
zemesgabala	kopējā	platība	1387	m2	un	uz	tās	esošie	ēku	īpašumi	nepieļauj	
zemes	reālu	sadali.

Daudzdzīvokļu	mājas	sadalīšana	atsevišķos	dzīvokļos,	kā	to	norādījusi	
atbildētāja	 [pers.	 A],	 neizbeidz	 kopīpašumu	 Civillikuma	 1075.panta	
izpratnē	 (sk.	 Augstākās tiesas Senāta 2008.gada 23.janvāra spriedumu 
lietā Nr. SKC-34/2008 (C04383004)).	 Tādējādi	 vienīgais	 iespējamais	
kopīpašuma	 izbeigšanas	 veids	 ir	 kopīpašumu	 pārdot	 izsolē,	 izdalot	
ieņemto	 naudu	 kopīpašnieku	 starpā	 proporcionāli	 katram	 piederošās	
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domājamās	daļas	apmēram	un	ievērojot	hipotekārās	kreditores	[pers.	H]	
intereses. 

[3.4]	Par	Civillikuma	1.panta	piemērošanu	gadījumos,	kad	kāds	no	
kopīpašniekiem	 prasa	 kopīpašuma	 izbeigšanu,	 Augstākās	 tiesas	 Senāts	
2009.gada	 25.februāra	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 SKC-54/2009	 (C28210405)	
norādījis	–	rīcību,	ceļot	prasību	par	kopīpašuma	sadali	atbilstoši	vienam	
no	Civillikuma	1075.pantā	paredzētajiem	sadales	veidiem,	nevar	atzīt	par	
pretēju	labai	ticībai,	un	Civillikuma	1074.,	1075.pantā	norādītie	konflikta	
risinājumi	 nav	 abstrakti.	 Labas	 ticības	 principu	 nevar	 uzskatīt	 par	
tiesai	 dotu	 pilnvarojumu	 katras	 tiesiskas	 situācijas	 risinājumu	 pielāgot	
vispārīgiem	taisnīguma	apsvērumiem,	brīvi	grozot	no	likuma	vai	tiesiskā	
darījuma	 izrietošās	 tiesiskās	 sekas	 (sk.	Balodis K. Labas ticības princips 
mūsdienu Latvijas civiltiesībās. Jurista Vārds, 03.12.2002., Nr. 24). 

Līdz	ar	to	pirmās	instances	tiesa	nepareizi	piemērojusi	Civillikuma	
normas	 par	 kopīpašuma	 dalīšanu	 (izbeigšanu)	 un	 vadījusies	 no	
vispārīgiem	 taisnīguma	 apsvērumiem,	 brīvi	 grozot	 no	 likuma	 izrietošās	
tiesiskās	sekas.	

[4]	Atbildētāja	[pers.	A]	iesniegusi	kasācijas	sūdzību,	kurā	lūdz	atcelt	
apelācijas	 instances	 tiesas	 2018.gada	 21.februāra	 spriedumu	 un	 nodot	
lietu	jaunai	izskatīšanai	tālāk	minēto	apsvērumu	dēļ.

[4.1] Tiesa	 nepamatoti	 nav	 piemērojusi	 Civillikuma	 1.,	 5.	 un	
1415.pantu,	 uzskatot,	 ka	 prasītājas	 negodprātīgā	 rīcība	 ļaunā	 nolūkā,	
kas	 spriedumā	 faktiski	 ir	 konstatēta,	 nav	 pietiekams	 pamatojums,	 lai	
nepiemērotu	Civillikuma	1074.	un	1075.pantā	noteikto.	

Lai	izšķirtu,	vai	konkrētajā	gadījumā	priekšroka	dodama	vispārīgiem	
tiesību	 principiem,	 kas	 izriet	 no	 cilvēka	 pamattiesībām	 un	 vispārīgiem	
taisnīguma	apsvērumiem,	 vai	 šauri	 jāpiemēro	 speciālās	 tiesību	normas,	
kuras	 regulē	 konkrēto	 tiesisko	 attiecību,	 obligāti	 jāņem	 vērā	 un	 jāvērtē	
lietas	apstākļi	to	savstarpējā	saistībā,	ko	tiesa	nav	darījusi.

[4.1.1]	 Atbildētāji,	 izņemot	 [pers.	 G],	 pārstāv	 vienu	 dzimtu,	 kuras	
senči	 pirms	 100	 gadiem	 cēla	 strīdus	 nekustamo	 īpašumu,	 un	 tā	 ir	
viņu	 vienīgā	 pastāvīgā	 dzīvesvieta.	 Visiem	 atbildētājiem	 kopā	 pieder	
89/90	domājamās	daļas	no	īpašuma,	savukārt	prasītājai	–	1/90	domājamā	
daļa,	kas	reāli	atbilst	aptuveni	5	m2	no	ēkas.	

AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”,	 noslēdzot	 vairākus	 maiņas	
un	 pirkuma	 darījumus,	 apzināti	 iestājās	 kopīpašumā	 un	 panāca,	 ka	 
2006.gada	 1.jūnijā	 prasītājai	 piederēja	 35/90	 domājamās	 daļas	 no	
kopīpašuma.	 Tālāk	 starp	 prasītāju	 un	 [pers.	 G],	 kurš	 savulaik	 kopā	 ar	
[pers.	H]	bija	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	akcionārs,	tika	noslēgti	
divi	 maiņas	 līgumi:	 1)	 2006.gada	 2.jūnijā,	 kuram	 atbilstoši	 [pers.	 G]	
samainīja	 1/6	 domājamo	 daļu	 no	 zemesgabala	 [adrese],	 pret	 19/90	
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domājamām	daļām	 strīdus	 kopīpašumā;	 2)	 2006.gada	12.jūlijā,	 ar	 kuru	
[pers.	G]	atkal	samainīja	1/6	domājamo	daļu	no	minētā	zemesgabala,	bet	
pret	 15/90	domājamām	daļām	no	 kopīpašuma,	 prasītājai	 atstājot	 1/90	
domājamo	daļu.	Tā	kā	[pers.	G]	ir	fiziska	persona	un	viņam,	ceļot	prasību	
tiesā,	 būtu	 jāmaksā	 valsts	 nodeva,	 izskatāmo	 prasību	 cēla	 uz	 to	 brīdi	
maksātnespējīgā	AS	“REVERSED”,	kurai	valsts	nodeva	nebija	jāmaksā.

Viss	iepriekš	minētais	liecina,	ka	jau	no	paša	sākuma	AS	“Latzemes	
nekustamie	īpašumi”	iegādājās	domājamās	daļas	kopīpašumā	ar	mērķi	šo	
kopīpašumu	laika	gaitā	izbeigt	piespiedu	kārtā.

[4.1.2]	 Pārsūdzētais	 spriedums	 pēc	 būtības	 balstās	 uz	 Augstākās	
tiesas	 Senāta	 2009.gada	 25.februāra	 spriedumu	 lietā	 Nr.	 SKC-54/2009	
(C28210405)	un	tajā	pieminēto	tiesību	zinātnieka	atziņu	(sk.	šī	sprieduma	
3.4.punktu).	Tomēr	nedz	judikatūrā,	nedz	juridiskajā	literatūrā	nav	teikts,	
ka	kopīpašuma	sadales	lietās	Civillikuma	1.pants	nav	piemērojams	vispār.	
Tiesai	 ir	 jāvērtē	 abu	 pušu	 pamatotas	 intereses	 un	 jākonstatē,	 kuras	 ir	
jāaizsargā.	Kā	redzams	no	sprieduma,	tiesa	ir	konstatējusi	prasītājas	ļaunu	
nolūku,	bet	nav	devusi	savu	tālāko	vērtējumu	tiesību	normu	sasaistē.

Konkrētajā	 gadījumā	 aizsargājamas	 ir	 labticīgo	 mantinieku,	
nevis	 juridiskas	 personas,	 kura	 domājamās	 daļas	 kopīpašumā	 speciāli	
iegādājās	ar	iepriekšēju	nolūku	šo	kopīpašumu	izbeigt,	intereses.	Nevienu	
nevar	 piespiest	 palikt	 kopīpašumā.	 Savukārt	 neviens	 nevar	 aizliegt	
kopīpašniekam,	kurš	apzināti	iegādājās	daļas	konkrētā	kopīpašumā,	no	tā	
izstāties,	domājamās	daļas	brīvi	pārdodot	pēc	saviem	ieskatiem.	

[4.2]	 Tiesa	 pieļāvusi	 Civilprocesa	 likuma	 132.panta	 pirmās	 daļas	
2.punkta	pārkāpumu,	jo	izskatījusi	prasību,	kuru	iesniegusi	persona	bez	
prasības	tiesībām.

Nav	 strīda,	 ka	 prasību	 bez	 valsts	 nodevas	 samaksas,	 izmantojot	
maksātnespējas	procesa	esību,	2014.gada	3.martā	cēlusi	AS	“REVERSED”,	
taču	 nekustamā	 īpašuma	 [adrese]	 domājamās	 daļas	 iegādājās	
AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”.

Kā	 redzams	 no	 Uzņēmumu	 reģistra	 izdrukām,	 AS	 “REVERSED”	 
2010.gada	 21.maijā	 tika	 reorganizēta	 un	 pievienota	 AS	 “Latzemes	
nekustamie	 īpašumi”,	 kas	 savukārt	 tajā	 pašā	 dienā	 tika	 reorganizēta	
un	 pievienota	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”.	 Tātad	 prasības	 iesniegšanas	 brīdī	
neeksistēja	nedz	AS	“REVERSED”,	nedz	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”,	
t.i.,	 AS	 “REVERSED”	 nevarēja	 būt	 prasītāja	 lietā,	 tāpēc	 tiesai	 vajadzēja	
atteikt	pieņemt	prasības	pieteikumu,	nevis	nelikumīgi	to	izskatīt.

[5]	Kasācijas	sūdzības	iesniedzēja	[pers.	A]	[..]	mirusi,	līdz	ar	to	atbilstoši	
Civillikuma	383.pantam	viņas	vietā	kā	tiesību	subjekts	iestājas	mantojuma	
masa	(juridiska	persona)	un	turpina	pastāvēt	kā	tāds	līdz	pat	laikam,	kad	
mantinieki	 pieņem	 un	 iegūst	 mantojumu.	 Ar	 mantojuma	 atstājēja	 nāvi	
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mantas	kopība	(mantojums)	nepārstāj	piedalīties	civiltiesiskajā	apgrozībā,	
un	tiesas	lietās	var	būt	gan	prasītāja,	gan	atbildētāja.	

Motīvu daļa

[6]	Pārbaudījis	sprieduma	likumību	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	
minēti	 kasācijas	 sūdzībā,	 kā	 to	 nosaka	 Civilprocesa	 likuma	 473.panta	
pirmā	daļa,	Senāts	atzīst,	ka	spriedums	atceļams.

[7]	 Pirmās	 instances	 tiesa	 prasību	 par	 kopīpašuma	 dalīšanu	
noraidījusi,	atzīstot,	ka	konkrētajā	gadījumā	prasītājas	rīcība,	kas	vērsta	
uz	 citu	 kopīpašnieku	 izstumšanu	 no	 kopīpašuma,	 neatbilst	 Civillikuma	
1.pantā	ietvertajam	labas	ticības	principam.

Savukārt	apelācijas	instances	tiesa,	kaut	arī	lietas	izskatīšanas	gaitā	
atzinusi	 par	 ticamiem	 atbildētāju	 uzrādītos	 prasītājas	 rīcības	 patiesos	
iemeslus	 un	 mērķus,	 iegādājoties	 kopīpašuma	 daļas,	 tomēr	 pretstatā	
pirmās	instances	tiesas	spriedumā	nospriestajam	prasību	apmierinājusi,	
motivējot	ar	judikatūras	atziņu	–	“kopīpašnieka	tiesības	prasīt	kopīpašuma	
izbeigšanu	 nav	 ierobežojamas,	 atsaucoties	 uz	 Civillikuma	 1.pantu”	 
(sk.	 Augstākās tiesas Senāta 2009.gada 25.februāra spriedumu lietā 
 Nr. SKC-54/2009 (C28210405)).	 Apelācijas	 instances	 tiesas	 ieskatā,	 kā	 tas	
izriet	no	pārsūdzētā	sprieduma	argumentiem,	Civillikuma	1.pantā	ietvertais	
labas	ticības	princips	kopīpašuma	izbeigšanas	lietās	nav	piemērojams	vispār.

Senāts,	 piekrītot	 kasācijas	 sūdzībā	 norādītajam,	 šādu	 nostāju	
nevar	atzīt	par	pareizu,	jo	tad	nāktos	noliegt	Civillikuma	1.pantā	ietvertā	
vispārīgā	 tiesību	 principa	 kā	 vispārsaistoša	 	 priekšraksta	 nozīmi	 un	 tā	
juridisko	spēku	kopīpašuma	dalīšanas	gadījumā.

[7.1]	Civillikuma	1.pants	(tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi 
pēc labas ticības)	 ir	 tikai	 palīglīdzeklis	 likumu	piemērošanā	 tur,	 kur	 tas	
izrādīsies	par	vajadzīgu,	un	nav	domāts	tiesiskās	drošības	satricināšanai.	
Princips	par	labo	ticību	nebūt	neizslēdz	uzticību	likumam,	kā	arī	uzticību	
līgumā	brīvi	dotam	vārdam,	bet	no	likumu	piemērošanas	viedokļa	var	būt	
svarīgs	 korektīvs	 gadījumos,	 kad	 likuma	 formāla	 piemērošana	 novestu	
pie	 kļūmīgām	 situācijām	 no	 taisnības	 un	 vispārības	 interešu	 viedokļa	
(sal.	Ozoliņš O. Jaunā Civillikuma ievads. Raksti par Prezidenta K. Ulmaņa 
Civillikumu. Tieslietu Ministrijas Vēstneša 1939.g. 1.burtnīcas pielikums. 
Rīga: Tieslietu ministrijas izdevums, 1939, 4.–6.lpp.).

Labas	ticības	princips	nozīmē	to,	ka	katram	savas	tiesības	jāīsteno	un	
subjektīvie	pienākumi	jāpilda,	ievērojot	citu	personu	pamatotās	intereses.	
Civillikuma	1.pants	pieprasa,	lai	civiltiesisko	attiecību	dalībnieki	rēķinātos	
viens	 ar	 otru	 un	 respektētu	 pretējās	 puses	 intereses,	 palīdzot	 novērst	
gadījumus,	 kuros	 līdzēji	 savas	 tiesības	 izmanto	 vai	 pienākumus	 izpilda	
neattaisnojamā	veidā	vai	neattaisnojama	mērķa	sasniegšanai,	rīkodamies	
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pēc	 likuma	 vai	 tiesiska	 darījuma	 burta,	 taču	 pretēji	 to	 patiesajiem	
mērķiem.	Tāpēc,	 ievērojot	 labas	ticības	principu,	personai	var	tikt	 liegta	
subjektīvo	tiesību	izlietošana	vai	subjektīvo	pienākumu	izpilde,	ja	izrādās,	
ka	otras	puses	pretējās	intereses	saskaņā	ar	likuma	mērķi	un	konkrētās	
lietas	 apstākļu	 kopumu	 ir	 atzīstamas	par	 svarīgākām	 (Balodis K. Ievads 
civiltiesībās. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007, 140.–142.lpp.).

Juridiskajā	literatūrā,	raksturojot	labas	ticības	principa	piemērošanas	
metodi,	norādīts,	ka	labas	ticības	princips	paredzēts	tam,	lai	konkretizētu	
pastāvošās	 tiesību	 normas	 un	 tiesiskās	 attiecības	 atbilstoši	 to	 jēgai	 un	
mērķim	(sk.	Balodis K. Labas ticības princips mūsdienu Latvijas civiltiesībās. 
Jurista Vārds, 03.12.2002., Nr. 24).

[7.2]	 Katram	 kopīpašniekam	 sava	 īpašuma	 aizsardzības	 nolūkā	
ir	 tiesības	 vērsties	 tiesā	 ar	 prasību	 gan	 pret	 trešajām	 personām,	 gan	
pārējiem	kopīpašniekiem.	

Civillikums	paredz,	ka	nevienu	kopīpašnieku	nevar	piespiest	palikt	
kopīpašumā,	 ja	 vien	 tā	 nodibināšanas	 noteikumi	 nerunā	 tam	 pretim;	
turpretim	katrs	kopīpašnieks	var	katrā	laikā	prasīt	dalīšanu	(1074.pants).

Vispārīgi	 rīcībai	 ar	 visu	 kopējo	 lietu	 vai	 tās	 daļu	 nepieciešama	
visu	 kopīpašnieku	 piekrišana	 (Civillikuma	 1068.pants),	 savukārt	
likumā	 paredzētā	 iespēja	 katram	 kopīpašniekam	 individuāli	 pieprasīt	
kopīpašuma	 dalīšanu	 pārējos	 nostāda	 izvēles	 priekšā:	 rast	 risinājumu,	
kā	abpusēji	pieņemamā	veidā	ar	kopējo	lietu	rīkoties	un	to	lietot,	vai	arī	
pieļaut	kopīpašuma	izbeigšanu.

Civillikuma	1075.pantā	noteikts	–	ja	1074.pantā	norādītā	dalīšanas	
gadījumā	kopīpašnieki	nevar	vienoties	par	tās	veidu,	tad	tiesa,	raugoties	
pēc	 dalāmā	priekšmeta	 īpašībām	un	 lietas	 apstākļiem,	 vai	 nu	 piespriež	
katram	 no	 kopīpašniekiem	 reālas	 daļas,	 uzliekot,	 kad	 vajadzīgs,	 viena	
daļai	zināmus	servitūtus	par	labu	otra	daļai,	vai	atdod	visu	lietu	vienam	
kopīpašniekam	 ar	 pienākumu	 samaksāt	 pārējiem	 viņu	 daļas	 naudā,	 vai	
noteic	 lietu	 pārdot,	 izdalot	 ieņemto	 naudu	 kopīpašnieku	 starpā,	 vai	 arī	
izšķir	jautājumu	ar	lozi,	it	īpaši	tad,	kad	jāizšķir,	kam	no	kopīpašniekiem	
paturēt	sev	pašu	lietu	un	kas	no	viņiem	apmierināms	ar	naudu.

Tātad	tiesība	prasīt	dalīt	kopīpašumu	ir	viena	no	likumā	paredzētajām	
kopīpašnieka	tiesībām.	Priekšnoteikums	kopīpašuma	dalīšanai	tiesas	ceļā	
ir	kopīpašnieku	nespēja	labprātīgi	vienoties	par	dalīšanas	veidu.

Nevar	 liegt	 personai	 subjektīvo	 tiesību	 izlietošanu,	 ja	 tā	 savas	
tiesības	 izlieto	 labā	 ticībā.	 Prasības	 celšanu	 tiesā	 par	 kopīpašuma	
dalīšanu,	nespējot	kopīpašniekiem	vienoties	par	kopējās	lietas	lietošanu	
un	 rīcību	 ar	 to,	 nevar	 uzskatīt	 par	 tiesību	 izmantošanu	 neattaisnojamu	
mērķu	 sasniegšanai.	 Turpretī,	 ja	 civiltiesību	 subjekts	 šo	 tiesību	 izlieto	
netaisnprātīgi,	viņš	nebauda	tiesisku	aizsardzību.	
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[7.3]	 Apelācijas	 instances	 tiesa,	 atsaukdamās	 uz	 Augstākās	
tiesas	 Senāta	 2009.gada	 25.februāra	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 SKC-54/2009	
(C28210405)	 izteikto	 atziņu,	 nav	 ņēmusi	 vērā,	 kādos	 apstākļos	 tā	
ir	 formulēta,	 proti,	 kad	 kopīpašuma	 dalīšanas	 prasības	 noraidīšana	
pamatota	 ar	 Civillikuma	 1.pantu,	 kā	 apstākli	 minot	 izstumšanu	 no	
kopīpašuma,	 kas	 ir	 otra	 ¼	 domājamās	 daļas	 īpašnieka	 dēla	 ģimenes	
vienīgais	mājoklis	un	dzimtas	īpašums.	Judikatūras	atziņa	–	“kopīpašnieka	
tiesības	 prasīt	 kopīpašuma	 izbeigšanu	 nav	 ierobežojamas,	 atsaucoties	
uz	Civillikuma	1.pantu”	–	pilnībā	atbilst	apstākļu	kopumam	aprakstītajā	
lietā,	kad	Civillikuma	1.pants	kā	pamats	prasības	noraidīšanai	piemērots,	
nenodibinot	apstākļus	(neviena	no	pusēm	uz	tādiem	arī	nenorādīja),	kas	
liecinātu	par	kopīpašnieka	uz	neattaisnojamu	mērķu	sasniegšanu	vērstu	
rīcību,	un	neatklājot,	kā	tieši	netaisnprātīgā	rīcība	izpaudusies.

[7.4]	 Turpretī	 izskatāmajā	 lietā,	 neraugoties	 uz	 to,	 ka	 atbildētāju	
paskaidrojumi	 par	 prasītājas	 rīcības	 motīviem	 un	 īpašuma	 iegādes	
patiesajiem	 iemesliem	tika	atzīti	par	 ticamiem,	šiem	apstākļiem	nekāda	
nozīme	 nav	 piešķirta.	 Tādējādi	 tiek	 radīts	 nepareizs	 priekšstats,	 ka	
kopīpašuma	 dalīšanas	 lietās	 viens	 no	 nozīmīgākajiem	 civiltiesību	
principiem	nav	jāievēro,	citiem	vārdiem,	ka	kopīpašuma	dalīšanas	lietās	ir	
pieļaujama	tiesību	netaisnprātīga	izlietošana.

Atbildētāji,	 iebilstot	 pret	 prasību,	 norādījuši,	 ka	 sākotnēji	
AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 kopīpašuma	 1/45	 domājamo	
daļu	 ieguva	 no	 [pers.	 I]	 (viena	 no	 astoņiem	 denacionalizētā	 īpašuma	 
1/9	domājamās	daļas	īpašniekiem),	pamatojoties	uz	2005.gada	2.augustā	
noslēgtu	maiņas	līgumu.	Pēc	tam	tika	slēgti	nekustamā	īpašuma	domājamo	
daļu	pirkuma	līgumi:	2005.gada	11.augustā	[pers.	I]	atsavināja	prasītājai	
atlikušās	viņam	piederošās	4/45	domājamās	daļas;	2005.gada	27.oktobrī	
[pers.	 J]	 atsavināja	 īpašuma	 1/9	 domājamo	 daļu;	 2006.gada	 27.aprīlī	
[pers.	K]	atsavināja	 īpašuma	1/6	domājamo	daļu.	Šo	darījumu	rezultātā	
2006.gada	1.jūnijā	prasītāja	bija	ieguvusi	kopīpašuma	35/90	domājamās	
daļas.

Atbildētāji	 arī	 norādījuši,	 ka	 [pers.	 N],	 [pers.	 G]	 un	 [pers.	 H]	
(AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 bijušie	 akcionāri,	 kuri	 kopīgi	
darbojušies	 arī	 AS	 “REVERSED”	 valdē	 un	 padomē)	 rīkojas	 kopā	 un	
katram	ir	sava	loma	notikumu	attīstībā:	[pers.	G]	kļūst	par	kopīpašnieku	
un	 pilnībā	 atzīst	 prasību;	 [pers.	 H]	 kā	 aizdevēja,	 kuras	 it	 kā	 izsniegtais	
aizdevums	 nodrošināts	 ar	 īpašumam	 uzliktu	 hipotēku,	 atbalsta	
kopīpašuma	 pārdošanu;	 [pers.	 N],	 pārstāvot	 kapitālsabiedrību,	 uztur	
prasību	par	kopīpašuma	izbeigšanu.	Zīmīgi,	ka	[pers.	G]	par	kopīpašnieku	
kļūst,	 pamatojoties	 uz	 2006.gada	 2.jūnijā	 noslēgtu	 maiņas	 līgumu	
([pers.	 G]	 piederošā	 nekustamā	 īpašuma	 [adrese]	 1/6	 domājamā	
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daļa	 tiek	 samainīta	 ar	 19/90	 no	 prasītājai	 piederošajām	 kopīpašuma	 
35/90	domājamām	daļām),	bet	aptuveni	pēc	pusotra	mēneša	tiek	noslēgts	
otrs	maiņas	līgums,	ar	kuru	[pers.	G]	piederošā	iepriekšminētā	nekustamā	
īpašuma	1/6	domājamā	daļa	tiek	iemainīta	pret	prasītājai	piederošajām	 
15/90	 kopīpašuma	 domājamām	 daļām,	 mākslīgi	 atstājot	 prasītājas	
īpašumā	1/90	domājamo	daļu,	kas	atbilst	5	m2	ēkas.

No	 iepriekšteiktā	 izriet	 secīgi	notikumi:	1)	kopīpašuma	domājamo	
daļu	 labprātīga	 iegūšana,	 pamatojoties	 uz	 maiņas	 līgumu,	 kas	 liedz	
pārējiem	 kopīpašniekiem	 izmantot	 izpirkuma	 tiesību	 (Civillikuma	 
1383.pants);	 2)	 kopīpašuma	 (ar	 kadastrālo	 vērtību	 20	 815	 LVL)	 
2/9	 domājamo	 daļu	 apgrūtināšana	 ar	 hipotēku	 106	 000	 LVL	 apmērā	
(aizdevējam	netipiska	rīcība	–	pieņemt	nodrošinājumam	īpašuma	daļu,	kas	
acīmredzami	(pirmšķietami)	aizdevumu	nesedz);	3)	vēl	viena	kopīpašnieka	
piesaistīšana,	maiņas	ceļā	atsavinot	viņam	daļu	sava	īpašuma;	4)	atbildētāju	
piedāvātā	 kopīpašuma	 lietošanas	 kārtības	 līguma	 un	 priekšlikuma,	
kas	 pamatots	 ar	 Valsts	 zemes	 dienesta	 atzinumu	 par	 dzīvojamās	 mājas	
sadalīšanu	 dzīvokļu	 īpašumos,	 noraidīšana,	 nepiedāvājot	 savu	 lietošanas	
kārtības	 vai	 sadales	 variantu	 un	 neiesaistoties	 ar	 kopīpašumu	 saistīto	
jautājumu	risināšanā.	Senāts	uzskata,	ka	šo	apstākļu	kopumā	ir	saskatāmas	
tādas	savstarpējas	sakarības,	kas	ļauj	spriest	par	prasītājas	rīcības,	iestājoties	
kopīpašumā	 un	 vēlāk	 prasot	 kopīpašumu	 izbeigt	 ar	 pārdošanu	 izsolē,	
patieso	mērķi	–	ļaunā	nolūkā	ar	varu	izbeigt	kopīpašumu,	par	kura	lietošanu	
kopīpašniekiem	domstarpības	nekad	nav	bijušas,	kā	to	norāda	atbildētāji.

Pastāvot	 šādiem	 apstākļiem,	 apelācijas	 instances	 tiesai	 bija	
pienākums	 pārliecināties,	 vai,	 iegūstot	 kopīpašuma	 domājamās	 daļas,	
prasītājas	mērķis	 bija	 kopīgi	 lietot	 un	 apsaimniekot	 kopīpašumu,	 nevis	
peļņas	nolūkā	to	izbeigt,	izstumjot	no	kopīpašuma	pārējos	kopīpašniekus,	
respektīvi,	 vai	 likumā	 paredzēto	 tiesību	 prasīt	 kopīpašuma	 dalīšanu	
prasītāja	 izlieto	taisnprātīgi,	 respektējot	pārējo	kopīpašnieku	pamatotās	
intereses.	 Un,	 kā	 atzīts	 juridiskajā	 literatūrā,	 ja	 izrādītos,	 ka	 attiecīgo	
gadījumu	 regulējošās	 tiesību	 normas	 burtiska	 piemērošana	 novestu	
pie	acīmredzami	netaisnīga	rezultāta,	 tiesai	 jāatrod	šī	gadījuma	taisnīgs	
atrisinājums,	 iztulkojot	speciālo	tiesību	normu	kopsakarā	ar	Civillikuma	
1.pantu.	Tiesai	ir	jākonstatē,	kuras	puses	intereses	konkrētajā	gadījumā	ir	
jāaizsargā.	Šai	nolūkā	tiesa	sniedz	pušu	interešu	vērtējumu,	ko	noskaidro	
speciālās	 tiesību	 normas	 un	 Civillikuma	 1.panta	 sasaistes	 rezultātā	 
(sk.	Balodis K. Labas ticības princips mūsdienu Latvijas civiltiesībās. Jurista 
Vārds, 03.12.2002., Nr. 24).

[7.5]	Civillikuma	1075.panta	piemērošanas	sakarā	Senāts	norādījis,	
ka,	sadalot	kopīpašumu,	tiesa	piemēro	vienu	no	šajā	pantā	norādītajiem	
nekustamā	īpašuma	reālās	sadalīšanas	veidiem.	To	tiesa	izvēlas,	izvērtējot	
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kopīpašnieku	savstarpējās	attiecības,	dalījuma	 iespējamību	un	konkrēto	
situāciju,	kā	arī	izvērtējot	dalāmā	objekta	saimniecisko	nozīmi,	tā	īpašības	
un	 kopīpašnieku	 interešu	 pamatotību.	 Izpildot	 Civillikuma	 5.panta	
norādi,	ka	gadījumā,	kad	lieta	jāizšķir	pēc	tiesas	ieskata,	 jo	kopīpašnieki	
nav	 vienojušies	 par	 reālas	 kopīpašuma	 sadalīšanas	 veidu,	 tiesnesim,	
izvēloties	 vienu	 no	 Civillikuma	 1075.pantā	 norādītajiem	 sadalīšanas	
veidiem,	jāspriež	pēc	taisnības	apziņas	un	vispārīgiem	tiesību	principiem	
(sk. Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojuma “Kopīpašums”, 2011, 29.lpp., 
secinājumu 1.3.punktu, Augstākās tiesas Senāta 2008.gada 19.marta 
spriedumu lietā Nr. SKC-118/2008 (C90/02) un 2011.gada 12.janvāra 
spriedumu lietā Nr. SKC-15/2011 (C20216406)).

Kā	 jau	 iepriekš	minēts,	prasītāja	savu	kopīpašuma	domājamo	daļu	
apgrūtinājusi	ar	hipotēku	106	000	LVL	apmērā.

Tieši	dalāmā	nekustamā	 īpašuma	nodalījumā	 ierakstītās	hipotēkas	
dēļ	 Senāta	 ieskatā	 par	 vienīgo	 iespējamo	 kopīpašuma	 sadales	 veidu	
konkrētajā	 gadījumā	 tiek	 atzīta	 pārdošana	 izsolē.	 Tas,	 ka	 hipotēkas	
ņēmēja	 [pers.	 H]	 ir	 ar	 prasītāju	 saistīta	 persona,	 kopsakarā	 ar	 citiem	
šajā	 lietā	 nodibinātajiem	 apstākļiem	 dod	 pamatu	 uzskatīt,	 ka	 minētais	
nodrošinājums	 (hipotēka)	 aizdevējai	 piešķirts,	 lai	 izslēgtu	 iespēju	
kopīpašuma	izbeigšanai	piemērot	citus	Civillikuma	1075.pantā	paredzētos	
veidus.	 Prasītājas	 rīcības	 rezultātā	 pārējiem	 kopīpašniekiem	 ir	 liegts	
panākt	viņu	interesēm	visatbilstošāko	rezultātu.

Vērā	 ņemams	 ir	 arī	 apstāklis,	 ka	 prasītāja	 ir	 kopīpašuma	 
1/90	domājamās	daļas	(kas	atbilst	5	m2 ēkas)	īpašniece.	Prasība	tiesā	par	
kopīpašuma	dalīšanu,	pieprasot	to	pārdot	izsolē,	celta	ar	formālu	ieganstu	
par	 nespēju	 panākt	 vienošanos,	 lai	 gan	 pirms	 vēršanās	 tiesā	 nekādu	
atsaucību	iesaistīties	ar	kopīpašumu	risināmos	jautājumos	prasītāja	nav	
izrādījusi.	

Senāta	 ieskatā	 Civillikuma	 1074.	 un	 1075.panta	 mērķim	
neatbilst	 tāds	 kopīpašuma	 dalīšanas	 rezultāts,	 kad	 pēc	 kopīpašuma	 
1/90	domājamās	daļas	īpašnieces	prasības	pārējo	89/90	domājamo	daļu	
īpašnieki	(kuriem	no	viņu	gribas	neatkarīgu	iemeslu	dēļ	ir	liegta	iespēja	
novērst	dzimtas	 īpašuma	pārdošanu	 izsolē)	piespiedu	kārtā	zaudē	savu	
līdzšinējo	dzīvesvietu	un	ir	spiesti	nodoties	jaunas	mājvietas	meklēšanai.

Senāts	uzskata,	ka	kopīpašniekam,	ja	tas	nevēlas	palikt	kopīpašumā,	
nav	šķēršļu	panākt	savu	interešu	aizsardzību,	respektējot	citu	personu	–	
pārējo	 kopīpašnieku	 –	 tiesiskās	 intereses,	 kā	 to	 pieprasa	 Civillikuma	
1.pants.	Piemēram,	prasītājai	nebija	šķēršļu	no	kopīpašuma	izstāties,	savu	
domājamo	daļu	atsavinot	(ko	apstiprina	noslēgtie	atsavināšanas	darījumi	
ar	 [pers.	 G]),	 vai,	 akceptējot	 pārējo	 kopīpašnieku	 priekšlikumu,	 sadalīt	
nekustamo	īpašumu	atsevišķos	dzīvokļa	īpašumos	saskaņā	ar	izstrādāto	
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sadales	projektu.	Kaut	 arī	 Civillikuma	1075.pants	 to	neparedz	kā	 vienu	
no	iespējamiem	kopīpašuma	izbeigšanas	veidiem	un,	kā	atzīts	judikatūrā,	
šādā	 kārtībā	 veikta	 daudzdzīvokļu	 mājas	 sadale	 dzīvokļu	 īpašumos	
nav	 kopīpašuma	 sadale	 Civillikuma	 1074.	 un	 1075.panta	 izpratnē	 
(sk.	 Augstākās tiesas Senāta 2008.gada 23.janvāra sprieduma lietā  
Nr. SKC-34/2008 (C04383004) tēzi),	 tomēr	 nevar	 noliegt,	 ka,	 sadalot	
nekustamo	 īpašumu	 dzīvokļa	 īpašumos,	 kopīpašums	 tā	 klasiskajā	 –	
Civillikuma	1067.panta	–		izpratnē	beidz	pastāvēt.	

		 Apkopojot	iepriekš	teikto,	apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	
nevar	 atzīt	 par	 pamatotu	 Civillikuma	 1074.	 un	 1075.panta	 nepareizas	
piemērošanas	 dēļ	 (konstatējot	 tiesību	 netaisnprātīgas	 izlietošanas	
pazīmes,	 nav	 veikta	piemērojamo	 tiesību	normu	 sistēmiskā	 iztulkošana	
kopsakarā	ar	Civillikuma	1.pantu),	līdz	ar	to	Senāts	atzīst,	ka	spriedums,	
apmierinot	 kasācijas	 sūdzību,	 ir	 atceļams	 un	 lieta	 nododama	 jaunai	
izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

Atbilstoši	Civilprocesa	 likuma	458.panta	otrajai	daļai	atmaksājama	
par	 kasācijas	 sūdzību	 samaksātā	drošības	nauda	300	EUR,	 ko	 kasācijas	
sūdzības	iesniedzējas	vietā	samaksājusi	[pers.	L].

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	2018.gada	21.februāra	
spriedumu	atcelt	un	 lietu	nodot	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	 instances	
tiesā;

atmaksāt	[pers.	L]	drošības	naudu	300	EUR (trīs	simti	euro).
Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Rīgā	2019.gada	17.decembrī	 	 SKC-259/2019
 ECLI:LV:AT:2019:1217.C04169414.6.BL

B L A K U S  L Ē M U M S

Senāts	šādā	sastāvā:	
senatore	referente	Anda	Briede,
senatore	Vanda	Cīrule,
senatore	Anita	Čerņavska,
senatore	Ināra	Garda,
senatore	Ļubova	Kušnire,
senators	Valerijs	Maksimovs,
senators	Normunds	Salenieks,
senatore	Marika	Senkāne,
senators	Aigars	Strupišs,
izskatot	rakstveida	procesā	civillietu	sakarā	ar	[pers.	A]	(mantojuma	

masas)	kasācijas	sūdzību	par	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	
2018.gada	 21.februāra	 spriedumu	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 prasībā	 pret	
[pers.	B],	[pers.	C],	[pers.	A],	[pers.	D],	[pers.	E],	[pers.	F]	un	[pers.	G]	ar	
trešo	personu	[pers.	H]	par	kopīpašuma	izbeigšanu

konstatēja

[1]	Prasības	tiesvedības	priekšmets	ir	kopīpašuma	izbeigšana,	kurā	
prasību	 pret	 fiziskām	 personām	 cēla	 maksātnespējīgā	 AS	 “REVERSED”	
(šobrīd	–	AS	 “Latzemes	aktīvi”),	 reģistrācijas	Nr.	40003347400.	Dalāmā	
nekustamā	 īpašuma	 sastāvā	 ir	 zeme,	 uz	 kuras	 atrodas	 divas	 dzīvokļu	
īpašumos	nesadalītas	dzīvojamās	ēkas	un	palīgēkas	[adrese];	nekustamais	
īpašums	 ierakstīts	 Rīgas	 pilsētas	 zemesgrāmatas	 nodalījumā	 Nr.	 [..],	
kadastra	Nr.	[..].	Prasība	celta	pēc	maksātnespējas	procesa	pasludināšanas,	
proti,	 2014.gada	 3.martā,	 kad	 prasītājai	 piederēja	 minētā	 kopīpašuma	 
1/90	 domājamā	 daļa.	 Prasības	 pieteikumu	 maksātnespējīgās	 AS	
“REVERSED”	 vārdā,	 pamatojoties	 uz	 administratores	 Elīnas	 Dupates	
izdoto	pilnvaru,	iesniegusi	zvērināta	advokāte	Arta	Snipe.

[2]	Saskaņā	ar	lietas	materiāliem	un	ierakstiem	reģistros	ar	publisku	
ticamību	 ir	 bijuši	 vairāki	 notikumi,	 kuri	 ir	 par	 pamatu	 blakus	 lēmuma	
pieņemšanai,	un	hronoloģiskā	kārtībā	tie	identificējami	šādi:

[2.1]	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”,	 reģistrācijas	
Nr.	50003754431,	kas	Uzņēmumu	reģistrā	reģistrēta	2005.gada	11.jūlijā,	
2005.gada	2.augustā	noslēdz	maiņas	līgumu	ar	[pers.	I],	iegūstot	īpašumā	
nekustamā	 īpašuma	 [adrese]	 1/45	 domājamās	 daļas.	 Īpašuma	 tiesību	
pāreja	vēl	netiek	ierakstīta	zemesgrāmatā	(Rīgas pilsētas zemesgrāmatas 
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nodalījuma Nr. [..] II daļas 1.iedaļas Nr. 14.1.–14.3.ieraksts, lietas 1.sējuma 
46.–49.lp.).

[2.2]	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 2005.gada	 11.augustā	
noslēdz	 ar	 [pers.	 I]	 minētā	 nekustamā	 īpašuma	 4/45	 domājamo	 daļu	
pirkuma	līgumu.	Īpašuma	tiesību	pāreja	vēl	netiek	ierakstīta	zemesgrāmatā	
(turpat, II daļas 1.iedaļas Nr. 13.1.–13.3.ieraksts).

[2.3]	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 2005.gada	 27.oktobrī	
nopērk	nekustamā	 īpašuma	 [adrese]	1/9	domājamās	daļas	no	 [pers.	 J].	
Īpašuma	tiesību	pāreja	vēl	netiek	ierakstīta	zemesgrāmatā	(turpat, II daļas 
1.iedaļas Nr. 12.1.–12.4.ieraksts).

[2.4.]	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 iesniedz	 zemesgrāmatā	
nostiprinājuma	lūgumus,	lai	nostiprinātu	iepriekš	minētos	darījumus.	Ar	
zemesgrāmatu	tiesneša	2006.gada	21.februāra	lēmumu	tiek	nostiprinātas	
AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	īpašuma	tiesības	uz	2/9	domājamām	
daļām	no	kopīpašuma	(turpat, II daļas 1.iedaļas Nr. 13.1.–14.3.ieraksts). 

[2.5]	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 2006.gada	 29.martā	
noslēdz	 ar	 [pers.	 H]	 aizdevuma	 līgumu	 un	 hipotēkas	 līgumu,	 ieķīlājot	
AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 piederošās	 kopējās	 lietas	 [adrese]	 
2/9	 domājamās	 daļas.	 Hipotēka	 vēl	 netiek	 ierakstīta	 zemesgrāmatā.	
Saistību	 izpildes	 termiņš	 ir	 2008.gada	 30.marts	 (turpat, IV daļas  
1.–2.iedaļas Nr. 1.1.ieraksts).

[2.6]	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	2006.gada	27.aprīlī	noslēdz	
ar	[pers.	K]	nekustamā	īpašuma	[adrese]	1/6	domājamās	daļas	pirkuma	
līgumu.	 Īpašuma	 tiesību	 pāreja	 uzreiz	 netiek	 ierakstīta	 zemesgrāmatā	
(turpat, II daļas 1.iedaļas Nr. 16.1.– 16.3.ieraksts).

[2.7]	 Ar	 zemesgrāmatu	 tiesneša	 2006.gada	 3.maija	 lēmumu	
zemesgrāmatā	 tiek	 ierakstīta	 aizlieguma	 atzīme	 bez	 [pers.	 H]	 piekrišanas	
atsavināt	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 piederošās	 kopīpašuma	
domājamās	daļas,	un	hipotēka	106	000	LVL	(50	000	LVL	pamatprasījums	un	
56	000	LVL	iespējamie	blakus	prasījumi)	vērtībā	par	labu	[pers.	H]	(turpat, 
II daļas 2.iedaļas Nr. 3.1.ieraksts, kā arī IV daļas 1.– 2.iedaļas Nr. 1.1.ieraksts).

[2.8]	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	2006.gada	2.jūnijā	noslēdz	
ar	[pers.	G]	maiņas	līgumu,	ar	kuru	kopīpašuma	19/90	domājamās	daļas	
tiek	mainītas	pret	nekustamā	 īpašuma	ar	kadastra	Nr.	 [..]	 (zemesgabala	
23 163 m2	 platībā)	 [adrese]	 1/6	 domājamo	daļu.	 Šo	maiņas	 līgumu	AS	
“Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 vārdā	 uz	 prokūras	 pamata	 paraksta	
[pers.	 O]	 (lietas 2.sējuma 50.lp.).	 Īpašuma	 tiesību	 pāreja	 zemesgrāmatā	
nostiprināta	2006.gada	7.jūlijā	(Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma 
Nr. [..] II daļas 1.daļas Nr. 15.1.–15.4.ieraksts, lietas 1.sējuma 46.–49.lp.). 
Prezumējams,	ka	saņemta	[pers.	H]	kā	hipotekārās	kreditores	piekrišana,	
un	tā	pievienota	nostiprinājuma	lūgumam,	ko	iesniedza	zemesgrāmatā.
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[2.9] 2006.gada	 10.jūlijā	 zemesgrāmatā	 tiek	 nostiprinātas	
AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	tiesības	uz	kopīpašuma	1/6	domājamo	
daļu,	pamatojoties	uz	2006.gada	27.aprīlī	ar	 [pers.	K]	noslēgto	pirkuma	
līgumu	(turpat, II daļas 1.iedaļas Nr. 16.1.–16.3.ieraksts).

[2.10]	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	2006.gada	12.jūlijā	noslēdz	
maiņas	līgumu,	ar	kuru	sev	piederošās	kopīpašuma	15/90	domājamās	daļas	
no	nekustamā	 īpašuma	[adrese]	sabiedrība	maina	pret	 [pers.	G]	piederošā	
nekustamā	 īpašuma	 ar	 kadastra	 Nr.	 [..]	 (zemesgabala	 23	 163	m2	 platībā)	
[adrese]	1/6	domājamo	daļu.	Šo	maiņas	 līgumu	AS	 “Latzemes	nekustamie	
īpašumi”	 vārdā	 uz	 prokūras	 pamata	 paraksta	 [pers.	 O]	 (lietas 2.sējuma 
51.lp.).	 Īpašuma	 tiesību	 pāreja	 zemesgrāmatā	 nostiprināta	 2006.gada	
28.jūlijā	 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..] II daļas 1.iedaļas 
Nr. 17.1.–17.3.ieraksts, lietas 1.sējuma 46.–49.lp.).	Prezumējams,	ka	saņemta	
[pers.	 H]	 kā	 hipotekārās	 kreditores	 piekrišana	 nostiprinājuma	 lūgumam	
zemesgrāmatā.

[2.11]	Pēc	abu	minēto	maiņas	darījumu	ar	[pers.	G]	noslēgšanas	AS	
“Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 īpašuma	 tiesības	 kopējā	 lietā	 [adrese]	
samazinājušās	 līdz	 1/90	 domājamām	 daļām	 (turpat, II daļas 1.iedaļas 
Nr. 17.1.ieraksts).

[2.12]	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 2008.gada	 6.martā	
nekustamajā	īpašumā	esošo	dzīvokli	Nr.	[..]	 izīrē	[pers.	P].	AS	“Latzemes	
nekustamie	īpašumi”	vārdā	rīkojas	[pers.	N]	kā	prokūrists	(lietas 1.sējuma 
98.–102.lp.).

[2.13]	 Saskaņā	 ar	 Maksātnespējas	 reģistra	 publiski	 pieejamo	
informāciju	2010.gada	27.aprīlī	tiek	ierosināts	AS	“Latzemes	aktīvi”	(tolaik	
AS	“PARAUGTIPOGRĀFIJA”),	reģistrācijas	Nr.	40003347400,	ārpustiesas	
tiesiskās	 aizsardzības	 process,	 bet	 2010.gada	 6.maijā	 tiek	 lemts	
īstenot	 ārpustiesas	 tiesiskās	 aizsardzības	 procesu,	 par	 administratori	
ieceļot	 Elīnu	 Dupati	 (sk. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas  
2010.gada 6.maija lēmumu lietā Nr. C29545010).	No	šī	2010.gada	6.maija	
tiesas	 nolēmuma	 izriet,	 ka	 tiesiskās	 aizsardzības	 plāns	 saskaņots	 ar	
nenodrošinātajiem	kreditoriem,	kuru	prasījumu	kopsumma	371	484,32	LVL 
veido	 77,85	 %	 no	 kopējās	 kreditoru	 galveno	 prasījumu	 summas	 
477	200,32	LVL,	bet	plānu	nav	saskaņojis	tikai	nodrošinātais	kreditors	–	
AS	 “Swedbank”,	 kura	 nodrošinātais	 pamatprasījums	 ir	 53	 623,95	 LVL	 
(sk. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 6.maija lēmumu 
lietā Nr. C29545010).	 Lēmumā	 nav	 ziņu	 par	 [pers.	 H]	 kā	 nodrošināto	
kreditori,	lai	gan	nekustamā	īpašuma	[adrese]	zemesgrāmatas	nodalījumā	
2006.gada	3.maijā	ir	ierakstīta	hipotēka	viņas	labā.

[2.14]	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”,	 reģistrācijas	
Nr.	50003754431,	2010.gada	21.maijā	reorganizācijas	ceļā	tiek	pievienota	
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AS	 “PARAUGTIPOGRĀFIJA”,	 reģistrācijas	 Nr.	 40003347400,	 jeb	 AS	
“Latzemes	aktīvi”	(lietas 1.sējuma 9.lp.).

[2.15]	 AS	 “PARAUGTIPOGRĀFIJA”	 2011.gada	26.aprīlī	 tiek	mainīta	
uz	AS	“REVERSED”	(lietas 1.sējuma 10.lp.).

[2.16]	 Ārpustiesas	 tiesiskās	 aizsardzības	 process	 2012.gada	
28.maijā	 tiek	 izbeigts	 un	 pasludināts	 maksātnespējas	 process,	 jo	 
AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 (tolaik	 –	 AS	 “REVERSED”,	 bet	 pirms	 2010.gada	
21.maija	 –	 AS	 “PARAUGTIPOGRĀFIJA”)	 nebija	 izpildījusi	 ārpustiesas	
tiesiskās	 aizsardzības	 plānu,	 kurš	 bija	 saskaņots	 ar	 kreditoriem	 (sk. 
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2012.gada 28.maija lēmumu 
lietā Nr. C29545010).	Par	maksātnespējas	procesa	administratori	 iecelta	
Elīna	Dupate,	 jo	viņa	bija	administratore	 tiesiskās	aizsardzības	procesā.	
Atbilstoši	 publiski	 pieejamiem	 ierakstiem	 no	 maksātnespējas	 procesa	
reģistra	 un	 no	 lietas	 materiāliem	 redzams,	 ka	 mantas	 izsoles	 rīkotas	
zvērinātu	advokātu	biroja	“Kaniņa	Šlitke	un	Snipe”	telpās	Mūkusalas	ielā	
41B,	Rīgā,	LV-1004	(lietas 1.sējuma 11.lp.).	Elīnas	Dupates	prakses	adrese	
bija	Mūkusalas	iela	41B,	Rīga,	LV-1004	(sk. turpat).

[2.17]	 Rīgas	 apgabaltiesā	 2014.gada	 28.februārī	 tiek	 iesniegts	
maksātnespējīgās	 “Latzemes	 aktīvi”	 (tolaik	 –	 AS	 “REVERSED”)	
maksātnespējas	administratores	Elīnas	Dupates	prasības	pieteikums	par	
kopīpašuma	izbeigšanu,	kuru	uz	administratores	izdotās	pilnvaras	pamata	
parakstījusi	zvērināta	advokāte	Arta	Snipe.	Ar	Rīgas	apgabaltiesas	tiesneša	
2014.gada	 11.marta	 lēmumu	 prasības	 pieteikums	 atstāts	 bez	 virzības,	
uzliekot	 pienākumu	 līdz	 2014.gada	 11.aprīlim	 iesniegt	 pierādījumus	
par	dalāmā	kopīpašuma	vērtību	un	pierādījumus,	ka	kopīpašnieki	nevar	
vienoties	par	sadales	veidu.	Trūkumi	tiek	novērsti,	un	2014.gada	11.aprīlī	
tiek	ierosināta	civillieta	Nr.	C04169414.

[2.18]	 Atbildētāja	 civillietā	 Nr.	 C04169414	 [pers.	 A]	 vērš	 tiesas	
uzmanību,	 ka	 prasītāja,	 atbildētājs	 [pers.	 G]	 un	 trešā	 persona	 [pers.	 H]	
veikuši	 virkni	 fiktīvu	 darījumu	 ar	 ļaunprātīgu	 nolūku	 iegūt	 nekustamo	
īpašumu	[adrese]	(lietas 1.sējuma 33.–35.lp.).	[Pers.	G]	2014.gada	30.jūnijā	
sniedz	paskaidrojumus	tiesai,	ka	atzīst	prasītājas	prasību	(lietas 1.sējuma 
51.lp.).	 [Per.	 H]	 norāda	 tiesai,	 ka	 piekrīt	 nekustamā	 īpašuma	 [adrese]	
pārdošanai	izsolē,	bet	ne	tā	sadalīšanai	(lietas 1.sējuma 53.lp.).

[2.19]	Civillietas	Nr.	C04169414	materiāliem	tiek	pievienots	Valsts	
zemes	dienesta	2015.gada	19.janvāra	atzinums	par	iespējamo	nekustamā	
īpašuma	 [adrese]	 sadalīšanu	 dzīvokļu	 īpašumos	 (lietas 1.sējuma 86.lp.). 
Vēlāk	 lietā	no	atbildētājas	advokāta	puses	tiek	 iesniegts	vēl	viens	Valsts	
zemes	 dienesta	 atzinums	 par	 iespējamo	 nekustamā	 īpašuma	 [adrese]	
sadalīšanu	dzīvokļu	īpašumos	(lietas 1.sējuma 109.–110.lp.).	Piedāvājumu	
sadalīt	 kopējo	 lietu	 dzīvokļu	 īpašumos	 prasītāja	 noraida,	 nepiedāvājot	
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alternatīvu	 un	 turpinot	 uzstāt	 uz	 kopīpašuma	 pārdošanu	 izsolē	 (lietas 
1.sējuma 166.lp.).

[2.20]	 2015.gada	 13.jūlijā	 lieta	 Nr.	 C04169414	 tiek	 nodota	
izskatīšanai	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesai.

[2.21]	 Saskaņā	 ar	 Maksātnespējas	 reģistra	 datiem	 prasītājas	
maksātnespējas	 process	 tiek	 izbeigts	 2016.gada	 23.augustā ar	 Rīgas	
pilsētas	 Latgales	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	 23.augusta	 lēmumu	 lietā	
Nr.	C29660712,	jo	ir	pabeigta	sanācija	(sk. Maksātnespējas reģistru. Pieejams: 
https://maksatnespeja.ur.gov.lv/insolvency/proceeding/lv/90106074). 

[2.22]	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesa	 2016.gada	
22.septembrī	 noraida	 prasītājas	 prasību	 par	 kopīpašuma	 dalīšanu.	 
2016.gada	26.oktobrī	prasītājas	advokāts	Normunds	Šlitke	iesniedz	apelācijas	
sūdzību,	pārsūdzot	spriedumu	pilnā	apjomā	(lietas 1.sējuma 181.lp.).

[2.23]	 Rīgas	 apgabaltiesa	 2018.gada	 21.februārī	 taisa	 spriedumu	
civillietā	 Nr.	 C04169414,	 ar	 kuru	 prasību	 par	 kopīpašuma	 izbeigšanu	
apmierina,	nosakot	kopīpašumu	pārdot	izsolē	un	ieņemto	naudu	sadalīt	
kopīpašnieku	 starpā	 proporcionāli	 katram	 piederošo	 domājamo	 daļu	
apmēram,	ņemot	vērā	hipotekāros	prasījumus.	Par	spriedumu	atbildētāja	
[pers.	A]	iesniedz	kasācijas	sūdzību,	pārsūdzot	spriedumu	pilnā	apjomā.

[3] Civillietā	 Nr.	 C04169414	 par	 kopīpašuma	 [adrese]	 dalīšanu	
[pers.	 H]	 un	 prasītāju	 –	 maksātnespējīgo	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 (tolaik	 – 
MAS	 “REVERSED”)	 –	 pārstāv	 zvērināts	 advokāts	 Normunds	 Šlitke	
(lietas 1.sējuma 60.–61., 185.lp.).	 Lietā	 iesniegtajā	 2014.gada	 21.oktobrī	
izrakstītajā	orderī	advokāta	prakses	adrese	norādīta	Mūkusalas	iela	41B-8,	
Rīga,	LV-1004	(lietas 1.sējuma 60.lp.).	Maksātnespējas	administratore	Elīna	
Dupate	 2015.gada	 1.jūnijā	 civillietā	 Nr.	 C04169414	 pārstāvēt	 prasītāju	
pilnvarojusi	arī	[pers.	O],	kurš	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	vārdā	
slēdza	maiņas	 darījumus	 ar	 [pers.	 G]	 (lietas 1.sējuma 103.lp.).	 Savukārt	
atbildētāju	 [pers.	 G]	 pārstāv	 [pers.	 H]	 kā	 zvērinātas	 advokātes	 Ilmes	
Dukas	palīdze	uz	2014.gada	9.decembra	ordera	pamata,	kas	apliecināts	ar	
neatšifrētu	parakstu	un	uz	ordera	uzspiests	zīmogs	“zvērināta	advokāte	
Ilme	Duka”	(lietas 1.sējuma 72.lp.).	No	2017.gada	24.novembra	[pers.	G]	
pārstāvis	Rīgas	apgabaltiesā	 ir	zvērināts	advokāts	Edgars	Ziediņš	(lietas 
2.sējuma 6.lp.),	bet	 [pers.	G]	2018.gada	7.februārī	 lūdz	 lietu	 izskatīt	bez	
pārstāvja	piedalīšanās	(lietas 2.sējuma 16.lp.).

[4]	 Atbilstoši	 atbildētājas	 [pers.	 A]	 iesniegtajiem	 dokumentiem	
[pers.	H],	[pers.	N]	un	[pers.	G]	ir	bijušie	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”,	
kas	pievienota	AS	“Latzemes	aktīvi”,	akcionāri	un	bijuši	valdē	un	padomē.	
Savukārt	[pers.	G]	un	[pers.	H]	ir	bijuši	AS	“PARAUGTIPOGRĀFIJA”	(tagad	
pēc	 vairākām	 nosaukuma	maiņām	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”)	 akcionāri,	 bet	
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[pers.	N]	–	valdes	loceklis.	Arī	[pers.	O]	ir	ieņēmis	valdes	locekļa	amatu	AS	
“Latzemes	nekustamie	īpašumi”,	kā	arī	bijis	sabiedrības	prokūrists	(lietas 
2.sējuma 42.–49.lp.).

[5]	No	visa	iepriekš	minētā	izriet	secīgi	notikumi:
[5.1]	Nekustamā	īpašuma	[adrese]	domājamo	daļu	iegūšana	no	AS		

“Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 puses	 uz	 maiņas	 līguma	 pamata,	 kas	
liedz	 pārējiem	 kopīpašniekiem	 izmantot	 izpirkuma	 tiesību	 (Civillikuma	
1383.pants).	 [Pers.	 N]	 darījuma	 noslēgšanas	 dienā	 bija	 AS	 “Latzemes	
nekustamie	 īpašumi”	 valdes	 loceklis	 ar	 tiesībām	 pārstāvēt	 sabiedrību	
atsevišķi,	[pers.	H]	–	sabiedrības	padomē,	bet	[pers.	O]	–	tās	prokūrists.	

[5.2]	 Kopīpašuma	 domājamo	 daļu	 nekustamā	 īpašumā	 [adrese]	
iegūšana	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	īpašumā	uz	pirkuma	līguma	
pamata.	[Pers.	N]	darījuma	dienā	bija	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	
valdes	 loceklis	 ar	 tiesībām	 pārstāvēt	 sabiedrību	 atsevišķi,	 [pers.	 H]	 –	
sabiedrības	padomē,	bet	[pers.	O]	–		tās	prokūrists.

[5.3]	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 iesniedz	 zemesgrāmatā	
nostiprinājuma	 lūgumus,	 lai	 ievērojami	 vēlāk	 par	 darījumu	 slēgšanas	
dienu	nostiprinātu	 iepriekš	minētos	 trīs	nekustamā	 īpašuma	darījumus	
un	tādējādi	īpašuma	tiesību	pāreju	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	uz	
2/9	domājamām	daļām	nekustamajā	īpašumā	[adrese].

[5.4]	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	noslēdz	aizdevuma	līgumu	
un	 hipotēkas	 līgumu	 ar	 [pers.	 H].	 Notiek	 nekustamā	 īpašuma	 [adrese]	
2/9	 domājamo	 daļu	 (ar	 kadastrālo	 vērtību	 20	 815	 LVL)	 apgrūtināšana	
ar	 hipotēku	 106	 000	 LVL	 apmērā	 (aizdevējam	 netipiska	 rīcība	 –	 kā	
nodrošinājumu	pieņemt	 īpašuma	daļu,	kas	acīmredzami	(pirmšķietami)	
aizdevumu	 nesedz).	 Norādīto	 darījumu	 noslēgšanas	 brīdī	 šā	 lēmuma	
4.punktā	minētās	personas	bija	 ieinteresētas	darījumos,	proti,	 [pers.	H],	
[pers.	N]	un	[pers.	G]	bija	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	akcionāri	vai	
arī	locekļi	sabiedrības	padomē	vai	valdē.

[5.5]	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 noslēdz	 ar	 [pers.	 K]	
nekustamā	 īpašuma	 [adrese]	 1/6	 domājamās	 daļas	 pirkuma	 līgumu.	
Īpašuma	tiesību	pāreja	netiek	ierakstīta	zemesgrāmatā	uzreiz,	bet	vēlāk	–	
2006.gada	10.jūlijā.

[5.6]	Zemesgrāmatā	[pers.	H]	labā	tiek	nostiprināta	hipotēka	uz	AS	
“Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 piederošajām	 2/9	 domājamām	 daļām	
kopīpašumā.

[5.7]	 [Pers.	G]	un	AS	 “Latzemes	nekustamie	 īpašumi”,	 kuras	vārdā	
pilnvarots	rīkoties	[pers.	O],	noslēdz	maiņas	līgumus,	ar	kuriem	[pers.	G]	
iegūst	35/90	domājamās	daļas	no	nekustamā	īpašuma	[adrese].	[Pers.	H]	
kā	 hipotekārā	 kreditore	 piekrīt	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	
darījumiem	 ar	 [pers.	 G],	 samazinot	 viņas	 parādnieces	 AS	 “Latzemes	
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nekustamie	 īpašumi”	 domājamās	 daļas	 nekustamajā	 īpašumā	 līdz	 
1/90	 domājamai	 daļai.	 Darījumu	 noslēgšanas	 brīdī	 [pers.	 N]	 bija	 AS	
“Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”	 valdes	 loceklis,	 [pers.	 O]	 –	 prokūrists	
un	no	2006.gada	3.jūlija	valdes	loceklis,	bet	[pers.	H]	–	padomes	locekle.	
Savukārt	 [per.	 G]	 no	 2007.gada	 22.augusta	 ir	 sabiedrības	 akcionārs,	
periodiski	mainot	piederošo	akciju	skaitu.

[5.8]	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	izīrē	[adrese]	esošo	dzīvokli	
Nr.	 [..].	 Sabiedrības	 vārdā	 rīkojas	 [pers.	 N]	 kā	 valdes	 loceklis.	 Turklāt	
darījuma	 noslēgšanas	 brīdī	 (2008.gada	 6.martā)	 [pers.	 H],	 [pers.	 G]	 un	
[pers.	N]	bija	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	akcionāri.

[5.9]	 Notiek	 AS	 “Latzemes	 nekustamie	 īpašumi”,	 kurai	 pieder	 
1/90	domājamā	daļa	nekustamajā	īpašumā	[adrese],	pievienošana	prasītājai	
(tolaik	 –	 AS	 “PARAUGTIPOGRĀFIJA”,	 bet	 tagad	 –	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”).	
[Pers.	H]	un	[pers.	G]	ir	bijuši	AS	“PARAUGTIPOGRĀFIJA”	akcionāri	(lietas 
2.sējuma 44.–45.lp.).	Pievienošana	notiek,	 īsi	pirms	tiek	uzsākts	prasītājas	
tiesiskās	 aizsardzības	 process,	 un	 vēlāk	 pasludināts	 maksātnespējas	
process,	kurā	maksātnespējas	administratore	ir	Elīna	Dupate,	kurai	prakses	
vieta	bija	turpat,	kur	ZAB	“Kaniņa,	Šlitke	un	Snipe”,	Mūkusalas	ielā	41B,	Rīgā.

[5.10]	Maksātnespējas	procesa	administratore	ceļ	tiesā	prasību	pret	
kopīpašniekiem,	 tostarp	 [pers.G],	 norādot	 kā	 trešo	 personu	 hipotekāro	
kreditori	[pers.	H].	

[5.11]	 [Pers.	 G]	 piekrīt	 prasītājas	 prasībā	 norādītajai	 kopīpašumā	
esošā	nekustamā	īpašuma	[adrese]	sadalīšanai,	pārdodot	to	izsolē,	ņemot	
vērā	hipotekāros	prasījumus.

[5.12]	Bijušie	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	akcionāri,	valdes	
un	padomes	 locekļi,	prokūristi	 izvirza	viens	otru	kā	pārstāvjus	civillietā	
par	 kopīpašuma	 [adrese]	 dalīšanu,	 radot	 šķietamu	 iespaidu	 par	 trešās	
personas	 esību	 un	 atbildētāja	 [pers.	 G]	 šķietami	 patieso	 vēlmi	 izbeigt	
kopīpašumu.

[5.13]	 Atbildētāju,	 izņemot	 [pers.	 G],	 piedāvātā	 kopējās	 lietas	
lietošanas	kārtības	līguma	un	priekšlikuma,	kas	pamatots	ar	Valsts	zemes	
dienesta	atzinumu	par	dzīvojamās	mājas	sadalīšanu	dzīvokļu	 īpašumos,	
noraidīšana,	prasītājai	nepiedāvājot	savu	 lietošanas	kārtības	vai	sadales	
variantu	un	neiesaistoties	ar	kopīpašumu	saistīto	jautājumu	risināšanā.

[5.14]	 Prasītājas	 maksātnespējas	 procesa	 izbeigšana,	 jo	 pabeigta	
sanācija.

[5.15]	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesa	noraida	prasību,	
bet	prasītājas	advokāts	Normunds	Šlitke	iesniedz	apelācijas	sūdzību.

[5.16]	 Rīgas	 apgabaltiesa	 apmierina	 prasību	 par	 kopīpašumu	
izbeigšanu,	un	par	šo	spriedumu	tiek	iesniegta	kasācijas	sūdzība.

[6]	Šobrīd,	ieskatoties	nekustamā	īpašuma	[adrese]	zemesgrāmatas	
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nodalījumā,	redzams,	ka	vēl	arvien	[pers.	G]	un	AS	“Latzemes	nekustamie	
īpašumi”,	kas	pievienota	AS	“Latzemes	aktīvi”,	pieder	nekustamā	īpašuma	
domājamās	 daļas,	 bet	 uz	 AS	 “Latzemes	 aktīvi”	 piederošo	 kopīpašuma	
1/90	domājamo	daļu	ir	spēkā	esoša	hipotēka	par	labu	[pers.	H].

[7]	 Saskaņā	 ar	 Latvijas	 Zvērinātu	 advokātu	 kolēģijas	 interneta	
vietnes	 advokatura.lv	 ziņām	 zvērināts	 advokāts	 Normunds	 Šlitke,	
zvērināta	advokāte	Dace	Timermane,	zvērināta	advokāta	palīgs	[pers.	O]	
un	 zvērināta	 advokāte	 Arta	 Snipe	 kopā	 praktizē	 ZAB	 “Amicus	 Curiae”	
un	 ZAB	 “iLaw”	 (sk. https://advokatura.lv/lv/birojs/amicus-curiae un 
https://advokatura.lv/lv/birojs/ilaw).	 Savukārt	 bijusī	 maksātnespējas	
administratore	 Elīna	 Dupate	 ir	 individuāli	 praktizējošas	 zvērinātas	
advokātes	 Solvitas	 Eimanes,	 kurai	 papildu	 praktizēšanas	 vieta	 ir	 ZAB	
“Amicus	Curiae”,	palīdze	 (sk. https://advokatura.lv/lv/birojs/amicus-curiae). 
No	Maksātnespējas	reģistra	ierakstiem	redzams,	ka	šobrīd	Elīna	Dupate	
nav	sertificēta	maksātnespējas	administratore.

[8]	 Ievērojot	 iepriekš	 minētos	 apstākļus,	 Senāts	 saskata	 ne	 tikai	
problēmas	 ar	 normatīvajiem	 tiesību	 aktiem,	 bet	 arī	 tādas	 savstarpējas	
sakarības,	 kas	 var	 norādīt	 uz	 prasītājas	 rīcības	 motīviem,	 apzināti	
iestājoties	kopīpašumā	un	vēlāk	prasot	kopīpašumu	izbeigt	ar	pārdošanu	
izsolē,	 un	 iespējamo	 patieso	 mērķi	 –	 ļaunā	 nolūkā	 piespiest	 pārējiem	
kopīpašniekiem	izbeigt	kopīpašumu,	par	kura	 lietošanu	kopīpašniekiem	
domstarpības	 nekad	 nav	 bijušas.	 Tādējādi	 ir	 pamats	 vērst	 uzmanību	
ne	 tikai	 uz	 normatīvo	 tiesību	 aktu	 nepilnībām,	 bet	 arī	 iepriekš	minēto	
personu	 rīcības	 iespējamu	neatbilstību	 likumam	un	 zvērinātu	 advokātu	
ētikas	standartiem.

I

[9]	 Senāts	 uzskata	 par	 nepieciešamu	 darīt	 zināmu	 Latvijas	
Republikas	 Saeimai,	 Valsts	 prezidentam	 un	 Ministru	 kabinetam	 par	
nepilnību	 Civillikuma	 1075.pantā,	 neparedzot	 mūsdienu	 apstākļiem	
atbilstošus	kopīpašuma	izbeigšanas	veidus.

[10]	Senāta	ieskatā	ir	jāpārskata	Civillikuma	1075.panta	regulējums	
attiecībā	 uz	 kopīpašuma	 izbeigšanas	 veidiem	 un	 jāpilnveido	 atbilstoši	
mūsdienu	 situācijai,	 apsverot,	 piemēram,	 ka	 gadījumā,	 ja	 kopīpašuma	
priekšmets	ir	daudzdzīvokļu	māja,	tad	viens	no	kopīpašuma	izbeigšanas	
veidiem	 varētu	 būt	 sadalīšana	 dzīvokļu	 īpašumos,	 jo	 arī	 tādējādi	
kopīpašums	tā	klasiskajā	–	Civillikuma	1067.panta	–	izpratnē	tiktu	izbeigts	
(sal. Dzīvokļu	īpašuma	likuma	6.panta	pirmā	daļa).	

Turklāt	 būtu	 jāapsver	 iespēja	 noteikt	 tiesām	 tiesības	 vienlaikus	
piemērot	dažādus	kopīpašuma	izbeigšanas	veidus	taisnīgai	un	saprātīgai	
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kopīpašuma	izbeigšanai.	Šobrīd	likumā	paredzēta	iespēja	piemērot	tikai	
vienu	no	Civillikuma	1075.panta	kopīpašuma	izbeigšanas	veidiem.

[11]	 Saskaņā	 ar	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 65.pantu	
likumdošanas	 iniciatīva	 ir	 ne	 tikai	 Saeimas	 komisijām	 vai	 Saeimas	
deputātiem,	bet	arī	Valsts	prezidentam	un	Ministru	kabinetam.	Ņemot	vērā	
iepriekš	minēto,	Senāts	saskata	pamatu	darīt	zināmu	Latvijas	Republikas	
Saeimai,	 Valsts	 prezidentam	 un	 Ministru	 kabinetam	 par	 Civillikuma	 
1075.panta	nepilnību,	neparedzot	atbilstošu	regulējumu	mūsdienu	dzīves	
apstākļiem.

II

[12]	 Senāts	 saskata	 pamatu	 informēt	 Latvijas	 Republikas	
Prokuratūru	 par,	 iespējams,	 notikušiem	 atsevišķu	 indivīdu	 vai	 grupā	
veiktiem	 neīstu	 dokumentu	 izgatavošanas	 un	 izmantošanas	 faktiem	 un	
iespējami	fiktīvu	darījumu	slēgšanu	ar	mērķi	iedzīvošanās	nolūkā	ar	viltu	
izstumt	no	īpašuma	pārējos	kopīpašniekus.

[13]	 Krimināllikuma	 275.panta	 izpratnē	 ar	 viltotu	 dokumentu	
saprotama	 arī	 neīsta	 dokumenta	 izgatavošana,	 t.i.,	 tāda	 dokumenta,	
kas	 formāli	 piešķir	 tiesības	 vai	 atbrīvo	 no	 pienākumiem,	 sagatavošana,	
kuram	 nav	 juridiska	 spēka.	 Turklāt	 jaunradītā	 dokumentā	 tiek	 ietverti	
tādi	 fakti,	 kuri	 nav	 notikuši,	 vai	 ziņas,	 dati,	 kas	 neatbilst	 patiesībai	 
(sk. Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā 
daļa (XVIII–XXV nodaļa). Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2016, 449.lpp.,  
1. un 7.punktu).	Saskaņā	ar	Senāta	Krimināllietu	departamenta	judikatūru	
arī	 nostiprinājuma	 lūgums	 atzīstams	 par	 dokumentu	 Krimināllikuma	 
275.panta	 izpratnē	 (sk. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta  
2017.gada 23.janvāra lēmumu Nr. SKK-2/2017 (12290001007)).
Neīsta	 dokumenta	 izmantošana	 ietver	 sevī	 to	 iesniegšanu	 valsts	
iestādēs	 un	 citām	 personām,	 uzdodot	 šo	 dokumentu	 par	 īstu	
(sk. Senāta Krimināllietu departamenta 2013.gada 18.jūnija 
lēmumu lietā Nr. SKK-5/2013 (11510500208) un Augstākās tiesas 
Krimināllietu departamenta 2015.gada 27.maija lēmumu lietā  
Nr. SKK-234/2015 (11823005512)). 

[14]	 Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 177.pantu	 svešas	 mantas	 vai	
tiesību	 uz	 šādu	 mantu	 iegūšana,	 ļaunprātīgi	 izmantojot	 uzticēšanos	
vai	 ar	viltu,	 ir	 krāpšana.	Viltus	var	 izpausties	 rakstiski,	mutiski,	 var	būt	
ietverts	viltotā	dokumentā	vai	arī	izpausties	šāda	viltojuma	izmantošanā	
u.tml.	(sk. Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. 
Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2016, 44.lpp., 
9.punktu).	Viltota	dokumenta	izmantošana	ar	nolūku	izdarīt	krāpšanu	ir	
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noziedzīgs	nodarījums,	kas	jākvalificē	kopībā	saskaņā	ar	Krimināllikuma	
275.panta	otro	daļu	un	kopībā	ar	attiecīgo	Krimināllikuma	177.panta	daļu	
(sk.	 Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulces 2009.gada 29.maija lēmumu 
“Par tiesu praksi lietās par krāpšanu”, Par tiesu praksi lietās par krāpšanu. 
Jurista Vārds, 02.06.2009., Nr. 22, 29.lpp.).

[15]	 Šā	 lēmuma	 2.8.	 un	 2.10.punktā	 pieminētie	 maiņas	 līgumi	
starp	[pers.	G]	un	AS	“Latzemes	nekustamie	īpašumi”	un	ar	tiem	saistītie	
nostiprinājuma	 lūgumi	 pirmšķietami	 ir	 neīsti	 dokumenti,	 jo	 ir	 fikcija,	
t.i.,	 tiem	 nav	 juridiska	 spēka	 saskaņā	 ar	 Civillikuma	 1438.pantu,	 un	
tajos	 ietvertās	 ziņas	 neatbilst	 īstenībai	 (sk. Augstākās tiesas Civillietu 
departamenta 2018.gada 19.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-7/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0219. C15291810.1.S) tēzes).

[16]	 Šā	 lēmuma	 2.5.punktā	 pieminētie	 aizdevuma	 un	 hipotēkas	
līgumi	arī	pirmšķietami	ir	fiktīvi,	jo	ķīlas	ņēmēja	[pers.	H]	par	ķīlu	ņēma	
aizdevuma	summai	neatbilstošas	vērtības	lietu	–	2/9	domājamās	daļas	no	
nekustamā	 īpašuma,	kā	arī	pieļāva	ķīlas	priekšmeta	samazināšanos	 līdz	
1/90	domājamām	daļām	no	nekustamā	īpašuma,	un	lēmumā	par	tiesiskās	
aizsardzības	 procesa	 uzsākšanu	 hipotekārā	 kreditore	 [pers.	 H]	 netika	
pieminēta	 kā	 nodrošinātais	 kreditors.	 Turklāt	 arī	 pēc	 maksātnespējas	
procesa	pabeigšanas,	kad	parasti	ir	dzēsti	nodrošināto	kreditoru	prasījumi,	
[pers.	H]	vēl	arvien	ir	ierakstīta	zemesgrāmatā	kā	hipotekārā	kreditore,	lai	
gan	saistību	izpildes	termiņš	ir	iestājies	jau	2008.gada	30.martā.	Nav	arī	
zināms,	vai	saistība,	kura	nodrošināta	ar	šo	hipotēku,	ir	patiesi	nodibināta	
un	izpildīta.

[17]	 Par	 iespējami	 neīstu	 dokumentu	 (līgumu	 un	 nostiprinājuma	
lūgumu)	 izgatavošanu	 un	 izmantošanu	 pēc	 iepriekšējas	 vienošanās	 un	
viltu	varētu,	 iespējams,	 liecināt	 šā	 lēmuma	5.punktā	norādītā	notikumu	
gaita	un	4.,	6.	un	7.punktā	aprakstītā	personu	savstarpējā	saistība.

[18]	Pirmšķietami	saredzams	arī	mantkārīgs	nolūks,	jo	prasība	celta,	
lai	ar	formālu	ieganstu	–	izbeigt	kopīpašumu	–	tiktu	panākta	tā	pārdošana	
piespiedu	 izsolē,	kuras	 rezultātā	nekustamo	 īpašumu,	 iespējams,	 iegūtu	
tieši	 vai	 netieši	 kāds	 no	 personu	 grupā	 iesaistītiem	 indivīdiem,	 vai	 arī	
tas	pret	atlīdzību	tiktu	nodots	kādas	citas	personas	rīcībā	(sk. šā lēmuma 
5.punktu).

III

[19]	Atbilstoši	Latvijas	Republikas	Advokatūras	 likuma	71.pantam	
par	likumu	un	citu	normatīvo	aktu,	Latvijas	Zvērinātu	advokātu	kolēģijas	
statūtu,	 kā	 arī	 par	 zvērinātu	 advokātu	 darbību	 regulējošo	 instrukciju	
un	 zvērinātu	 advokātu	 profesionālās	 ētikas	 normu	pārkāpšanu	 Latvijas	
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Zvērinātu	 advokātu	 padome	 var	 ierosināt	 disciplinārlietu	 pēc	 tiesas	
vai	prokurora	priekšlikuma,	kā	arī	pēc	personu	sūdzībām	vai	pēc	pašas	
iniciatīvas,	nosūtot	lietas	materiālus	izskatīšanai	disciplinārlietu	komisijai.

[20]	Savukārt	Latvijas	Zvērinātu	advokātu	ētikas	kodeksa	1.1.punktā	
ir	noteikts,	ka	advokātam	jābūt	pilnīgi	neatkarīgam	un	brīvam	no	jebkādas	
ietekmes,	 jo	 sevišķi	 tādas,	 kas	 var	 rasties	 sakarā	 ar	 viņa	 personīgajām	
interesēm	vai	kāda	spiediena	rezultātā,	un	advokāts	nedrīkst	iesaistīties	
citā	darbā	vai	darbības	jomā,	ja	tas	var	ietekmēt	viņa	neatkarību.	Turklāt	
šā	kodeksa	1.2.punktā	ir	noteikts	–	kā	profesionālajā	darbībā,	tā	privātajā	
dzīvē	advokātam	jāatturas	no	tādas	uzvedības	vai	rīcības,	kas	var	apkaunot	
viņa	profesiju,	izsaukt	šaubas	par	viņa	cieņu,	godīgumu	un	taisnīgumu.

[21]	 Senāta	 ieskatā	 šā	 lēmuma	 2.–5.punktā	 minētie	 notikumi	 ir	
pietiekams	 pamats,	 lai	 vērstos	 Latvijas	 Zvērinātu	 advokātu	 padomē	
sakarā	ar	iespējamiem	advokātu	un	advokātu	palīgu,	kuri	šobrīd	praktizē	
ZAB	 “Amicus	 Curiae”	 un	 ZAB	 “iLaw”	 (sk.	 šā lēmuma 7.punktu),	 Latvijas	
Zvērinātu	 advokātu	 ētikas	 kodeksa	 1.1.	 un	 1.2.punkta	 pārkāpumiem	
saistībā	ar	pirmšķietami	fiktīvu	darījumu	slēgšanu,	kā	arī	prasības	celšanu	
ar	 mērķi	 panākt	 ar	 tiesas	 starpniecību	 kopīpašuma	 pārdošanu	 visā	
kopumā	izsolē,	lai,	iespējams,	to	iegūtu	savā	vai	citas	personas	īpašumā.

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	232.pantu,	Senāts

n o l ē m a

darīt	 zināmu	 Latvijas	 Republikas	 Saeimai,	 Valsts	 prezidentam	 un	
Ministru	 kabinetam	 par	 Civillikuma	 1075.panta	 neatbilstību	 mūsdienu	
apstākļiem,	neparedzot	tiem	atbilstošus	kopīpašuma	dalīšanas	veidus;

Latvijas	Republikas	Prokuratūrai	darīt	zināmus	faktus	par,	iespējams,	
neīstu	 dokumentu	 izgatavošanu	 un	 izmantošanu,	 iesniedzot	 tos	 valsts	
iestādēs	 ar,	 iespējams,	mantkārīgu	nolūku	 iegūt	 savā	 vai	 citas	personas	
īpašumā	nekustamu	īpašumu,	ar	viltu	izstumjot	citus	kopīpašniekus;

Latvijas	 Zvērinātu	 advokātu	 padomei	 darīt	 zināmus	 faktus	 par	
iespējamiem	 ētikas	 pārkāpumiem	 zvērinātu	 advokātu	 un	 zvērinātu	
advokātu	 palīgu	 darbībā	 saistībā	 ar	 pirmšķietami	 fiktīvu	 darījumu	
slēgšanu,	kā	arī	prasības	celšanu	ar	mērķi	panākt	ar	tiesas	starpniecību	
kopīpašuma	 pārdošanu	 izsolē,	 lai,	 iespējams,	 to	 iegūtu	 savā	 vai	 citas	
personas	īpašumā.

Lēmums	nav	pārsūdzams.



VII. Nolēmumi, kas izriet no lietu tiesībām un zemesgrāmatu tiesībām

C-297

Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

Ierakstu zemesgrāmatā nav iespējams grozīt citādi, kā tikai uz attiecīgā 
darījuma dalībnieku savstarpējas vienošanās, kas pievienota notāra 
apliecinātam nostiprinājuma lūgumam, vai likumīgā spēkā nākuša tiesas 
sprieduma pamata (Civilprocesa likuma 178.panta trešā daļa).

Rīgā	2019.gada	3.decembrī	 SKC-376/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:1203.C30666916.9.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:	
senatore	referente	Mārīte	Zāģere,
senatore	Inta	Lauka,
senators	Valerijs	Maksimovs
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 civillietu	 sakarā	 ar	 prasītāja	 [pers.	 A]	

pārstāvja	zvērināta	advokāta	Egīla	Radziņa	kasācijas	sūdzību	par	Zemgales	
apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2018.gada	 21.jūnija	 spriedumu	
[pers.	A]	prasībā	pret	[pers.	B]	par	parāda	21	980,07	EUR	piedziņu,	vēršot	
piedziņu	uz	atbildētājam	uzdāvināto	nekustamo	īpašumu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Pamatojoties	 uz	 mantojuma	 apliecību,	 [pers.	 C]	 2005.gada	 
12.maijā	 zemesgrāmatā	 nostiprinātas	 īpašuma	 tiesības	 uz	 viņas	 
2004.gada	 23.martā	 mirušajai	 mātei	 [pers.	 D]	 piederējušo	 nekustamo	 
īpašumu–	½	domājamo	daļu	no	ēkām	un	64/100	domājamām	daļām	no	
zemes,	[adrese].

[Pers.	C]	2010.gada	15.aprīlī	noslēdza	pirkuma	līgumu,	ar	kuru	pārdeva	
[pers.	A]	¼	domājamo	daļu	no	ēkām	un	64/200	domājamās	daļas	no	zemes	
[adrese].	Pircēja	[pers.	A]	īpašuma	tiesības	uz	nekustamo	īpašumu	2010.gada	
19.maijā	nostiprinātas	Rīgas	pilsētas	zemesgrāmatas	nodalījumā	Nr.	[..].

Atsaucoties	 uz	 pirkuma	 līguma	 nepienācīgu	 izpildi,	 [pers.	 A]	
2010.gada	 12.jūlijā	 ar	 zvērinātas	 notāres	 starpniecību	 nodeva	 [pers.	 C]	
paziņojumu,	aicinot	nekavējoties	samaksāt	parādu.

[Pers.	C]	viņai	piederošās	iepriekš	minētā	nekustamā	īpašuma	daļas	
2010.gada	28.jūlijā	uzdāvināja	[pers.	B].

Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2011.gada	
21.novembra	 spriedumu	 no	 [pers.	 C]	 [pers.	 A]	 labā	 piedzīts	 parāds	
2492,69	Ls,	bet	pārējā	daļā	prasība	noraidīta.

Ar	Rīgas	apgabaltiesas	2013.gada	19.februāra	spriedumu	no	[pers.	C]	
par	 labu	[pers.	A]	piedzīts	 līgumsods	11	275	Ls	un	tiesāšanās	 izdevumi	
562,60	Ls.
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Minētie	 spriedumi	 tika	 nodoti	 piespiedu	 izpildei.	 Piedzinējs	 
2016.gada	11.jūlijā	saņēma	zvērinātas	tiesu	izpildītājas	Baibas	Kantmanes	
izziņu,	ka	[pers.	C]	nepieder	ne	transportlīdzekļi,	ne	nekustamie	īpašumi,	
ne	arī	noguldījumi	kredītiestādēs.

[2]	 [Pers.	 A]	 2016.gada	 14.jūlijā	 cēlis	 tiesā	 prasību	 pret	 [pers.	 B],	
lūgdams	piedzīt	no	atbildētāja	parādu	21	980,07	EUR,	vēršot	piedziņu	uz	
pēdējam	piederošo	¼	domājamo	daļu	no	ēkām	un	64/200	domājamām	
daļām	 no	 zemes	 [adrese],	 (turpmāk	 arī	 –	 Nekustamais	 īpašums)	 un	
tiesāšanās	izdevumus.

Prasības	pieteikumā	norādīti	šādi	apstākļi.
Nekustamā	 īpašuma	 dāvinājums	 [pers.	 B]	 notika	 pēc	 tam,	 kad	

[pers.	 A]	 paziņoja	 [pers.	 C]	 par	 savām	 pretenzijām	 saistībā	 ar	 pirkuma	
līguma	neizpildi,	pieprasot	samaksāt	parādu.	Tā	kā	[pers.	C]	atsavinājusi	
vienīgo	viņai	piederošo	mantu,	uz	kuru	varētu	vērst	piedziņu,	viņas	rīcība	
liecina	par	apzinātu	izvairīšanos	no	saistību	izpildes	pret	prasītāju.	Fakts,	
ka	mantas	atsavināšanas	brīdī	[pers.	C]	bija	nenokārtotas	parādsaistības,	
apstiprinās	 ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2011.gada	
21.novembra	 spriedumu	 un	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2013.gada	 19.februāra	
spriedumu. 

Šādos	apstākļos	saskaņā	ar	Civillikuma	1927.pantu	ir	pamats	parāda	
21	 980,07	 EUR	 piedziņai	 no	 [pers.	 B],	 piedziņu	 vēršot	 uz	 atbildētājam	
piederošo	Nekustamo	īpašumu,	kas	saņemts	dāvinājumā	no	[pers.	C].

Prasība	pamatota	ar	Civillikuma	1.	un	1927.pantu.

[3]	Ar	Aizkraukles	rajona	tiesas	2017.gada	4.decembra	spriedumu	
prasība	 noraidīta.	 No	 [pers.	 A]	 [pers.	 B]	 labā	 piedzīti	 ar	 lietas	 vešanu	
saistītie	izdevumi	1415	EUR.

[4]	Izskatījusi	lietu	sakarā	ar	prasītāja	iesniegto	apelācijas	sūdzību,	
Zemgales	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 2018.gada	 21.jūnijā	
nosprieda	prasību	noraidīt.	No	 [pers.	A]	 [pers.	B]	 labā	piedzīti	 ar	 lietas	
vešanu	 saistītie	 izdevumi	 1769,27	 EUR,	 bet	 valsts	 ienākumos	 ar	 lietas	
izskatīšanu	saistītie	izdevumi	–	0,56	EUR.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.	
[4.1]	 Pirmās	 instances	 tiesa	 spriedumā	 pareizi	 secinājusi,	 ka,	

noslēdzot	dāvinājuma	 līgumu,	 tika	 sadalīts	 [pers.	 C]	 un	 [pers.	B]	mātes	
[pers.	D]	atstātais	mantojums.

No	 lietā	 iesniegtās	 prasības	 pieteikuma	 kopijas	 (lietas 77., 78.lp.) 
redzams,	ka	atbildētājs	pret	[pers.	C]	2010.gada	2.februārī	cēlis	mantojuma	
prasību,	un	 tiesvedības	 laikā	viņa	uzdāvināja	brālim	 [pers.	B]	 tieši	 tādu	
nekustamā	 īpašuma	 daļu,	 par	 kuru	 bija	 celta	 prasība.	 Pēc	 dāvinājuma	
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saņemšanas	 [pers.	 B]	 atteicās	 no	 prasības,	 jo	 mantojuma	 strīds	 bija	
atrisināts.

Līdz	ar	to	secināms,	ka	[pers.	C]	faktiski	atzina	mantojuma	prasību	un	
labprātīgi	to	izpildīja,	atdodot	līdzmantiniekam	–	savam	brālim	[pers.	B]	–	
viņam	pienākošos	[pers.	D]	atstātā	mantojuma	daļu.

Lietā	 iesniegtie	 pierādījumi	 apliecina,	 ka	 Nekustamais	 īpašums	
atradās	[pers.	B]	valdījumā	un	viņš	turpināja	to	pārvaldīt	pēc	mantojuma	
atklāšanās,	kas	dod	pamatu	atzinumam	–	viņš	mantojumu	bija	pieņēmis.

Ar	īpašnieka	nāvi	īpašuma	tiesības	uz	mantu	pāriet	viņa	mantiniekiem	
(Civillikuma	 1034.pants).	 Tiesības	 uz	 mantojumu	 mantiniekam	 rada	
mantojuma	pieņemšana	 (Civillikuma	687.,	 688.,	 691.pants).	Mantojuma	
pieņemšanas	 rezultātā	 radušās	 tiesiskās	 sekas	 ir	 neatgriezeniskas,	 jo	
saskaņā	ar	Civillikuma	781.pantu,	kad	aicinātais	mantojumu	jau	pieņēmis,	
viņš	to	vairs	nevar	atraidīt.	Tātad,	lai	gan	mantotais	Nekustamais	īpašums	
bija	ierakstīts	zemesgrāmatā	uz	[pers.	C]	vārda,	īpašuma	attiecīgās	daļas	
uz	likuma	pamata	piederēja	atbildētājam,	kurš	bija	pieņēmis	mātes	atstāto	
mantojumu.

Faktam,	ka	 atbildētājam	nebija	 izsniegta	apliecība	par	 tiesībām	uz	
mantojumu,	 konkrētajā	 gadījumā	 nav	 tiesiskas	 nozīmes,	 jo	 mantojuma	
tiesības	 rada	mantojuma	 pieņemšana,	 nevis	 apliecības	 izsniegšana	 (sk. 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.gada 6.augusta lēmumu lietā 
Nr. PAC-1853/2013 (C02021113)).

[4.2]	 Lai	 atzītu	 darījumu	 par	 simulatīvu,	 primāri	 nepieciešams	
konstatēt,	 kādu	 citu	 līgumu	 puses	 vēlējušās	 un	 aizslēpušas	 aiz	 faktiski	
noslēgtā	līguma.

Atbildētāja	 paskaidrojumi	 par	 dāvinājuma	 līguma	 parakstīšanas	
mērķi,	 ko	 apliecina	 gan	 pret	 [pers.	 C]	 celtā	 mantojuma	 prasība,	 gan	
noslēgtais	dāvinājuma	līgums,	atzīstami	par	ticamiem.

No	lietas	materiāliem	secināms,	ka	dāvinājuma	līguma	noslēgšanas	
motīvs	 nav	 bijis	 devība	 un	 vēlme	 uzdāvināt	 (piešķirt	 bez	 atlīdzības)	
Nekustamo	īpašumu,	bet	šis	līgums	noslēgts	ar	mērķi	izbeigt	mantojuma	
strīdu	 un	 piešķirt	 atbildētājam	 viņam	 pienākošos	 mantojuma	 daļu,	 ko	
[pers.	C]	izdarīja	kā	līdzmantiniece,	atzīstot	sava	brāļa	tiesības.	Nav	šaubu	
par	 to,	 ka	 dāvinājuma	 līguma	 dalībnieku	 griba	 ir	 jāiztulko	 atbildētāja	
uzrādītajā	nozīmē	–	kā	mantojuma	sadales	līgums.

Ar	 pierādījumiem	 lietā	 apstiprinās	 tas,	 ka	 dāvinājuma	 līgums	
nav	 noslēgts	 nolūkā	 pievilt	 trešo	 personu	 vai	 vispār	 izdarīt	 kaut	 ko	
prettiesīgu,	 kā	 tas	 norādīts	 Civillikuma	 1439.pantā.	 Ir	 pamats	 uzskatīt,	
ka	šāda	mantojuma	sadales	līguma	ietērpšana	dāvinājuma	līguma	formā	
izvēlēta	pušu	ērtības	 labad,	 lai	vienkāršotu	mantojuma	sadales	procesu.	
[Pers.	 C]	 neizpildītās	 saistības	pret	 kreditoru	 –	prasītāju	 lietā	 –	 faktiski	
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būtu	iemesls,	lai	neizvēlētos	dāvinājuma	līgumu	un	tādējādi	izvairītos	no	
piedziņas	vēršanas	uz	dāvanu,	bet	 ir	acīmredzams,	ka	 līguma	dalībnieki	
nebija	pietiekami	apsvēruši	tā	noslēgšanas	sekas	šādā	aspektā.

[4.3]	 Apelācijas	 sūdzībā	 norādīts,	 ka	 dāvinājuma	 līgums	 likumā	
noteiktā	kārtībā	nav	ticis	apstrīdēts,	tas	nav	atcelts	vai	atzīts	par	spēkā	
neesošu,	 tāpēc	pirmās	 instances	 tiesai	nebija	pamata	vērtēt	 šā	 līguma	
tiesisko	spēku.

Minētie	 iebildumi	 nav	 pamatoti,	 jo,	 izskatot	 lietu	 pēc	 būtības,	
tiesai	 jāizvērtē	visi	 lietas	apstākļi,	arī	atbildētāja	pret	prasību	izteiktie	
iebildumi.	 Konkrētajā	 gadījumā	 prasība	 par	 piedziņas	 vēršanu	 uz	
dāvināto	mantu	noraidāma	 tā	 apsvēruma	dēļ,	 ka	 [pers.	B]	Nekustamo	
īpašumu	 no	 parādnieces	 [pers.	 C]	 ir	 ieguvis	 kā	 sev	 pienākošos	
mantojuma	daļu,	un	līdz	ar	to	Civillikuma	1927.pants	nav	piemērojams.	
Tādējādi	 nevar	 piekrist	 apelācijas	 sūdzībā	 izteiktajiem	 argumentiem	
par	prasījuma	robežu	pārkāpumu.

[5]	 Prasītājs	 par	 apelācijas	 instances	 spriedumu	 iesniedzis	
kasācijas	sūdzību,	kurā	lūdzis	to	atcelt	un	lietu	nodot	jaunai	izskatīšanai,	
norādot	turpmāk	minētos	argumentus.

[5.1]	 Apgabaltiesa	 nepareizi	 piemērojusi	 Civillikuma	1927.pantu	
kopsakarā	ar	Civillikuma	1439.pantu	un	pārkāpusi	Civilprocesa	likuma	
192.pantu,	neievērojot	prasījuma	robežas.

Tiesai	 atbilstoši	 Civillikuma	 1927.pantam	 bija	 jānoskaidro,	 vai	
pastāv	dāvinātājas	parāds	un	vai	dāvinātāja	spēj	to	samaksāt.	Savukārt	
nekustamā	 īpašuma	 dāvinājuma	 gadījumā	 noskaidrojams	 arī	 tas,	 vai	
apdāvinātā	īpašuma	tiesības	ir	koroborētas	zemesgrāmatā,	attiecīgi	tām	
un	to	iegūšanas	tiesiskajam	pamatam	piešķirot	publisku	ticamību.

Vērtējot	starp	atbildētāju	un	[pers.	C]	noslēgto	dāvinājuma	līgumu	
kā	 simulatīvu	 darījumu,	 tiesa,	 atsaucoties	 uz	 Civillikuma	 1439.pantu,	
atzina	–	dāvinājuma	 līgums	nav	noslēgts	nolūkā	pievilt	 trešo	personu,	
jo	esot	acīmredzams,	ka	dāvinājuma	līguma	dalībnieki	nebija	pietiekami	
apsvēruši	līguma	noslēgšanas	sekas.

Minēto	 secinājumu	 apgabaltiesa	 izdarījusi,	 uzklausot	 vienīgi	
atbildētāju	 kā	 vienu	 no	 dāvinājuma	 līguma	 dalībniekiem.	 Prasītājs	
dāvinājuma	līguma	slēgšanā	nav	piedalījies	un	par	tā	saturu	pirms	tiesas	
nebija	informēts.

Atsauce	 pārsūdzētajā	 spriedumā	 uz	 Latvijas	 Senāta	 1922.gada	
1.jūnija	 spriedumu	 lietā	 Nr.	 156	 vērtējama	 kritiski,	 jo	 šā	 sprieduma	
tapšanas	laikā	nebija	spēkā	ne	Zemesgrāmatu	likums,	ne	Civillikums,	kura	
normas	attiecībā	uz	ierakstiem	zemesgrāmatā	par	tajā	koroborējamiem	
darījumiem	ar	nekustamo	īpašumu	piešķir	publisku	ticamību.
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Atbilstoši	 Zemesgrāmatu	 likuma	 16.pantam	 zemesgrāmatas	
nodalījuma	 otrās	 daļas	 pirmā	 iedaļā	 ieraksta	 īpašuma	 tiesību	 rašanās	
pamatu,	kas	attiecībā	uz	atbildētāja	iegūtajām	īpašuma	tiesībām	joprojām	
ir	2010.gada	28.jūlija	dāvinājuma	līgums.

Civilprocesa	 likuma	 178.panta	 trešajā	 daļā	 noteikts,	 ka	 lietas	
dalībnieks	zemesgrāmatu	aktus	var	apstrīdēt,	ceļot	atsevišķu	prasību.

Tikai	 ceļot	 pretprasību	 un	 pieaicinot	 lietā	 kā	 procesa	 dalībnieci	
[pers.	C],	kura	ir	slēgusi	dāvinājuma	līgumu,	varēja	tikt	skaidrota	darījuma	
slēdzēju	patiesā	griba	un	tulkots	noslēgtā	līguma	saturs.

Zemesgrāmatā	ierakstīta	darījuma	tiesiskais	statuss	var	tikt	grozīts	
tikai	uz	tā	dalībnieku	abpusējas	vienošanās	vai	tiesas	sprieduma	pamata.	
Pretējā	gadījumā	attiecībā	uz	trešajām	personām	(piemēram,	mantojuma	
atstājēja	 kreditoriem)	 atbildētājs	 nākotnē	 var	 atsaukties	 uz	 sev	 citā	
aspektā	izdevīgāku	līguma	statusu.

Izvērtējot	 simulatīvus	 darījumus,	 jāņem	 vērā	 personas	 gribas	
izteikumu	 regulējošās	 normas,	 t.i.,	 simulatīva	 darījuma	 gadījumā	 abas	
darījuma	puses	rīkojas	apzināti,	gribot	apslēpt	zem	viena	darījuma	kādu	
citu	darījumu.	Savukārt,	ja	kāda	vai	abas	no	pusēm	maldās	par	darījuma	
priekšmetu,	t.i.,	ja	[pers.	B]	domāja,	ka	saņem	sev	pienākošos	mantojuma	
daļu,	bet	faktiski	dāvinājuma	ceļā	ieguva	[pers.	C]	piederošu	Nekustamo	
īpašumu,	tad	šāda	maldība	ir	svarīga	un	darījums	zaudē	spēku,	nevis	tiek	
atzīts	par	simulatīvu	darījumu.

Apgabaltiesa,	nepastāvot	prasībai	par	simulatīvi	noslēgtā	dāvinājuma	
līguma	atzīšanu	par	mantojuma	 sadales	 līgumu,	 ir	pārkāpusi	prasījuma	
robežas,	kas	ir	novedis	pie	lietas	nepareizas	izspriešanas.	Turklāt	apelācijas	
instances	 tiesa	pretēji	 likumā	noteiktajai	 kārtībai	 faktiski	 apstiprinājusi	
atbildētāju	mantošanas	tiesībās	uz	[pers.	D]	atstāto	mantojumu.

[5.2]	 Apelācijas	 instance	 nepareizi	 piemērojusi	 Civillikuma	 
692.panta	otro	daļu	un	724.–731.pantu.

Mantojuma	tiesības	ir	patstāvīgs	tiesību	normu	kopums,	kas	saistīts	
gan	 ar	 ģimenes,	 gan	 lietu,	 gan	 saistību	 tiesībām	 un	 regulē	mantošanas	
kārtību.	Likumiskā	mantošana	sākas	ar	mantojuma	atklāšanos	un	beidzas	
ar	 mantojuma	 sadali	 (vairāku	 līdzmantinieku	 esamības	 gadījumā),	 kā	
arī	 mantinieka	 īpašuma	 tiesību	 nostiprināšanu	 zemesgrāmatā	 tad,	 ja	
mantojuma	sastāvā	ietilpst	nekustamais	īpašums.

Par	 pamatu	 [pers.	 D]	 mantinieces	 [pers.	 C]	 īpašuma	 tiesību	
nostiprināšanai	 zemesgrāmatā	 bija	 zvērināta	 notāra	 2005.gada	 3.maijā	
izdotā	mantojuma	apliecība.

Likums	 neparedz,	 ka	 apstiprināšanu	 mantojuma	 tiesībās	 uz	
nekustamo	 īpašumu	 varētu	 apliecināt	 līdzmantinieks.	 Arī	 mantojuma	
prasības	 celšanas	 gadījumā	 prasītāju	 par	 mantinieku	 atzīst	 tiesa	 ar	
spriedumu	vai	arī	ar	lēmumu	tad,	ja	tiek	apstiprināts	izlīgums.
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Mantojuma	dalīšanas	pamatā	ir	noteikums,	ka	nevienu	mantinieku	
nevar	piespiest	palikt	mantojuma	kopvaldījumā	un	katrs	 līdzmantinieks	
var	 prasīt	 tā	 dalīšanu.	 Pretējs	 likuma	 garam	 ir	 tiesas	 pieņēmums,	 ka	
mantojuma	 sadale	 varētu	 notikt	 sešus	 gadus	 pēc	 tam,	 kad	 viens	 no	
mantiniekiem	tiesības	uz	visu	mantojumu	ir	nostiprinājis	zemesgrāmatā,	
pilntiesīgi	 valdījis	 un	 rīkojies	 ar	 to,	 t.sk.	 daļu	 no	 tā	 atsavinot	 trešajai	
personai.

Atbilstoši	 Civillikuma	 731.pantam	 mantojumu	 dala	 vai	 nu	 mājas	
kārtībā,	 vai	 arī	 tiesas	 ceļā.	 Taču,	 sadalot	 mantojuma	 masā	 ietilpstošu	
nekustamo	 īpašumu	 mājas	 kārtībā,	 tā	 nostiprināšanai	 zemesgrāmatā	
jānotiek	ar	zvērināta	notāra	sagatavotu	nostiprinājuma	lūgumu	Ministru	
kabineta	 2008.gada	 4.augusta	 noteikumu	 Nr.	 618	 “Noteikumi	 par	
mantojumu	reģistru	un	mantojuma	lietu	vešanu”	paredzētā	kārtībā.

Minēto	 noteikumu	 109.punkts	 paredz	 gadījumus,	 kad	 mantojuma	
dalīšana	 var	 notikt,	 ja	 likumiskie	 mantinieki	 to	 pieņēmuši,	 bet	 nav	
apstiprinājušies	 mantošanas	 tiesībās.	 Taču	 saskaņā	 ar	 šo	 noteikumu	
99.3.punktu	mantojuma	dalīšana	nav	iespējama,	ja	mantots	tiek	nekustams	
īpašums.

Lai	secinātu,	ka	aiz	faktiski	noslēgtā	dāvinājuma	līguma	bijis	apslēpts	
mantojuma	 sadales	 līgums,	 tiesai	 vajadzēja	 pārbaudīt,	 vai	 atbildētājs	
vispār	uzskatāms	par	līdzmantinieku,	kas	var	prasīt	mantojuma	dalīšanu,	
t.i.,	 vai	 atbildētājs	 ir	 apstiprinājies	 mantošanas	 tiesībās.	 Tomēr	 pat	
pozitīvas	atbildes	gadījumā	atbildētāja	atzīšana	par	[pers.	D]	mantinieku	
būtu	ārpus	prasītāja	ierosinātā	strīda	robežām.

Apgabaltiesa	 pareizi	 atzinusi,	 ka	 tiesības	 uz	 mantojumu	
mantiniekam	rada	mantojuma	pieņemšana.	Taču	mantojuma	pieņemšana	
nav	prezumējama.	Mantinieka	gribai	pieņemt	mantojumu	ir	jābūt	skaidri	
izteiktai	 likumā	noteiktā	 termiņā.	 Konkrētajā	 strīdā	 ir	 konstatējams,	 ka	
trīs	gadus	pēc	mantojuma	atklāšanās	[pers.	C]	 ir	 ieķīlājusi	visu	mantoto	
nekustamo	 īpašumu	 AS	 “DnB	 NORD	 Banka”,	 kas	 nebūt	 neliecina	 par	
mantojuma	 pieņemšanu	 no	 nekustamajā	 īpašumā	 it	 kā	 dzīvojošā	
atbildētāja.	Savukārt	minētās	hipotēkas	dzēšana,	izmantojot	tieši	prasītāja	
samaksātos	naudas	līdzekļus,	ir	notikusi	2010.gada	8.jūnijā.

Atsauce	 spriedumā	 uz	 Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 tiesu	 palātas	 
2013.gada	6.augusta	lēmumu,	kurā	tika	risināts	jautājums	par	mantinieka	
tiesībām	 apstiprināties	 mantojuma	 tiesībās	 uz	 pieņemto	 mantojumu	
un	mantojuma	apliecības	 izsniegšanu,	 nav	pamatota,	 jo	 konkrētā	 strīda	
apstākļi	būtiski	atšķiras.	

Tādējādi	atbildētājam	un	[pers.	C]	2010.gada	28.jūlijā	nebija	tiesiska	
pamata	dalīt	[pers.	D]	atstāto	mantojumu,	jo	mantojuma	lieta	bija	pabeigta	
jau	2005.gada	3.maijā,	apstiprinot	[pers.	C]	kā	[pers.	D]	vienīgo	mantinieci.	
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Šādos	 apstākļos,	 [pers.	 C]	 nepiedaloties	 strīda	 izskatīšanā,	 kā	 arī	
apgabaltiesai	 nepareizi	 piemērojot	 materiālo	 un	 pārkāpjot	 procesuālo	
tiesību	 normas,	 ir	 notikusi	 atbildētāja	 prettiesiska	 apstiprināšana	
mantojuma	tiesībās.	Proti,	[pers.	C]	un	atbildētāja	noslēgtais	dāvinājuma	
līgums	bez	likumīga	pamata	atzīts	par	[pers.	D]	atstātā	mantojuma	sadales	
līgumu.

[5.3]	 Apgabaltiesa	 pārkāpusi	 Civilprocesa	 likuma	 225.panta	
noteikumus,	kas	novedis	pie	lietas	nepareizas	izspriešanas.

Atbildētāja	 [pers.	 B]	 2010.gada	 22.februārī	 celtās	 mantojuma	
prasības	priekšmets	bija	vērsts	uz	strīdus	nekustamā	īpašuma	kā	viņam	
pienākošās	 mantojuma	 daļas	 izdošanu.	 Tā	 kā	 [pers.	 B]	 savu	 prasību	 
2011.gada	22.februārī	atsauca,	Rīgas	apgabaltiesa	tiesvedību	lietā	izbeidza.

Civilprocesa	 likuma	 225.pants	 noteic,	 ka	 tiesvedības	 izbeigšanas	
gadījumā	 atkārtota	 vēršanās	 tiesā	 par	 to	 pašu	 priekšmetu	 un	 uz	 tā	
paša	 pamata	 nav	 pieļaujama.	 Tātad	 situācijā,	 kad	 [pers.	 B]	 civillietā	
Nr.	 C04250410	 izvēlējās	 nevis	 pabeigt	 celtās	 mantojuma	 prasības	
izspriešanu,	 bet	 atsauca	 prasību,	 viņam	nav	 pamata	 citā	 tiesas	 procesā	
lūgt	 atzīt	 paša	 noslēgto	 dāvinājuma	 līgumu	 par	 mantojuma	 sadales	
līgumu,	 ar	 kuru	Nekustamais	 īpašums	nodots	 atbildētājam	kā	 [pers.	D]	
atstātā	mantojuma	daļa.

[6]	 Paskaidrojumos	 sakarā	 ar	 kasācijas	 sūdzību	 atbildētājs	 lūdzis	
apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	 kā	 tiesisku	 un	 pareizu	 atstāt	
negrozītu.

Motīvu daļa

[7]	Pārbaudījis	sprieduma	likumību	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	
minēti	kasācijas	sūdzībā,	kā	to	noteic	Civilprocesa	likuma	473.panta	pirmā	
daļa,	Senāts	atzīst,	ka	spriedums	atceļams	daļā,	ar	kuru	noraidīta	prasība	
par	piedziņas	vēršanu	uz	atbildētājam	uzdāvināto	Nekustamo	 īpašumu,	
piedzenot	no	prasītāja	tiesāšanās	izdevumus,	bet	pārējā	daļā	tas	atstājams	
negrozīts.

[8]	Prasības	pieteikumā	iekļautais	faktu	izklāsts	liecina,	ka	prasība	
saistīta	 ar	 Civillikuma	 1927.pantā	 norādītajiem	 apstākļiem,	 proti,	 ar	
kreditoram	 paredzēto	 iespēju	 parādnieka	 saistību	 neizpildes	 gadījumā	
vērst	piedziņu	uz	viņa	dāvināto	mantu.	

Civillikuma	1927.pants	noteic,	ka	manta	atzīstama	par	dāvinātu	tikai	
tiktāl,	ciktāl	no	tās	atvilkti	dāvinātāja	parādi.	Tajā	gadījumā,	kad	dāvinātājs	
nespēj	 samaksāt	 parādus,	 kuri	 viņam	 bijuši	 dāvināšanas	 laikā,	 ne	 vien	
viņa	kreditori	var	prasīt	sev	apmierinājumu	no	viņa	dāvanas,	bet	arī	viņš	
pats	var	prasīt	no	apdāvinātā,	lai	no	viņa	dāvinātās	mantas	dod	atpakaļ	šo	
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parādu	samaksai	vajadzīgo	daļu.	Noruna	starp	dāvinātāju	un	apdāvināto	
par	to,	ka	pēdējais	neatbild	par	pirmā	parādiem,	ir	spēkā	pret	kreditoriem	
tikai	tad,	ja	viņi	tai	piekrituši.

No	 minētās	 normas	 saturiskā	 jēguma	 izriet,	 ka	 atbildētājs	
(apdāvinātā	persona)	par	 dāvinātāja	 parādiem	neatbild,	 bet	 ir	 pakļauts	
tikai	 prasījumam	par	 atļauju	 vērst	 piedziņu	uz	 dāvanu,	 kas	 tam	pieder.	
Respektīvi,	 kreditora	 prasījums	 pret	 apdāvināto	 ir	 ar	 tiesas	 spriedumu	
atzīt	kreditoram	tiesības	vērst	piedziņu	uz	dāvanu.	

Ievērojot	teikto,	secināms,	ka	[pers.	A]	prasījums	par	[pers.	C]	parāda	
piedziņu	 no	 atbildētāja	 nav	 tiesiski	 pamatots	 un	 kā	 tāds	 šis	 prasījums	
nevar	tikt	apmierināts.	Tamdēļ	pārsūdzētā	sprieduma	šajā	daļā	atcelšana,	
nododot	 minēto	 prasījumu	 jaunai	 izskatīšanai,	 nonāktu	 pretrunā	 ar	
racionāliem	 juridiskiem	apsvērumiem,	 kuriem	attiecībā	pret	 konstatēto	
likumam	atbilstošas	argumentācijas	 trūkumu	spriedumā	tomēr	dodama	
priekšroka.

[9]	 Senāts	 piekrīt	 tiem	 kasācijas	 sūdzībā	 izklāstītiem	 motīviem,	
kuros	apstrīdēts	prasījuma	par	parāda	piedziņas	vēršanu	uz	atbildētājam	
uzdāvināto	 Nekustamo	 īpašumu	 noraidīšanas	 pamatojums,	 jo	 konstatē,	
ka	tiesa	būtiski	pārsniegusi	Civilprocesa	likuma	192.pantā	noteiktās	lietas	
izskatīšanas	 robežas	 un	 pārkāpusi	 šā	 likuma	 178.pantā	 nostiprinātos	
principus,	kā	arī	piemērojusi	materiālo	tiesību	normas,	kas	strīda	tiesiskās	
attiecības	neregulē.

[9.1]	 Atbilstoši	 Zemesgrāmatu	 likuma	 16.pantam	 zemesgrāmatu	
nodalījuma	 otrās	 daļas	 pirmajā	 iedalījumā	 ieraksta	 īpašuma	 tiesību	
rašanās	pamatu.

Lietā	 nepastāv	 strīds	 par	 faktu,	 ka	 zemesgrāmatā	 kā	 pamats	
atbildētāja	iegūtajām	īpašuma	tiesībām	uz	Nekustamo	īpašumu	ierakstīts	
2010.gada	28.jūlijā	noslēgtais	dāvinājuma	līgums.

Šādam	 ierakstam	 Zemesgrāmatu	 likuma	 1.pants	 piešķir	 publisku	
ticamību,	 tālab	 prasītājam	 bija	 dibināts	 pamats	 paļauties,	 ka	 ieraksts,	
kurā	 fiksēts	Nekustamā	 īpašuma	pārejas	atbildētāja	 īpašumā	 juridiskais	
pamats,	atspoguļo	patieso	tiesisko	stāvokli.

Savukārt	 atbildētājs,	 būdams	 pārliecināts	 par	 pretējo,	 proti,	 ka	
faktiski	 līdzēju	 griba	 bija	 noslēgt	 nevis	 dāvinājuma,	 bet	 mantojuma	
sadales	 līgumu,	 darījumu,	 kas	 vēlāk	 ierakstīts	 zemesgrāmatā,	 varēja	
apstrīdēt	 vienīgi	 tādā	 kārtībā,	 kāda	 noteikta	 Civilprocesa	 likuma	 
178.panta	 trešajā	 daļā,	 t.i.,	 ceļot	 pret	 otru	 līguma	 dalībnieci	 [pers.	 C]	
atsevišķu	prasību,	kura	vērsta	uz	formāli	noslēgtā	vienošanās	akta	atzīšanu	
par	simulatīvu,	saglabājot	tam	patiesi	domātā	mantojuma	sadales	līguma	
spēku	 un	 zemesgrāmatā	 ierakstītā	 īpašuma	 tiesību	 iegūšanas	 tiesiskā	
pamata	izlabošanu.
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Noteikdams	 minēto	 procesuālo	 kārtību,	 likumdevējs	 Senāta	
ieskatā	 akcentējis	 svarīgu	 tiesību	 principu,	 kuram	 atbilstoši	 ierakstu	
zemesgrāmatā	nav	iespējams	grozīt	citādi,	kā	tikai	uz	attiecīgā	darījuma	
dalībnieku	 savstarpējas	 vienošanās,	 kas	 pievienota	 notāra	 apliecinātam	
nostiprinājuma	 lūgumam,	 vai	 likumīgā	 spēkā	 nākuša	 tiesas	 sprieduma	
pamata.

Līdz	 ar	 to	 secināms,	 ka	 procesuālais	 līdzeklis,	 kuru	 persona	 var	
izmantot,	 lai	 tiesiskā	 ceļā	 panāktu	 zemesgrāmatā	 izdarītā	 tāda	 ieraksta	
nepareizības	novēršanu,	kuras	iemesls	saistīts,	piemēram,	ar	nekustamā	
īpašuma	atsavināšanas	darījuma	noformēšanu	veidā,	kādu	līdzēji	patiesībā	
nav	gribējuši	noslēgt,	ir	prasības	par	šā	ieraksta	izlabošanu	celšana	tiesā,	
vienlaikus	pieteicot	 arī	 prasījumu	atzīt	 par	 spēkā	 esošiem	un	noteiktas	
juridiskas	sekas	izraisošiem	līdzēju	nopietni	gribētā	darījuma	noteikumus.

[9.2]	Nesaskatot	pamatu	apšaubīt	tiesas	argumentu,	ka	Civillikuma	
1439.panta	 sastāvu	 iespējams	 konstatēt	 pat	 tajos	 gadījumos,	 kad	
simulatīvais	darījums	pieder	vienam	 likumā	noregulētam	 līguma	 tipam,	
bet	apslēptais	darījums	ir	pavisam	cita	veida	līgums,	Senāts	tomēr	nevar	
akceptēt	 pārbaudāmajā	 spriedumā	 pausto	 viedokli	 par	 tiesisku	 šķēršļu	
neesību	 atbildētāja,	 aizstāvoties	 pret	 prasību,	 izvirzīto	 iebildumu	 un	 to	
apstiprināšanai	iesniegto	pierādījumu	izvērtēšanai	pēc	būtības	izskatāmās	
lietas	ietvaros,	jo	tādi	objektīvi	pastāv.	

Pirmkārt,	no	likuma	“Par	tiesu	varu”	1.panta	ceturtās	daļas	izriet,	ka	
ikvienai	personai	ir	tiesības	savas	aizskartās,	ierobežotās	vai	apstrīdētās	
tiesības	aizstāvēt	nevis	tādā	kārtībā,	kādā	tā	vēlas	vai	kādu	tā	subjektīvi	
uzskata	par	lietderīgāko,	bet	gan	tādā	kārtībā,	kādu	noteicis	likumdevējs.	
Ja	 atbildētājs	 darījuma	 apstrīdēšanas	 prasību	 pretēji	 likumā	 skaidri	
formulētajiem	 priekšnoteikumiem	 nebija	 cēlis,	 tad	 tiesa,	 vērtējot	 viņa	
iebildumus,	kas	turklāt	neattiecas	uz	prasītāja	ierosinātā	strīda	pamatu	un	
priekšmetu	(Civillikuma	1927.panta	piemērošanai	jāpierāda	citi,	atšķirīgi	
faktiskie	apstākļi),	izgājusi	ārpus	izskatāmās	lietas	robežām.	

Otrkārt,	 sprieduma	 motīvu	 daļā	 iekļautais	 konstatējums	 par	
dāvinājuma	 līguma	 simulatīvo	 dabu	 nekādas	 tiesiskas	 sekas	 neizraisa,	
jo	 izmaiņas	 zemesgrāmatas	 ierakstā	 iespējams	 izdarīt,	 pamatojoties	 uz	
tiesas	nolēmuma	galīgo	 rezolūciju	 (Civilprocesa	 likuma	193.panta	 sesto	
daļu).

Treškārt,	 ja	 ar	 lietā	 taisīto	 spriedumu	 līdzēju	 tiesiskās	 attiecības,	
kas	 nodibinātas,	 noslēdzot	 dāvinājuma	 līgumu,	 netika	 nedz	 izbeigtas,	
nedz	 pārgrozītas,	 tad	 kļūdains	 ir	 tiesas	 pieņēmums,	 ka	 atbildētājs	
zaudējis	viņam	uzdāvinātā	Nekustamā	īpašuma	īpašnieka	statusu,	turklāt	
šāds	 arguments	 ir	 klajā	 pretrunā	 ar	 prasītāja	 iesniegto	 pierādījumu	 –	
zemesgrāmatas	nodalījuma	norakstu	(sk. lietas 11.–14.lp.).
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[10]	Iepriekš	izklāstīto	apsvērumu	kopums	ļauj	secināt,	ka	apelācijas	
instances	tiesas	spriedumu	nevar	atzīt	par	tiesisku	daļā,	ar	kuru	noraidīta	
prasība	 par	 piedziņas	 vēršanu	 uz	 atbildētājam	 uzdāvināto	 Nekustamo	
īpašumu,	 piedzenot	 no	 prasītāja	 tiesāšanās	 izdevumus,	 kas	 savukārt	 ir	
pamats	kasācijas	sūdzības	apmierināšanai.

Tā	 kā	 kasācijas	 sūdzība	 tiek	 apmierināta,	 prasītājam	 saskaņā	 ar	
Civilprocesa	likuma	458.panta	otro	daļu	atmaksājama	drošības	nauda.	

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	1.	un	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

Zemgales	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	2018.gada	21.jūnija	
spriedumu	atcelt	daļā,	ar	kuru	noraidīta	prasība	par	piedziņas	vēršanu	uz	
nekustamo	īpašumu	un	no	prasītāja	piedzīti	tiesāšanās	izdevumi,	nododot	
lietu	šajā	daļā	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā,	bet	pārējā	daļā	
spriedumu	atstāt	negrozītu;

atmaksāt	[pers.	A]	drošības	naudu	300	EUR	(trīs	simti	euro).
Spriedums	nav	pārsūdzams.
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VIII. Nolēmumi, kas izriet no civilprocesa  
  tiesībām
Protests par lēmumu par prasības nodrošinājumu

Likums nepieļauj protesta iesniegšanu par tiesas lēmumu par prasības 
nodrošināšanu. Ja lietas dalībnieka ieskatā ar prasības nodrošinājumu ir 
būtiski aizskartas tā tiesības, tad tam ir jāiesniedz pieteikums par prasības 
nodrošinājuma atcelšanu, nevis jāmēģina rast citus alternatīvus ceļus šā 
nolēmuma atcelšanai (Civilprocesa likuma 484.pants).

Rīgā	2019.gada	13.novembrī	 SPC-30/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:1113.C30696519.5.L

R Ī C Ī B A S  S Ē D E S  L Ē M U M S

Senāta	senatoru	kolēģija	šādā	sastāvā:	
senators	Normunds	Salenieks,	
senators	Aivars	Keišs,
senators	Aigars	Strupišs
rīcības	sēdē	izskatīja	Ģenerālprokuratūras	Personu	un	valsts	tiesību	

aizsardzības	 departamenta	 virsprokurora	 protestu	 par	 Rīgas	 pilsētas	
Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 tiesneša	 2019.gada	 14.augusta	 lēmumu	
par	prasības	nodrošināšanu.

Aprakstošā daļa

[1] Starp	 VAS	 “Valsts	 nekustamie	 īpašumi”	 kā	 pasūtītāju	 un	
PS	 “RERE	 BŪVE	 1”	 kā	 uzņēmēju	 2018.gada	 3.jūlijā	 noslēgts	 līgums	 
Nr.	7/2-1-18-8/1352	par	būvdarbu	veikšanu	objektā	Lāčplēša	ielā	25,	Rīgā.

VAS	 “Valsts	nekustamie	 īpašumi”	2019.gada	23.jūlijā	paziņojusi	PS	
“RERE	BŪVE	1”	par	vienpusēju	līguma	Nr.	7/2-1-18-8/1352	izbeigšanu.

[2] PS	“RERE	BŪVE	1”	2019.gada	6.augustā	iesniegusi	tiesā	prasību	
pret	VAS	“Valsts	nekustamie	īpašumi”,	lūdzot:

-	 atzīt	līguma	uzteikumu	par	nepamatotu	un	prettiesisku;
-	 atzīt	līguma	uzteikumu	par	spēkā	neesošu	no	tā	izdošanas	dienas;
-	 atzīt	līgumu	par	spēkā	esošu	un	izpildāmu;
-	 atzīt	prasītājai	tiesības	uz	līguma	izpildes	termiņa	pagarinājumu	un	
uzlikt	par	pienākumu	atbildētājai	pildīt	līgumu,	tajā	skaitā	noteikt	
jaunu,	saprātīgu	līgumā	noteikto	darbu	pabeigšanas	termiņu;

-	 piemērot	 Civilprocesa	 likuma	 138.panta	 pirmās	 daļas	 5.punkta	
prasības	 nodrošinājuma	 līdzekli	 –	 aizliegumu	 atbildētājam	 veikt	
noteiktas	darbības.
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[3] Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2019.gada	
14.augusta	tiesneša	lēmumu	apmierināts	PS	“RERE	BŪVE	1”	pieteikums	
par	 prasības	 nodrošināšanu,	 nosakot,	 ka	 summa,	 līdz	 kurai	 sniedzas	
nodrošinājums,	ir	19	458	806,01	EUR.

Līdz	lietas	izskatīšanai	pēc	būtības	nolemts	aizliegt	atbildētājai	VAS	
“Valsts	nekustamie	īpašumi”:

-	 pieprasīt	 jebkādu	 naudas	 summu	 izmaksu,	 pamatojoties	 uz	AAS	
“BTA	 Baltic	 Insurance	 Company”	 2018.gada	 23.jūlijā	 izsniegto	
galvojumu	apdrošināšanas	polisi	Nr.	LV18-63-10000425-0;

-	 pieprasīt	 jebkādu	 naudas	 summu	 izmaksu,	 pamatojoties	 uz	
“Luminor	Bank	AS”	2018.gada	25.jūlijā	izsniegto	avansa	maksājuma	
bankas	 garantiju	 Nr.	 G1807.153,	 2018.gada	 16.novembrī	
izsniegto	 avansa	maksājuma	 bankas	 garantiju	Nr.	 G1811.417	un	 
2018.gada	 17.decembrī	 izsniegto	 avansa	 maksājuma	 bankas	
garantiju	Nr.	G1812.518;

-	 slēgt	 jebkādus	 darījumus	 ar	 trešajām	 personām	 par	 2018.gada	
3.jūlijā	noslēgtajā	 līgumā	Nr.	7/2-1-18-8/1352	un/vai	PS	“Zaigas	
Gailes	birojs	un	partneri”	 izstrādātajā	un	Rīgas	pilsētas	būvvaldē	
akceptētajā	 būvprojektā	 “Jaunā	 Rīgas	 teātra	 ēku	 kompleksa	
rekonstrukcijas	 (pārbūves)	 būvdarbi	 Lāčplēša	 iela	 25,	 Rīgā”	 un	
būvprojektā	veiktajās	izmaiņās	paredzēto	būvdarbu	izpildi.

Lēmums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[3.1] Prasība	par	līguma	izpildīšanu	ir	mantiska	rakstura,	prasības	

priekšmets	 ir	arī	 līguma	 izpilde,	un	 tā	vērsta	uz	 līgumā	noteikto	 tiesību	
atzīšanu	un	izpildīšanu.	

Prasītāja	 ir	 iesniegusi	 tiesā	 motivētu	 pieteikumu	 par	 prasības	
nodrošināšanu.	 Pieteikumā	 izklāstītie	 fakti	 un	 apsvērumi,	 ko	 apstiprina	
pieteikumam	 pievienotie	 dokumenti,	 ir	 pietiekami	 Civilprocesa	 likuma	
137.panta	 izpratnē,	 lai	 izdarītu	 secinājumu,	 ka	 sprieduma	 izpilde	 lietā	
varētu	būt	apgrūtināta	vai	pat	neiespējama	gadījumā,	ja	netiktu	pieņemts	
lēmums	par	prasības	nodrošināšanu,	bet	tiesa,	izskatot	lietu	pēc	būtības,	
prasību	atzītu	par	pamatotu.	

Atzīstot	atbildētājas	paziņojumu	par	vienpusēju	 līguma	 izbeigšanu	
par	nepamatotu	un	spēkā	neesošu,	savukārt	pušu	starpā	noslēgto	līgumu	
par	 spēkā	 esošu	un	 izpildāmu,	nenodrošinot	prasību,	 spriedumu	nebūs	
iespējams	 izpildīt	 gadījumā,	 ja	 atbildētāja	 būs	 noslēgusi	 jaunu	 līgumu	
ar	citu	būvnieku	par	tādu	darbu	izpildi,	kas	paredzēti	starp	prasītāju	un	
atbildētāju	noslēgtajā	līgumā.	

[3.2]	 Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 140.panta	 pirmās	 daļas	
noteikumiem,	 izlemjot	 jautājumu	par	 prasības	 nodrošināšanu,	 tiesnesis	
ņem	 vērā	 prasības	 pirmšķietamo	 (prima facie)	 formālo	 juridisko	
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pamatojumu	un	samērīgumu	starp	pušu	tiesiskajām	interesēm.	
Izvērtējot	 prasību	 un	 tai	 pievienotos	 pierādījumus,	 konkrētajā	

procesuālajā	 stadijā	 tiesnesis	 atzīst,	 ka	 prasības	 apmierināšanas	
iespējamība	 pirmšķietami	 varētu	 būt	 lielāka	 par	 tās	 noraidīšanas	
iespējamību.	

[4] Ģenerālprokuratūras	 Personu	 un	 valsts	 tiesību	 aizsardzības	
departamenta	 virsprokurors	 iesniedzis	 protestu,	 kurā,	 atsaucoties	 uz	
procesuālo	tiesību	normu	pārkāpumiem,	 lūdzis	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	
priekšpilsētas	 tiesas	 tiesneša	 2019.gada	 14.augusta	 lēmumu	 atcelt	 un	
nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai	tai	pašai	tiesai	citā	sastāvā.

Protests	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[4.1]	 Lēmumu	par	prasības	nodrošinājuma	piemērošanu	 tiesnesis	

pieņēmis	formāli,	neveicot	prasības	pirmšķietamā	juridiskā	pamatojuma	
padziļinātu	izpēti.

[4.2]	 Civillikuma	 2212.panta	 izpratnē	 būvniecības	 līgums	 ir	
uzņēmuma	līgums.	

Atbilstoši	Civillikuma	1589.pantam	vienpusēja	atkāpšanās	no	līguma	
ir	 atzīstama	 par	 pamatotu,	 kad	 tā	 ir	 pamatota	 ar	 paša	 līguma	 raksturu	
vai	kad	to	zināmos	apstākļos	atļauj	likums,	vai	arī	kad	tāda	tiesība	bijusi	
noteikti	pielīgta.	Civillikumā	ir	paredzēti	vairāki	tieši	uzņēmuma	līgumam	
raksturīgi	 pamati,	 kas	 ļauj	 atkāpties	 no	 līguma,	 taču	 jebkurā	 gadījumā	
pasūtītāja	 vienpusēja	 atkāpšanās	 no	 uzņēmuma	 līguma	 ir	 vienpusējs	
tiesisks	darījums,	ar	kuru	tiek	izbeigts	uzņēmuma	līgums.

Pamatotas	atkāpšanās	gadījumā	uzņēmējs	nevar	prasīt	ne	uzņēmuma	
līguma	 izpildi,	 ne	 zaudējumu	 atlīdzību.	 Savukārt	 sekas	 nepamatotas	
atkāpšanās	gadījumā	paredzētas	Civillikuma	2225.pantā.	Minētās	normas	
saturs	paredz	uzņēmējam	kompensāciju	par	izmaksām	un	zaudējumiem,	
kas	 tam	radušies,	 tai	 skaitā	 tiesības	prasīt	atrauto	peļņu,	 taču	neparedz	
uzņēmēja	subjektīvas	tiesības	prasīt	pielaidi	pie	darbu	izpildes.

Tādējādi,	 izvērtējot	 ar	 lietas	 faktiskajiem	 apstākļiem	 saistītās	
materiāltiesiskās	 normas,	 pirmšķietami	 konstatējams,	 ka	 varbūtība	
šādi	 celtās	 prasības	 noraidīšanai	 ir	 lielāka	 nekā	 iespējamība,	 ka	 tā	 tiks	
apmierināta.	 Līdz	 ar	 to	 prasības	 nodrošinājuma	 piemērošanai	 nebija	
tiesiska	pamata.

[4.3]	 Tiesneša	 nepamatoti	 piemērotais	 aizliegums	 slēgt	 jebkādus	
darījumus	 ar	 trešajām	 personām	 par	 būvdarbu	 izpildi	 ir	 vērsts	 pret	
īpašnieka	 pilnīgas	 varas	 tiesībām	 rīkoties	 ar	 lietu	 un	 būtiski	 aizskar	
Satversmes	105.pantā	garantētās	tiesības	uz	īpašumu.	Pasūtītājam	ilgstoši	
tiek	liegta	iespēja	pabeigt	nepieciešamos	būvdarbus	objektā,	tādējādi	radot	
būves	papildu	bojājumus	un	materiālos	 zaudējumus.	Turklāt,	 aizliedzot	
novērst	 būvdarbos	 pieļautās	 kļūdas,	 kas	 radījušas	 būtiskus	 bojājumus	
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blakus	esošajām	mājām	un	materiālo	kaitējumu	to	dzīvokļu	īpašniekiem,	
tiek	aizskartas	arī	trešo	personu,	kuras	nav	šīs	lietas	dalībnieki,	tiesības	uz	
radītā	kaitējuma	novēršanu	saprātīgā	termiņā.

Šādos	apstākļos	piemēroto	drošības	līdzekli	nevar	atzīt	par	samērīgu.
[4.4]	Tā	kā	prasītāja	nav	cēlusi	prasību	par	zaudējumu	piedziņu,	bet	

pēc	būtības	lūgusi	atzīt	tiesības	uz	līguma	izpildi	un	termiņa	pagarinājumu,	
prasībai	nav	mantiska	rakstura	un	prasības	nodrošinājuma	piemērošana	
ir	pretrunā	ar	Civilprocesa	likuma	137.panta	otro	daļu.

Motīvu daļa

[5]	 Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 484.pantam	 pamats	 protesta	
iesniegšanai	 par	 spēkā	 stājušos	 tiesas	 nolēmumu	 ir	 būtiski	 materiālo	
vai	 procesuālo	 tiesību	 normu	 pārkāpumi,	 kas	 konstatēti	 lietās,	 kuras	
izskatītas	tikai	pirmās	instances	tiesā,	ja	tiesas	nolēmums	nav	pārsūdzēts	
likumā	noteiktajā	kārtībā	no	 lietas	dalībniekiem	neatkarīgu	 iemeslu	dēļ	
vai	ar	 tiesas	nolēmumu	aizskartas	valsts	vai	pašvaldību	 iestāžu	 tiesības	
vai	to	personu	tiesības,	kuras	nav	bijušas	lietas	dalībnieki.

No	 iepriekš	 minētās	 tiesību	 normas	 izriet,	 ka	 tiesas	 nolēmumu	
primāri	 var	 protestēt	 tikai	 tad,	 ja	 tas	 nav	 pārsūdzēts	 likumā	 noteiktā	
kārtībā	 no	 lietas	 dalībniekiem	 neatkarīgu	 iemeslu	 dēļ	 (sal.	 Civilprocesa 
likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs. Prof. 
K. Torgāna zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 643.lpp., 
Civilprocesa likuma komentāri. II daļa (29.–60.1.nodaļa). Autoru kolektīvs. 
Prof. K.Torgāna zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 
892.–894.lpp.).	Turklāt	Satversmes	tiesa	atzinusi,	ka	protesta	 institūts	 ir	
veidots	 kā	 galīgais	 tiesību	 aizsardzības	 instruments	 –	 papildu	 garantija	
gadījumā,	kad	nav	citu	tiesību	aizsardzības	līdzekļu	(sk.	Satversmes tiesas 
2014.gada 9.janvāra sprieduma lietā Nr. 2013-08-01 17.punktu).

[6]	Konkrētajā	gadījumā	protests	iesniegts	par	tiesas	lēmumu,	ar	kuru	
apmierināts	PS	“RE	RE	BŪVE	1”	pieteikums	par	prasības	nodrošināšanu.

Līdz	 ar	 to,	 ņemot	 vērā	 šā	 lēmuma	 5.punktā	minētos	 apsvērumus,	
pirms	 pievērsties	 jautājumam	 par	 protesta	 pamatotību	 pēc	 būtības,	
izvērtējama	tā	pieņemamība.

Tiesa	 vai	 tiesnesis	 lēmumu	 par	 prasības	 nodrošināšanu	 pieņem	
ne	 vēlāk	 kā	 nākamajā	 dienā	 pēc	 lietas	 ierosināšanas	 (Civilprocesa	
likuma	140.panta	pirmā	daļa)	vai	dažkārt	pat	pirms	lietas	ierosināšanas	
(Civilprocesa	 likuma	 139.pants),	 iepriekš	 par	 šā	 jautājuma	 izskatīšanu	
nepaziņojot	atbildētājam	un	citiem	lietas	dalībniekiem.	Tātad	atbildētājs	
par	 šāda	 lēmuma	pieņemšanu	 iepriekš	 nav	 informēts,	 proti,	 viņam	nav	
iespēju	izteikt	savus	iebildumus	pret	to,	kā	arī	nav	iespējas	to	pārsūdzēt.	
Šādā	veidā	tiek	nodrošināta	prasības	nodrošinājuma	efektivitāte.
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Vienlaikus	 Civilprocesa	 likums	 paredz,	 ka	 tā	 pati	 tiesa,	 kura	
nodrošinājusi	 prasību	 vai	 kuras	 lietvedībā	 atrodas	 lieta	 izskatīšanai	
pēc	 būtības,	 pēc	 atbildētāja	 motivēta	 pieteikuma	 var	 atcelt	 prasības	
nodrošinājumu	 (Civilprocesa	 likuma	 140.panta	 piektā	 daļa).	 Jautājums	
par	 prasības	 nodrošinājumu	 tiek	 izskatīts	 tiesas	 sēdē	 30	 dienu	 laikā	
pēc	 attiecīgā	 pieteikuma	 saņemšanas	 un	 iepriekš	 par	 to	 tiek	 paziņots	
lietas	 dalībniekiem.	 Tādējādi,	 ievērojot	 sacīkstes	 principu	 (Civilprocesa	
likuma	10.pants),	 kā	arī	pušu	 līdztiesības	principu	 (Civilprocesa	 likuma	
9.pants),	abām	pusēm	ir	līdzvērtīgas	iespējas		līdz	tiesas	sēdei	sagatavot	
un	 tiesas	 sēdē	 argumentēti	 pamatot	 	 savu	 viedokli:	 atbildētājam	 –	 par	
to,	 ka	 konkrētajā	 gadījumā	 prasības	 nodrošinājums	 nav	 piemērojams	
(piemēram,	 ka	 prasībai	 nav	 mantiska	 rakstura;	 prasītājs	 nav	 pierādījis	
tiesību	 pēc	 saistības,	 par	 kuru	 izteikts	 lūgums	 nodrošināt	 prasību;	
prasības	 nodrošinājums	 neatbilst	 prasības	 priekšmetam	 un	 pamatam;	
piemērotie	prasības	nodrošinājuma	līdzekļi	nesamērīgi	ierobežo	personas	
tiesības,	 pret	 kuru	 vērsts	 nodrošinājums,	 prasības	 nodrošinājuma	
atcelšana		neapdraudēs	sprieduma	izpildi),	bet	prasītājam	–	par	to,	kāpēc	
prasības	 nodrošinājuma	 atcelšana	 nav	 pieļaujama	 (sk. Augstākās tiesas  
2015.gada tiesu prakses apkopojumu “Tiesu prakse prasības nodrošināšanas 
lietās”, http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/
civiltiesibas).

Savukārt,	ja	ar	tiesas	lēmumu	tiek	noraidīts	pieteikums	par	prasības	
nodrošinājuma	atcelšanu,	 tad	saskaņā	ar	Civilprocesa	 likuma	141.panta	
pirmo	daļu	šādu	lēmumu	var	pārsūdzēt,	iesniedzot	blakus	sūdzību.

Rezumējot	 iepriekš	minēto,	 secināms,	 lai	 arī	 lēmums	par	 prasības	
nodrošināšanu	 nav	 pārsūdzams,	 tomēr	 atbildētājam	 pastāv	 alternatīvs	
tiesību	 aizsardzības	 līdzeklis	 –	 tiesības	 prasīt	 prasības	 nodrošinājuma	
atcelšanu.	 Citiem	 vārdiem,	 nepastāv	 Civilprocesa	 likuma	 484.pantā	
paredzētie	 apstākļi,	 lai	 ierosinātu	 kasācijas	 tiesvedību	 sakarā	 ar	
Ģenerālprokuratūras	Personu	un	valsts	tiesību	aizsardzības	departamenta	
virsprokurora	protestu,	jo	pastāv	alternatīvs	tiesību	aizsardzības	līdzeklis	–	
pieteikums,	 ar	 kuru	 atbildētājs	 var	 lūgt	 atcelt	 prasības	 nodrošinājumu	
un	 kura	 izskatīšana	 var	 rezultēties	 ar	 šā	 lēmuma	 atcelšanu.	 Turklāt,	 ja	
pieteikums	 par	 prasības	 nodrošinājuma	 atcelšanu	 tiktu	 noraidīts,	 tad	
atbildētājam	saglabājas	 tiesība	 šo	 lēmumu	pārsūdzēt,	 iesniedzot	blakus	
sūdzību.

[7]	 Senatoru	 kolēģija	 vērš	 uzmanību,	 ka	 tās	 ieskatā	 likumdevējs,	
ierobežojot	 pušu	 tiesības	 par	 tiesas	 pieņemto	 lēmumu	 iesniegt	 blakus	
sūdzību,	palielina	tiesas	procesa	efektivitāti	un	nodrošina	lietas	izskatīšanu	
saprātīgā	termiņā,	jo,	ierobežojot	procesa	dalībnieka	tiesības	lūgt	lēmumu	
pārskatīt	augstāka	līmeņa	tiesai,	laiks,	kurā	lieta	tiek	izskatīta	pēc	būtības	
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un	 tiek	 taisīts	 spriedums,	 var	 tikt	 samazināts	 (sal.	 Satversmes tiesas  
2010.gada 30.marta sprieduma lietā Nr. 2009-85-01 18.punkts). 

Tādējādi,	 lai	 sasniegtu	 leģitīmu	 mērķi,	 likumdevējs	 ir	 ierobežojis	
atbildētāja	tiesības	pārsūdzēt	tiesas	lēmumu,	ar	ko	apmierināts	pieteikums	
par	 prasības	 nodrošināšanu,	 kas	 uzskatāms	 par	 efektīvu	 līdzekli	
procesuālās	ekonomijas	nodrošināšanai	(sal.	Satversmes tiesas 2010.gada 
30.marta sprieduma lietā Nr. 2009-85-01 19.punkts).	 Vienlaikus	 kārtība,	
kas	 dod	 iespēju	 atbildētājam	 vērsties	 tiesā	 ar	 lūgumu	 atcelt	 prasības	
nodrošinājumu,	 nevis	 pārsūdzēt	 lēmumu,	 ar	 kuru	 prasība	 nodrošināta,	
saglabājot	 atbildētājam	 tiesības	 pārsūdzēt	 lēmumu,	 ar	 kuru	 pieteikums	
par	 prasības	 nodrošinājuma	 atcelšanu	 noraidīts,	 nodrošina	 saprātīgu	
līdzsvaru	 starp	 abu	 pušu	 procesuālo	 tiesību	 vienlīdzību	 un	 procesuālo	
ekonomiju	 (sal.	 Satversmes tiesas 2010.gada 30.marta sprieduma lietā 
Nr. 2009-85-01 20.1.punkts).	Proti,	apstāklis,	ka	atbildētājs	nevar	pārsūdzēt	
lēmumu	par	prasības	nodrošinājumu,	nav	uzskatāms	par	tādu	šķērsli,	kas	
rada	Civilprocesa	 likuma	484.pantā	paredzētās	sekas	–	 tiesības	 iesniegt	
protestu	 par	 šo	 lēmumu,	 ja	 atbildētājam	 ir	 nodrošināta	 tiesība	 iesniegt	
pieteikumu	 par	 prasības	 nodrošinājuma	 atcelšanu,	 kura	 noraidīšanas	
gadījumā	tam	saglabājas	tiesība	šādu	lēmumu	pārsūdzēt.	

[8]	Ņemot	vērā	iepriekš	minēto,	senatoru	kolēģija	secina,	ka	likums	
nepieļauj	protesta	iesniegšanu	par	lēmumu,	ar	kuru	nodrošināta	prasība.	
Ja	atbildētājas	ieskatā	ar	pirmās	instances	tiesas	prasības	nodrošinājumu	
ir	 būtiski	 aizskartas	 tās	 tiesības,	 tad	 pēdējai	 jāiesniedz	 pieteikums	 par	
prasības	nodrošinājuma	atcelšanu,	nevis	jāmēģina	rast	citus	alternatīvus	
ceļus	 šā	 nolēmuma	 atcelšanai,	 cita	 starpā	 ar	 protesta	 iesniegšanas	
starpniecību.	 Vēl	 jo	 vairāk,	 ja	 pašreizējais	 procesuālais	 regulējums,	 kas	
paredz	 Ģenerālprokuratūras	 Personu	 un	 valsts	 tiesību	 aizsardzības	
departamenta	 virsprokuroram	 tiesības	 iesniegt	 protestu	 desmit	 gadu	
laikā	kopš	nolēmuma	spēkā	stāšanās	dienas,	 ir	nesamērīgi	 ilgs,	uz	ko	 ir	
norādījusi	arī	Satversmes	tiesa	(sk. Satversmes tiesas 2014.gada 9.janvāra 
sprieduma lietā Nr. 2013-08-01 18.2.punktu).	Šajā	aspektā	jāņem	vērā,	ka	
pārāk	ilgs	protesta	iesniegšanas	termiņš	noved	pie	spēkā	esošu	nolēmumu	
nenoteiktības	 un	 nav	 savienojams	 ar	 tiesiskās	 stabilitātes	 principu,	 kas	
ir	 tiesiskas	 valsts	 un	 tiesību	 uz	 taisnīgu	 tiesu	 neatņemama	 sastāvdaļa	 
(sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 21.septembra sprieduma 
Borševskija (Borshevskiy) pieteikumā pret Krieviju, iesnieguma  
Nr. 14853/03, 47.–50.punktu).
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	484.pantu,	senatoru	kolēģija	

n o l ē m a

atteikt	 pieņemt	 Ģenerālprokuratūras	 Personu	 un	 valsts	 tiesību	
aizsardzības	 departamenta	 virsprokurora	 protestu	 par	 Rīgas	 pilsētas	
Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 tiesneša	 2019.gada	 14.augusta	 lēmumu	
par	prasības	nodrošināšanu.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Prasība par advokātam dotā uzdevuma izpildi

Līdzīgi kā lietās par saistības, kas nodota bezstrīdus piespiedu izpildei, 
apstrīdēšanu, arī lietās par zvērinātu advokātu rēķina apstrīdēšanu 
prasījums faktiski ir vērsts nevis uz izpildu dokumenta spēkā neesamības 
atzīšanu, bet uz atbrīvošanu no saistībām pēc attiecīgā rēķina pilnīgi vai 
kādā daļā, jo advokāta rēķina spēkā esamību nodrošina tam piešķirtais 
izpildu dokumenta spēks. Tāpēc, izskatot prasību, kurā klients lūdzis atzīt 
par spēkā neesošiem advokāta izrakstītos rēķinus, tiesai jānoskaidro, vai 
prasītāja ieskatā advokāts vispār nav veicis darbu vai arī to veicis daļēji 
(Civilprocesa likuma 540.panta 6.punkts).

Rīgā	2019.gada	15.martā	 SKC-61/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:0315.C31241015.1.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:
senatore	referente	Edīte	Vernuša,
senatore	Anita	Čerņavska,
senators	Aigars	Strupišs
izskatīja	 rakstveida	procesā	civillietu	sakarā	ar	zvērināta	advokāta	

[pers.	 A]	 kasācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	
kolēģijas	2017.gada	4.aprīļa	spriedumu	VAS	[firma]	prasībā	pret	zvērinātu	
advokātu	[pers.	A]	par	rēķinu	atzīšanu	par	spēkā	neesošiem.	

Aprakstošā daļa

[1]	 VAS	 [firma]	 2015.gada	 2.februārī	 cēla	 prasību	 pret	 zvērinātu	
advokātu	 [pers.	 A],	 kurā	 lūdza	 atzīt	 par	 spēkā	 neesošiem	 2014.gada	
24.novembra	rēķinus	Nr.	[..]	kopā	par	18	755,00	EUR.

Prasības	pieteikumā	norādīti	tālāk	minētie	argumenti.	
[1.1]	 Starp	 prasītāju	 un	 atbildētāju	 2014.gadā	 noslēgti	 vairāki	

līgumi	par	juridiskās	palīdzības	sniegšanu,	kuros	paredzēta	kārtība,	kādā	
tiek	 pieņemti	 un	 apmaksāti	 atbildētāja	 veiktie	 pakalpojumi,	 pārstāvot	
prasītājas	intereses	civillietās.	Atbilstoši	šiem	līgumiem	atbildētājam	līdz	
katra	 mēneša	 desmitajam	 datumam	 jāiesniedz	 prasītājai	 atskaite	 par	
iepriekšējā	mēnesī	sniegtajiem	pakalpojumiem.	Pēc	atskaites	saņemšanas	
prasītāja	trīs	darba	dienu	laikā	pieņem	atbildētāja	pakalpojumus,	parakstot	
pieņemšanas-nodošanas	 aktu,	 vai	 iesniedz	 pretenziju	 par	 nekvalitatīvi	
sniegtajiem	 pakalpojumiem	 vai	 par	 aktā	 neatbilstoši	 norādīto	 stundu	
skaitu.

Saskaņā	ar	līgumu	4.7.punktu	atbildētājs	izraksta	rēķinus	prasītājai	
pēc	pieņemšanas-nodošanas	aktu	parakstīšanas.
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[1.2]	 Atbildētājs	 2014.gada	 [..]	 novembrī	 elektroniski	 nosūtīja	
prasītājai	rēķinus	un	pieņemšanas-nodošanas	aktu	projektus	(datētus	ar	
2014.gada	24.novembri).

Prasītāja	 2014.gada	 [..]	 novembrī	 nosūtīja	 savus	 iebildumus,	
lūdzot	 precizēt	 pieņemšanas-nodošanas	 aktos	 norādīto	 informāciju,	
taču	 atbildētājs	 neatbildēja.	 Prasītāja	 nav	 pieņēmusi	 vai	 akceptējusi	
atbildētāja	iesniegtos	pieņemšanas-nodošanas	aktus,	tomēr	2015.gada	[..]	
janvārī	saņēma	no	zvērināta	tiesu	izpildītāja	četrus	2015.gada	15.janvāra	
paziņojumus	 par	 pienākumu	 apmaksāt	 2014.gada	 24.novembrī	 izdotos	
rēķinus	 Nr.	 [..].	 Tādējādi	 atbildētājs	 izvairās	 sniegt	 paskaidrojumus	 par	
sniegto	pakalpojumu	atbilstību	faktiskajai	situācijai.

Līgumi	 nesatur	 norādi,	 ka	 atbildētāja	 izrakstītie	 rēķini	 ir	 izpildu	
dokumenti	 un	 ka	 tie	 ir	 izpildāmi	 tiesas	 spriedumu	 izpildei	 noteiktajā	
kārtībā,	 ievērojot	 Civilprocesa	 likuma	 normas.	 Līdz	 ar	 to	 atbildētājs	 ir	
pārkāpis	 Zvērinātu	 advokātu	 padomes	 Statūtu	 attiecīgos	 noteikumus	
un	 ļaunprātīgi	 izmantojis	 to,	 ka	 advokātu	 izrakstītie	 rēķini	 ir	 izpildu	
dokumenti.

[1.3]	Prasība	pamatota	ar	Civillikuma	1.,	1403.,	1404.,	1425.,	1472.,	
1511.,	1548.	un	1587.pantu.

[2]	Ar	Rīgas	pilsētas	Zemgales	priekšpilsētas	2015.gada	2.novembra	
spriedumu	prasība	noraidīta.	

[3]	 Izskatījusi	 lietu	sakarā	ar	VAS	[firma]	apelācijas	sūdzību,	Rīgas	
apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 ar	 2017.gada	 4.aprīļa	 spriedumu	
prasību	apmierināja	un	atzina	par	 spēkā	neesošiem	zvērināta	 advokāta	
[pers.	 A]	 2014.gada	 24.novembrī	 izdotos	 rēķinus	 Nr.	 [..]	 kopā	 par	
18	755	EUR.

No	[pers.	A]	VAS	[firma]	labā	piedzīta	valsts	nodeva	891,82	EUR	par	
prasības	 celšanu,	 valsts	 nodeva	93,75	EUR	par	prasības	nodrošinājuma	
līdzekļa	piemērošanu,	valsts	nodeva	891,82	EUR	par	apelācijas	sūdzības	
iesniegšanu,	 kancelejas	 nodeva	 4,27	 EUR	 par	 liecinieku	 uzaicināšanu	
un	 ar	 lietas	 izskatīšanu	 saistītie	 izdevumi	 4,70	 EUR	 par	 tiesas	 pavēstu	
piegādāšanu,	kopā	1886,36	EUR.

VAS	 [firma]	 no	 valsts	 budžeta	 līdzekļiem	 atmaksāta	 pārmaksātā	
valsts	 nodeva	 227,34	 EUR	 par	 prasības	 celšanu,	 kas	 samaksāta	 
2015.gada	 21.janvārī,	 un	 pārmaksātā	 valsts	 nodeva	 227,34	 EUR	 par	
apelācijas	 sūdzības	 iesniegšanu,	 kas	 samaksāta	 2015.gada	 3.decembrī,	
kopā	454,68	EUR.

Valsts	ienākumos	no	[pers.	A]	piedzīti	ar	lietas	izskatīšanu	saistītie	
izdevumi	20,37	EUR.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.	
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 [3.1]	Lietā	ir	strīds	par	to,	vai	prasītāja	kā	klients	pielīgtajā	kārtībā	
nosūtīja	 atbildētājam	 kā	 birojam	 saistošu	 pretenziju,	 jo	 no	 šā	 fakta	 ir	
atkarīgs,	 vai	 zvērināts	 advokāts	 [pers.	 A]	 bija	 tiesīgs	 nodot	 apmaksai	
rēķinus	 situācijā,	 kad	 VAS	 [firma]	 nebija	 parakstījusi	 pakalpojumu	
pieņemšanas-nodošanas	aktus.

	Atbildētājs	savus	argumentus	par	2014.gada	[..]	novembra	prasītājas	
Juridiskā	 departamenta	 direktores	 [pers.	 B]	 elektroniski	 nosūtīto	
iebildumu	nesaistošo	spēku	pamato	ar	apstākli,	ka	Juridiskā	departamenta	
direktore	nav	līgumos	norādītā	kontaktpersona.

	Juridiskā	 departamenta	 direktors	 [pers.	 C],	 kas	 līgumos	 norādīts	
kā	 kontaktpersona,	 amata	 pienākumus	 pildīja	 no	 2014.gada	 [..]	 marta	
līdz	 2014.gada	 [..]	 oktobrim,	 kamēr	 [pers.	 B]	 atradās	 bērna	 kopšanas	
atvaļinājumā.	 Par	 minēto	 faktu	 atbildētājs	 zināja.	 Nepaziņošana	 par	
kontaktpersonas	 maiņu	 nav	 radījusi	 būtiskas	 sekas,	 proti,	 šā	 iemesla	
dēļ	 problēmas	 pušu	 komunikācijā	 nav	 konstatējamas.	 Arī	 atbildētājs	 
2014.gada	[..]	novembrī	no	savas	puses	parakstītos	juridisko	pakalpojumu	
pieņemšanas-nodošanas	aktus	–	atskaites	–	elektroniski	nosūtīja	personai,	
kas	nav	līgumos	norādītā	kontaktpersona.	

 [3.2]	 Par	 nepamatotiem	 atzīstami	 arī	 atbildētāja	 iebildumi	 par	
pretenzijas	formu	un	saturu,	proti,	ka	2014.gada	[..]	novembrī	prasītājas	
Juridiskā	departamenta	direktores	[pers.	B]	elektroniski	nosūtītā	vēstule	
nav	nosaukta	par	pretenziju	un	tās	saturs	neatbilst	līgumu	4.5.punktam.	
Civillikums	pretenzijas	formu	un	saturu	nereglamentē,	arī	pušu	noslēgtajos	
līgumos	 līdzēji	 par	 to	 nav	 vienojušies.	 Vēstulē	 skaidri	 un	 nepārprotami	
ir	 izteikta	 klienta	 griba	 saņemt	 papildu	 informāciju,	 lai	 pārliecinātos,	
vai	 aktos	 nav	 norādīts	 neatbilstošs	 stundu	 skaits,	 kas	 tieši	 atbilst	
līgumu	4.5.punkta	formulējumam.	Līdz	ar	to	atbildētāja	apgalvojums,	ka	 
2014.gada	20.novembra	prasītājas	 darbinieces	 elektroniskā	 vēstule	nav	
uzskatāma	 par	 pretenziju,	 ir	 viņa	 subjektīvs	 viedoklis,	 kas	 ir	 pretrunā	
pārējiem	lietas	materiāliem	un	vēstules	autores	gribai.	

	2014.gada	 [..]	 septembra	 līgumā	 4.5.punkts	 nav	 ietverts,	 taču	 tas	
nenozīmē,	ka	prasītājai	kā	klientam	vispār	nav	tiesību	iesniegt	pretenziju	šā	
līguma	ietvaros,	jo	līguma	8.3.punkts	regulē	pretenzijas	izsniegšanas	kārtību.

 [3.3]	Atbilstoši	2014.gada	[..]	marta,	[..]	aprīļa	un	[..]	augusta	līgumu	
4.7.punktam	 un	 2014.gada	 [..]	 septembra	 līguma	 4.3.punktam	 birojs	
rēķinu	ir	tiesīgs	izrakstīt	tikai	pēc	pakalpojumu	pieņemšanas-nodošanas	
akta	 abpusējas	 parakstīšanas.	 Atbilstoši	 Civillikuma	 1425.pantam	 un	
pušu	 noslēgto	 līgumu	 saturam,	 saņemot	 klienta	 pretenziju,	 zvērinātam	
advokātam	bija	pienākums	uz	to	atbildēt,	nevis	izrakstīt	rēķinus	un	nodot	
tos	izpildei	zvērinātam	tiesu	izpildītājam,	izmantojot	Civilprocesa	likuma	
539.,	 540.panta	noteikumus	par	dokumenta	 izpildu	 spēku.	 Līdz	 ar	 to	 ir	
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pamats	atzīt	par	spēkā	neesošiem	zvērināta	advokāta	[pers.	A]	2014.gada	
24.novembrī	izdotos	rēķinus	Nr.	[..].

 [3.4]	 Nav	 būtiskas	 nozīmes	 apstāklim,	 vai	 pakalpojumu	
pieņemšanas-nodošanas	 akti	 –	 atskaites	 –	 tika	 iesniegti	 prasītājas	 
2014.gada	[..]	novembra	valdes	sēdē	vai	tie	tajā	apspriesti	un	akceptēti,	jo	
tas	neietekmē	līgumu	4.5.	un	4.7.punktā	(4.3.punktā)	noteikto	norēķinu	
kārtību.	No	minētās	valdes	sēdes	protokola	nolēmumu	daļas	(1.5.punkts)	
redzams,	ka	valde	pieņēma	zināšanai		sniegto	informāciju	par	tiesvedības	
procesiem,	 nevis	 apstiprināja	 2014.gada	 septembra–oktobra	 mēnešos	
sniegtos	 juridiskos	 pakalpojumus	 atbilstoši	 atbildētāja	 norādītajam	
stundu	skaitam.	 	Atbildētāja	piedalīšanās	prasītājas	valdes	sēdē	negroza	
pušu	līgumu	saturu	un	neatņem	klientam	tiesību	izteikt	iebildumus.

 [3.5]	 Ņemot	 vērā	 dispozitivitātes	 principu,	 Civilprocesa	 likuma	 
192.pantu	 un	 426.panta	 otro	 daļu,	 nav	 pamata	 vērtēt	 apstrīdētajos	
rēķinos	 norādītās	 pozīcijas	 un	 šā	 iemesla	 dēļ	 nav	 iespējama	 prasības	
daļēja	apmierināšana.	Lietā	nav	pieteikti	prasījumi	atzīt	konkrētus	darbus	
par	spēkā	neesošiem	pilnībā	vai	daļēji.

 [3.6]	Pārējos	pušu	argumentus	tiesa	atstāj	bez	vērtējuma,	ievērojot	
Eiropas	 Cilvēktiesību	 tiesas	 atziņu,	 ka	 no	 Eiropas	 Cilvēktiesību	 un	
pamatbrīvību	 aizsardzības	 konvencijas	 6.panta	 izriet	 tiesas	 pienākums	
argumentēt	 spriedumu,	 bet	 tas	 nav	 saprotams	 kā	 prasība	 detalizēti	
atbildēt	 uz	 jebkuru	 argumentu	 (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1994.gada 
19.aprīļa sprieduma Vandehurka (Van de Hurk) pieteikumā pret Nīderlandi, 
iesnieguma Nr. 16034/90, 61.punkts).	Tiesai	ir	atļauts	izvērtēt	argumentus,	
kurus	tā	uzskata	par	nozīmīgiem	no	tiesību	viedokļa	(Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas komisijas 1986.gada 13.oktobra lēmums lietā 10153/82, Austrija).

[4]	 Zvērināts	 advokāts	 [pers.	 A]	 iesniedzis	 kasācijas	 sūdzību	 par	
spriedumu,	 lūdzot	 to	atcelt	un	 lietu	nodot	 jaunai	 izskatīšanai	apelācijas	
instances	tiesā.

Kasācijas	sūdzībā	norādīti	šādi	argumenti.
[4.1]	 Tiesa	 pārkāpusi	 Civilprocesa	 likuma	 97.panta	 trešo	 daļu,	 

189.panta	trešo	daļu	un	190.panta	pirmo	daļu,	jo	vērtējusi	lietā	iesniegtos	
pieņemšanas-nodošanas	 aktu	 projektus	 un	 pieprasījumu	 pēc	 papildu	
informācijas,	 kam	 kā	 neparakstītiem	 dokumentu	 projektiem	 lietā	 nav	
tiesiskas	nozīmes	un	juridiskā	spēka	(Dokumentu	juridiskā	spēka	likuma	
4.panta	 pirmā	 un	 trešā	 daļa).	 Tajā	 pašā	 laikā	 nav	 vērtēti	 parakstītie	
pieņemšanas-nodošanas	 akti	 un	 rēķini.	 Valdes	 locekļu	 2014.gada	 [..]	
decembrī	 parakstītā	 pretenzija	 nav	 izteikta	 līgumos	 noteikto	 trīs	 darba	
dienu	laikā.

[4.2]	Tiesa	nav	piemērojusi	Civillikuma	1812.pantu	un	Komerclikuma	
221.panta	pirmo	daļu,	tā	pārkāpjot	Civilprocesa	likuma	451.panta	pirmo	
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daļu,	 97.panta	 trešo	 daļu,	 189.panta	 trešo	 daļu,	 190.pantu,	 193.panta	
piektās	 daļas	 un	 432.panta	 piektās	 daļas	 prasības.	 Līgumu	 8.2.punkts	
paredz,	 ka	 uzdevumus	 advokātu	 birojs	 saņem	 no	 kontaktpersonām	 vai	
pēc	 kontaktpersonu	 iepriekšēja	 brīdinājuma	 –	 no	 citām	 amatpersonām	
vai	 darbiniekiem.	 Svarīgākus	 jautājumus	 risināja	 valdes	 locekļi	 līgumu	
8.3.punktā	 paredzētajā	 kārtībā,	 kas	 nozīmē,	 ka	 [pers.	 B]	 nebija	 tiesīga	
izteikt	pretenzijas,	viņai	nebija	tam	dota	pilnvarojuma.

E-pastā	 nosūtītā	 vēstule	 arī	 neatbilda	 pretenzijas	 kā	 dokumenta	
pazīmēm,	noformējumam	un	saturam,	kas	noteikts	līgumu	4.5.punktā.	To	
varēja	arī	uztvert	kā	papildu	uzdevumu,	par	kuru	būtu	veicama	samaksa.

[4.3]	2014.gada	[..]	septembra	līgumā	Nr.	[..]	nebija	paredzētas	tiesības	
izteikt	pretenzijas,	jo	līgums	bija	ar	fiksētu	atlīdzības	apmēru,	tāpēc	iebildumi	
par	 darba	 apjomu	 nebija	 iespējami,	 iebildumi	 par	 kvalitāti	 nav	 izteikti.

 [4.4]	Tiesa	nepamatoti	bez	 ievērības	atstājusi	 liecinieku	 [pers.	D],	
[pers.	E],	[pers.	F]	un	[pers.	C]	liecības,	kas	apstiprināja	to,	ka	prasītājas	
valde	 bija	 nolēmusi	 veiktos	 darbus	 pieņemt,	 prasītājai	 pret	 tiem	nebija	
iebildumu.	 Darbu	 pieņemšanu	 jaunā	 valde	 nevar	 pēc	 tam	 atsaukt	
ar	 vienpusēju	 gribas	 izteikumu	 (Civillikuma	 1434.panta	 pirmā	 daļa,	 
1488.panta	1.	un	2.punkts).

 [4.5]	 Tiesa	 nav	 vērtējusi	 pārējos	 lietā	 esošos	 pierādījumus,	 to	
pamatojot	tikai	ar	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesas	atziņām,	kas	ir	Civilprocesa	
likuma	97.panta	trešās	daļas,	189.panta	trešās	daļas,	190.panta,	193.panta	
trešās	 daļas,	 432.panta	 piektās	 daļas	 pārkāpums.	 Apelācijas	 instances	
tiesa	 spriedumā	 nav	motivējusi,	 kāpēc	 tās	 spriedums	 ir	 pretējs	 pirmās	
instances	tiesas	spriedumam.

Motīvu daļa

[5]	 Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	 personu,	 kas	 to	
pārsūdzējusi,	un	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	minēti	kasācijas	sūdzībā,	
Senāts	atzīst,	ka	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	2017.gada	
4.aprīļa	 spriedums	 ir	 atceļams	 un	 lieta	 nododama	 jaunai	 izskatīšanai	
pirmās	instances	tiesā.

[6]	Atbilstoši	Advokatūras	likuma	57.panta	pirmajai	daļai	zvērināti	
advokāti	 par	 uzņemšanos	 vest	 lietu	 un	 attiecīgās	 atlīdzības	 apmēru	
rakstveidā	vienojas	ar	klientu.	Arī	Latvijas	Zvērinātu	advokātu	kolēģijas	
statūtu	 (turpmāk	 –	 Statūti)	 2.8.1.punktā	 noteikts,	 ka	 zvērināti	 advokāti	
par	 uzņemšanos	 sniegt	 juridisko	 palīdzību	 un	 attiecīgās	 atlīdzības	
apmēru	vienojas	ar	klientu,	bet	Statūtu	2.8.4.punktā	noteikts,	kas	obligāti	
norādāms	vienošanās	noteikumos.

Statūtu	 2.8.5.punkts	 paredz,	 ka	 atbilstoši	 vienošanās	 nolīgtajam	
honorāram	 un	 tā	 samaksas	 kārtībai	 advokāts	 izraksta	 rēķinu,	 norādot	
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tajā	 apmaksas	 termiņu.	 No	 minētā	 secināms,	 ka,	 lai	 advokāts	 sniegtu	
pakalpojumu,	 ir	 jābūt	 līgumam	 (vienošanās)	 ar	 klientu,	 bet	 pēc	
pakalpojuma	sniegšanas	advokāts	izraksta	rēķinu	par	atlīdzības	apmēru.	
Turklāt	 atbilstoši	 Statūtu	2.8.5.punktam,	 ja	 rēķins	brīdinājumā	noteiktā	
termiņā	nav	apmaksāts,	advokāts	pieņem	lēmumu	par	rēķina	nodošanu	
piespiedu	 izpildei.	 Nav	 strīda	 par	 to,	 ka	 Civilprocesa	 likuma	 540.panta	
6.punkts	piešķir	zvērinātu	advokātu	rēķiniem	izpildu	dokumenta	spēku,	
tātad	konkrētajā	gadījumā	prasītāja	lūdz	atzīt	par	spēkā	neesošiem	izpildu	
dokumentus.

Tajā	pašā	laikā,	kā	izriet	no	lietas	materiāliem,	prasības	pieteikuma,	
pušu	 savstarpējās	 sarakstes,	 strīds	 faktiski	 ir	 par	 to,	 vai	 saistība	
(vienošanās	 par	 juridiskās	 palīdzības	 sniegšanu)	 ir	 vai	 nav	 izpildīta	 un	
atbilstoši	par	pieprasītās	samaksas	apmēru.	

Tiesa	 izvērtēja	 pušu	 līgumu	 noteikumus	 un	 Statūtos	 noteikto	
procedūru	 pirms	 rēķina	 izrakstīšanas,	 tostarp	 Statūtu	 2.8.4.punktā	
noteikto	par	nepieciešamību	vienošanās	ietvert	norādi,	ka	saskaņā	ar	šo	
vienošanos	 izrakstītais	 rēķins	 ir	 izpildu	 dokuments	 un	 tas	 ir	 izpildāms	
tiesas	 spriedumu	 izpildei	 noteiktā	 kārtībā,	 un	 atzina	 rēķinus	 par	 spēkā	
neesošiem.	 Tātad	 tiesas	 ieskatā	 pamats	 konkrēto	 izpildu	 dokumentu	
atzīšanai	 par	 spēkā	neesošu	 ir	 līgumos	paredzētās	 rēķinu	 izrakstīšanas	
procedūras	neievērošana.	Savukārt,	apmierinot	prasību,	tiesa	atsaukusies	
arī	 uz	 Civillikuma	 1425.pantu, kur	 noteikts,	 ka	 katra	 saistība	 jāizpilda	
pilnā	 apmērā	 un	 nevienu	 nevar	 piespiest	 apmierināties	 tikai	 ar	 kādas	
saistības	daļas	izpildījumu,	pat	arī	tad,	ja	tās	priekšmets	ir	dalāms,	kā	arī	uz	 
1427.pantu,	kas	noteic,	ka	pie	tiesiska	darījuma	būtības	pieder	tā	taisītāja	
gribas	izteikums,	bet	divpusējā	vai	vairākpusējā	darījumā	vajadzīgs	visu	
tā	dalībnieku	saskanīgs	gribas	izteikums.	Kamēr	griba	nav	vēl	izteikta,	tai	
nav	nekāda	tiesiska	spēka.

Pamatojoties	 uz	 minētajām	 tiesību	 normām,	 tiesa	 atzina,	 ka	
pieņemšanas-nodošanas	akta	neparakstīšanas	un	pretenziju	 izteikšanas	
dēļ	nebija	pamata	rēķinus	izrakstīt.	Taču	tiesa	nav	ņēmusi	vērā,	ka	saistība	
par	 pakalpojumu	 sniegšanu	 un	 attiecīgi	 to	 apmaksu	 bija	 noteikta	 pušu	
līgumā,	 savukārt	 procedūras	 jautājumi	 neatrisina	 strīdu	 par	 padarītā	
darba	apjomu	un	samaksas	apmēru.	Nedz	pušu	vienošanās,	nedz	Statūti	
neparedz,	ka	procedūras	noteikumu	neievērošana	padara	vienošanos	vai	
uz	tās	pamata	izrakstītos	rēķinus	par	spēkā	neesošiem.

Gluži	 pretēji,	 Advokatūras	 likuma	 71.pants	 noteic,	 ka	 par	 likumu	
un	 citu	 normatīvo	 aktu,	 Latvijas	 Zvērinātu	 advokātu	 kolēģijas	 statūtu	
[..]	 pārkāpšanu	 Latvijas	 Zvērinātu	 advokātu	 padome	 var	 ierosināt	
disciplinārlietu	pēc	tiesas	vai	prokurora	priekšlikuma,	kā	arī	pēc	personu	
sūdzībām	vai	pēc	pašas	iniciatīvas,	nosūtot	lietas	materiālus	izskatīšanai	
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disciplinārlietu	 komisijai.	 No	 minētā	 secināms,	 ka	 Statūtos	 noteiktās	
procedūras	neievērošana	būtu	pamats	advokāta	disciplināratbildībai,	bet	
ne	rēķinu	atzīšanai	par	spēkā	neesošiem.

[7]	 Prasītāja	 norādījusi,	 ka	 atbildētāja	 sniegtie	 pakalpojumi	 nav	
pieņemti,	 jo	 nav	 parakstīti	 pieņemšanas-nodošanas	 akti	 un	 izteiktas	
pretenzijas.	 Taču,	 izvirzot	 šādus	 argumentus,	 prasītāja	 faktiski	 apstrīd	
atbildētāja	veiktā	darba	apjomu.	Tātad	strīds	ir	par	kreditora	prasījumu	pēc	
būtības	–	vai	bija	pamats	izrakstīt	rēķinus	par	tajos	norādītajām	summām.	
Minēto	 apliecina	 arī	 apelācijas	 instances	 tiesas	 konstatējums,	 ka	 lietā	 nav	
strīda	par	faktu,	ka	atbildētājs	ir	sniedzis	prasītājai	juridisko	palīdzību,	tomēr	
prasītāja	apšauba	pakalpojumu	pieņemšanas-nodošanas	aktos	–	atskaitēs	–	
norādīto	 laika	 patēriņu,	 no	 kā	 tieši	 atkarīgs	 samaksas	 apmērs.	 Turklāt	
2016.gada	9.marta	 tiesas	sēdē	 tiesa	uzlikusi	prasītājai	pienākumu	 iesniegt	
detalizētu	aprēķinu.	Prasītāja	šo	uzdevumu	ir	izpildījusi,	un	lietai	pievienots	
aprēķins	par	advokāta	sniegtajiem	pakalpojumiem	(2.sējuma 2.–5.lp.).

Neskatoties	 uz	 šādu	 konstatējumu,	 spriedumā	 norādīts,	 ka,	
ņemot	 vērā	 dispozitivitātes	 principu,	 Civilprocesa	 likuma	 192.pantu	 un	 
426.panta	otro	daļu,	tiesai	nav	pamata	pēc	savas	iniciatīvas	atzīt	rēķinus	
par	 spēkā	 neesošiem	 kādā	 to	 daļā,	 ja	 prasība	 par	 to	 nav	 celta,	 t.i.,	 tas	
neatbilst	 nedz	prasības	pamatam,	nedz	 arī	 priekšmetam.	Turklāt	 grozīt	
prasības	 pamatu	 un	 priekšmetu	 apelācijas	 instancē	 nevar.	 Šāda	 norāde	
ir	 pamatota,	 bet	 jāņem	 vērā,	 ka	 konkrētajā	 gadījumā	 tiesa	 pati	 pareizi	
kvalificējusi	 strīdu	 par	 pakalpojumu	 apjomu	 un	 attiecīgi	 samaksas	
apmēru,	tātad	par	izpildāmās	saistības	apjomu.

Nedz	 Advokatūras	 likumā,	 nedz	 Civilprocesa	 likumā	 nav	 noteikts,	
kādā	veidā	advokāta	pakalpojumu	saņēmējs,	nepiekrītot	rēķinos	norādītām	
summām,	 ja	 uzskata,	 ka	 saistība	 nav	 izpildīta	 attiecīgajā	 apmērā,	 var	 to	
apstrīdēt.	Tātad	nav	noteikts	regulējums	šāda	strīda	atrisināšanai.	Senāta	
ieskatā	šeit	saskatāma	līdzīga	situācija,	kāda	Civilprocesa	likuma	50.nodaļā	
noteikta	 par	 saistību	 bezstrīdus	 piespiedu	 izpildīšanu.	 Abās	 situācijās	
pamatā	 ir	 pušu	 līgums,	 tātad	 saistības.	 Attiecībā	 uz	 saistību	 bezstrīdus	
piespiedu	 izpildīšanu	 tiek	 pieņemts	 tiesneša	 lēmums	 par	 saistības	
izpildīšanu	 bezstrīdus	 kārtībā,	 un	 šim	 lēmumam	 ir	 izpildu	 dokumenta	
spēks.	 Savukārt	 advokāta	 rēķins	 tiek	 izrakstīts	 uz	 advokāta	 lēmuma	
pamata,	 un	 arī	 rēķinam	 ir	 izpildu	dokumentu	 spēks.	 Civilprocesa	 likuma	
406.pantā	regulēta	bezstrīdus	piespiedu	izpildīšanas	apstrīdēšanas	kārtība	
tieši	 attiecībā	 uz	 to,	 kā	 izsakāms	 prasījums,	 apstrīdot	 saistību,	 uz	 kuras	
pamata	 lēmums	 pieņemts.	 Turklāt	 gan	 tiesību	 doktrīnā,	 gan	 judikatūrā	
ir	 atzīts,	 ka	 apvērsuma	prasības	 celšana	nenozīmē	 to,	 ka	 tiek	pārsūdzēts	
lēmums	par	 saistības	nodošanu	bezstrīdus	piespiedu	 izpildei,	 jo	 lēmums	
nav	 pārsūdzams.	 Tiesai,	 izskatot	 strīdu	 prasības	 kārtībā,	 nav	 tiesiska	
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pamata	 atcelt	 iepriekš	 pieņemto	 tiesneša	 lēmumu,	 ar	 kuru	 apmierināts	
pieteikums	par	 saistību	bezstrīdus	piespiedu	 izpildīšanu	 (sk.	Civilprocesa 
likuma komentāri. II daļa (29.–60.1nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs prof. 
K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 668.lpp., 
Senāta 2009.gada 11.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-47 8.1.punktu). 

Iesniedzot	prasības	pieteikumu,	tiek	apstrīdēta	pati	saistība.	To	var	
apstrīdēt,	 norādot	 dažādus	 pamatus,	 piemēram,	 lūdzot	 atzīt	 darījumu	
par	 spēkā	 neesošu,	 lūdzot	 atzīt,	 ka	 šāds	 darījums	 vispār	 nav	 noticis,	
apstrīdot	 izpildei	nodotās	saistības	apmēra	pamatotību	u.tml.	un	 lūdzot	
pilnīgi	 vai	 daļēji	 atbrīvot	 no	 saistības	 izpildes	 pēc	 attiecīga	 tiesneša	
lēmuma	par	saistību	bezstrīdus	piespiedu	izpildi	(sk.	Civilprocesa likuma 
komentāri. II daļa (29.–60.1nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs prof.  
K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 668.lpp.). 
Izskatot	apvērsuma	prasību,	tiesa	var	atzīt,	ka	saistība	nav	pamatota	vai	ir	
pamatota	daļēji,	un	attiecīgi	atbrīvot	prasītāju	pilnīgi	vai	daļēji	pēc	attiecīgā	
tiesneša	lēmuma	par	saistību	bezstrīdus	piespiedu	izpildi	(sk.	Augstākās 
tiesas Civillietu departamenta 2014.gada 25.februāra sprieduma lietā  
Nr. SKC-73/2014 (C27204909) 10.1.punktu).

Tātad,	 līdzīgi	 kā	 lietās	 par	 saistības,	 kas	 nodota	 bezstrīdus	
piespiedu	izpildei,	apstrīdēšanu,	arī	lietās	par	zvērinātu	advokātu	rēķina	
apstrīdēšanu	 prasījums	 faktiski	 ir	 vērsts	 nevis	 uz	 izpildu	 dokumenta	
spēkā	neesamības	atzīšanu,	bet	uz	atbrīvošanu	no	saistībām	pēc	attiecīgā	
rēķina	pilnīgi	vai	kādā	daļā,	jo	advokāta	rēķina	spēkā	esamību	nodrošina	
tam	piešķirtais	izpildu	dokumenta	spēks.

[8]	 Ņemot	 vērā	 minēto	 un	 vienotas	 tiesu	 prakses	 iedibināšanas	
nolūkā,	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	atceļams	un	lieta	nododama	
jaunai	 izskatīšanai	pirmās	 instances	 tiesā.	 Izskatot	 lietu	no	 jauna,	 tiesai	
jānoskaidro,	vai	prasītājas	 ieskatā	atbildētājs	vispār	nav	veicis	darbu,	 jo	
prasībā	tiek	lūgts	atzīt	visus	rēķinus	pilnā	apjomā	par	spēkā	neesošiem,	
vai	arī	veicis	daļēji.

Spriedumu	atceļot,	[pers.	A]	atbilstoši	Civilprocesa	likuma	458.panta	
otrajai	daļai	atmaksājama	drošības	nauda	300	EUR.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	 4.aprīļa	
spriedumu	atcelt	un	lietu	nodot	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā;

atmaksāt	[pers.	A]	drošības	naudu	300	EUR	(trīs	simti	euro).
Spriedums	nav	pārsūdzams.



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-322

Prasība par rēķina apstrīdēšanu

Rēķina izrakstīšana pati par sevi nenodibina parādsaistību, tāpēc prasība par 
rēķina atzīšanu par spēkā neesošu nav vērsta uz konkrēta tiesību vai likumīgu 
interešu aizskāruma vai apstrīdējuma novēršanu Civilprocesa likuma 1.panta 
pirmās daļas izpratnē (Civilprocesa likuma 1.panta pirmā daļa).

Rīgā	2019.gada	14.martā	 SKC-70/2019
 ECLI:LV:AT:2019:0314.C29691515.2.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:
senatore	referente	Ināra	Garda,	
senatore	Anda	Briede,	
senatore	Vanda	Cīrule
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 civillietu	 sakarā	 ar	 prasītāja	 [pers.	 A]	

kasācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 
2017.gada	22.marta	spriedumu	[pers.	A]	prasībā	pret	dzīvokļu	īpašnieku	
biedrību	 “[Nosaukums]”	 un	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kooperatīvo	 sabiedrību	
“[Nosaukums]”	 par	 rēķinu	 daļēju	 atzīšanu	 par	 spēkā	 neesošiem,	
pienākuma	uzlikšanu	veikt	pārrēķinu	un	izsniegt	jaunus	rēķinus,	morālā	
kaitējuma	atlīdzības	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Nekustamais	 īpašums	 [adrese],	 kadastra	 numurs	 [..],	 kas	
sastāv	no	8	 stāvu	dzīvojamās	 ēkas	 ar	54	dzīvokļu	 īpašumiem	 (dzīvokļu	
kopējā	 platība	 –	 3023,20	 m2),	 ierakstīts	 Rīgas	 pilsētas	 zemesgrāmatas	
nodalījumā	Nr.[..]	 un	 īpašuma	 tiesības	 uz	 ēku	 līdz	 2009.gada	 4.martam	
bija	nostiprinātas	valstij.

Dzīvokļa	 īpašums	Nr.	 18,	 [adrese],	 kadastra	numurs	 [..],	 ar	 platību	
53,2	 m2	 un	 pie	 tā	 piederošajām	 kopīpašuma	 532/30232	 domājamām	
daļām	 no	 daudzdzīvokļu	 dzīvojamās	 mājas	 2000.gada	 13.novembrī	
ierakstīts	 Rīgas	 pilsētas	 zemesgrāmatas	 nodalījumā	 Nr.[..]	 un	 īpašuma	
tiesības	nostiprinātas	[pers.	A]	(lietas 9.lp.).

[2]	 Dzīvojamās	 mājas	 [adrese],	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopība	 
2013.gada	 28.novembra	 kopsapulcē	 nolēma	 uzdot	 dzīvokļu	 īpašnieku	
biedrībai	 (turpmāk	 –	 DzĪB)	 “[Nosaukums]”	 veikt	 dzīvojamās	 mājas	
pārvaldīšanu	un	apsaimniekošanu,	sākot	ar	2013.gada	1.decembri	(lietas 
10.–11.lp.).

Pamatojoties	 uz	 minēto	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopības	 lēmumu,	
atbilstoši	2013.gada	29.novembra	aktam	dzīvokļu	īpašnieku	kooperatīvā	
sabiedrība	 (turpmāk	 –	DzĪKS)	 “[Nosaukums]”	 ar	 2013.gada	 1.decembri	
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nodeva	 dzīvojamās	mājas	 [adrese],	 pārvaldīšanas	 un	 apsaimniekošanas	
tiesības	 (vienlaikus	 nododot	 mājas	 lietu,	 valsts	 karogu,	 atslēgas	 no	
koplietošanas	 telpām	 un	 prasījuma	 tiesības	 pret	 DzĪKS	 “[Nosaukums]”	
parādniekiem)	DzĪB	“[Nosaukums]”	(lietas 12.lp.).

[3]	 [Pers.	 A]	 2015.gada	 24.novembrī	 cēlis	 tiesā	 prasību	 pret	
DzĪB	 “[Nosaukums]”	 un	 DzĪKS	 “[Nosaukums]”,	 kurā	 lūdzis:	 1)	 atzīt	 par	
spēkā	 neesošiem	 DzĪKS	 “[Nosaukums]”	 prasītājam	 izrakstītos	 rēķinus	
par	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanu,	 apsaimniekošanu	 un	 komunālo	
pakalpojumu	 piegādi	 daļā,	 kas	 attiecas	 uz	 maksu	 par	 atkritumu	
izvešanu	kopsummā	10,20	LVL	jeb	14,51	EUR	laika	posmā	no	2012.gada	
1.oktobra	līdz	2013.gada	30.septembrim;	2)	uzlikt	par	pienākumu	DzĪKS	
“[Nosaukums]”	 vai	 DzĪB	 “[Nosaukums]”	 veikt	 maksas	 par	 atkritumu	
izvešanu	pārrēķinu	attiecīgajā	laika	posmā	un	izsniegt	prasītājam	jaunus	
rēķinus	par	šo	laiku;	3)	piedzīt	solidāri	no	DzĪB	“[Nosaukums]”	un	DzĪKS	
“[Nosaukums]”	par	labu	prasītājam	morālā	kaitējuma	atlīdzību	960	EUR.

Prasības	pieteikumā	norādīti	šādi	apstākļi	un	pamatojums.
[3.1]	 Atbildētāja	 DzĪKS	 “[Nosaukums]”,	 būdama	 līdz	 2013.gada	

30.novembrim	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldniece,	 izrakstīja	 prasītājam	
rēķinus	 par	 laika	 posmu	 no	 2012.gada	 1.oktobra	 līdz	 2013.gada	
30.septembrim,	kas	satur	kļūdainu	atkritumu	izvešanas	maksas	aprēķinu	
prasītājam	piederošajam	dzīvoklim.	Proti,	neraugoties	uz	to,	ka	prasītājs	
šajā	 laika	 posmā	 bija	 vienīgā	 dzīvoklī	 dzīvojošā	 persona,	 atkritumu	
izvešanas	maksas	apmērs	kļūdaini	tika	aprēķināts	par	divām	personām.

Prasītājs	 2014.gada	 23.septembrī	 nosūtīja	 atbildētājai	 DzĪKS	
“[Nosaukums]”	vēstuli,	kurā	lūdza	veikt	pārrēķinu,	aprēķinot	maksu	par	
atkritumu	izvešanu	strīdus	laika	posmā	par	vienu	personu.	Līdzīga	satura	
vēstule	 2015.gada	 16.novembrī	 tika	 nosūtīta	 arī	 jaunajai	 pārvaldniecei	
DzĪB	“[Nosaukums]”.	Tomēr	atbildes	uz	šīm	vēstulēm	netika	sniegtas	un	
pārrēķins	netika	veikts.

Pastāvot	šādiem	apstākļiem,	DzĪKS	“[Nosaukums]”	izrakstītie	rēķini	
par	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanu,	 apsaimniekošanu	 un	 komunālo	
pakalpojumu	piegādi	atzīstami	par	spēkā	neesošiem	daļā,	kas	attiecas	uz	
maksu	par	atkritumu	izvešanu	kopsummā	10,20	LVL	jeb	14,51	EUR	laika	
posmā	no	2012.gada	1.oktobra	līdz	2013.gada	30.septembrim.	Vienlaikus	
DzĪKS	 “[Nosaukums]”	 vai	 DzĪB	 “[Nosaukums]”	 uzliekams	 pienākums	
veikt	maksas	par	atkritumu	izvešanu	pārrēķinu	attiecīgajā	laika	posmā	un	
izsniegt	prasītājam	jaunus	rēķinus	par	šo	laiku.

[3.2]	Atbildētājas,	izrakstot	nepamatotus	rēķinus,	pieprasot	samaksu	
par	 nesniegtajiem	 pakalpojumiem	 un	 ignorējot	 prasītāja	 lūgumus	 veikt	
pārrēķinu,	rīkojās	prettiesiski.	Šāda	atbildētāju	rīcība	prasītājam	izraisīja	
garīga	rakstura	ciešanas.
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Ņemot	 vērā	 atbildētāju	 rīcības	 kaitīgās	 sekas,	 no	 atbildētājām	 par	
labu	prasītājam	solidāri	piedzenama	morālā	kaitējuma	atlīdzība	960	EUR.

[3.3]	Prasība	pamatota	ar	Ministru	kabineta	2008.gada	9.decembra	
noteikumu	 Nr.	 1013	 “Kārtība,	 kādā	 dzīvokļa	 īpašnieks	 daudzdzīvokļu	
dzīvojamā	 mājā	 norēķinās	 par	 pakalpojumiem,	 kas	 saistīti	 ar	 dzīvokļa	
īpašuma	 lietošanu”	 (turpmāk	 –	 MK	 noteikumi	 Nr.	 1013)	 8.,	 9.	 un	
17.4.punktu,	Civillikuma	1635.pantu.

[4]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Latgales	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	
14.marta	spriedumu	prasība	noraidīta.

[5]	 Izskatījusi	 lietu	 sakarā	 ar	 prasītāja	 apelācijas	 sūdzību,	 Rīgas	
apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģija	ar	2017.gada	22.marta	spriedumu	
prasību	noraidījusi.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[5.1]	 Pirmās	 instances	 tiesa	 konstatējusi	 un	 lietas	 dalībnieki	 nav	

apstrīdējuši	to,	ka	prasītājs	ir	dzīvokļa	īpašuma	Nr.	18	[adrese],	īpašnieks.	
Atbildētāja	 DzĪKS	 “[Nosaukums]”,	 kura	 bija	 dzīvojamās	 mājas	 [adrese],	
pārvaldniece	 līdz	 2013.gada	 30.novembrim,	 prasītājam	 izrakstījusi	
apstrīdētos	 rēķinus.	 Savukārt	 atbildētāja	 DzĪB	 “[Nosaukums]”,	 kurai	
ar	 2013.gada	 1.decembri	 nodotas	 minētās	 mājas	 pārvaldīšanas	 un	
apsaimniekošanas	 tiesības,	 ir	 atbildētājas	 DzĪKS	 “[Nosaukums]”	 tiesību	
(tostarp	 prasījuma	 tiesību	 pret	 prasītāju	 kā	 DzĪKS	 “[Nosaukums]”	
parādnieku)	un	saistību	pārņēmēja.

Prasītājs	 apstrīdējis	 viņam	 izrakstīto	 rēķinu	 pamatotību	 daļā,	 kas	
attiecas	 uz	 maksu	 par	 atkritumu	 izvešanu	 kopsummā	 10,20	 LVL	 jeb	 
14,51	 EUR	 laika	 posmā	 no	 2012.gada	 1.oktobra	 līdz	 2013.gada	
30.septembrim,	 jo	 prasītājam	 piederošajā	 dzīvoklī	 strīdus	 laika	 posmā	
dzīvojusi	 viena,	 nevis	 divas	 personas.	 Prasītājs	 ar	 šo	 nepareizi	 veikto	
aprēķinu	saistījis	arī	prasījumu	par	morālā	kaitējuma	atlīdzības	piedziņu.

Līdz	 ar	 to	 strīda	 pareizai	 risināšanai	 izskatāmās	 lietas	 ietvaros	
primāri	 nepieciešams	 vērtēt	 pušu	 iesniegtos	 pierādījumus,	 kas	 attiecas	
uz	prasītājam	piederošajā	dzīvoklī	dzīvojošo	personu	skaitu	strīdus	laika	
posmā.

[5.2]	Neatbilst	patiesībai	apelācijas	sūdzībā	apgalvotais,	ka	pirmās	
instances	tiesa	pārkāpusi	Civilprocesa	likuma	97.panta	trešo	daļu,	jo	nav	
pienācīgi	novērtējusi	pierādījumus	lietā.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 pievienojas	 tālāk	 norādītajai	 pārsūdzētā	
pirmās	 instances	 tiesas	 sprieduma	 argumentācijai,	 kas	 attiecas	 uz	
prasītāja	iesniegto	pierādījumu	vērtējumu.

Prasītāja	 iesniegtais	 [pers.	 B],	 [pers.	 C]	 un	 [pers.	 D]	 2012.gada	
11.septembrī	parakstītais	akts	nevar	kalpot	par	pierādījumu	 faktam,	ka	
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prasītājs	strīdus	laika	posmā	dzīvojis	viens.	Pirmkārt,	prasītājs	pats	atzinis,	
ka	minētās	personas	 ir	viņa	draugi.	Otrkārt,	minētais	akts	neattiecas	uz	
strīdus	laika	posmu,	jo	ir	sastādīts	pirms	2012.gada	1.oktobra.	Treškārt,	
2012.gada	 11.septembrī	 sastādītajā	 aktā	 norādītie	 apstākļi	 neatbilst	
faktiem,	 kas	 nodibināti	 ar	 likumīgā	 spēkā	 stājušos	 Rīgas	 apgabaltiesas	
Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2014.gada	 26.februāra	 spriedumu	 lietā	 
Nr.	C29409310	DzĪKS	 “[Nosaukums]”	prasībā	pret	 [pers.	A]	par	parāda,	
kas	 izveidojies	 laika	 posmā	 no	 2007.gada	 1.janvāra	 līdz	 2012.gada	
1.oktobrim,	piedziņu.	Proti,	 tiesa	atzinusi,	ka	kopš	2010.gada	1.februāra	
prasītājam	piederošajā	dzīvoklī	dzīvojušas	divas	personas.

Prasītāja	 iesniegtā	 Pilsonības	 un	 migrācijas	 lietu	 pārvaldes	 Rīgas	
4.nodaļas	2013.gada	26.aprīļa	izziņa	Nr.	24/20.3-1-7/1361	un	2014.gada	
31.janvāra	 izziņa	Nr.	 352	par	 prasītājam	piederošajā	 dzīvoklī	 reģistrēto	
(deklarēto)	vienu	personu	arī	neapliecina	faktu,	ka	prasītājs	strīdus	laika	
posmā	dzīvojis	viens.	Pirmkārt,	minētajās	izziņās	norādītie	apstākļi	arī	ir	
pretrunā	ar	faktiem,	kas	nodibināti	ar	likumīgā	spēkā	stājušos	spriedumu	
lietā	Nr.	C29409310.	Otrkārt,	no	Dzīvesvietas	deklarēšanas	likuma	mērķa	
un	tajā	ietvertām	tiesību	normām	to	kopumā	izriet,	ka	personas	deklarētā	
un	 faktiskā	dzīvesvieta	var	atšķirties.	 Izziņās	norādītie	dati	par	dzīvoklī	
deklarētajām	personām	nedod	atbildi	uz	 jautājumu	par	dzīvoklī	 faktiski	
dzīvojošajām	 personām,	 ko	 ir	 nepieciešams	 noskaidrot	 strīda	 pareizai	
risināšanai.

[5.3]	 Nevar	 piekrist	 apelācijas	 sūdzības	 iesniedzēja	 viedoklim,	 ka	
pirmās	instances	tiesa	nepamatoti	atsaukusies	uz	likumīgā	spēkā	stājušos	
spriedumu	 lietā	 Nr.	 C29409310,	 jo	 tajā	 netika	 noskaidrots,	 kas	 dzīvoja	
prasītājam	piederošajā	dzīvoklī	tieši	laika	posmā	no	2012.gada	1.oktobra	
līdz	2013.gada	30.septembrim.

Tieši	pretēji,	no	sprieduma	lietā	Nr.	C29409310	izriet,	ka	secinājums	
par	 divu	 personu	 dzīvošanu	 prasītājam	 piederošajā	 dzīvoklī	 izdarīts	
par	 laiku,	kas	 ietver	arī	 strīdus	 laika	posmu.	Turklāt	ar	 spriedumu	 lietā	 
Nr.	C29409310	nodibinātie	fakti	vērtējami	kopsakarā	ar	izskatāmās	lietas	
materiālos	 esošo	 atbildētājas	 DzĪB	 “[Nosaukums]”	 iesniegto	 2013.gada	
5.decembra	 aktu,	 ko	 parakstījuši	 dzīvojamās	 mājas	 [adrese],	 dzīvokļu	
Nr.	 19,	 20	un	42	 īpašnieki.	No	minētā	 akta	 izriet,	 ka	 līdz	pat	2013.gada	
1.decembrim	 prasītājam	 piederošajā	 dzīvoklī	 faktiski	 dzīvoja	 divas	
personas:	 prasītājs	 un	 [pers.	 E].	 Minētais	 pierādījums	 nav	 pretrunā	 ar	
spriedumā	citā	lietā	nodibinātajiem	apstākļiem.

[5.4]	Jāpiekrīt	atbildētāju	viedoklim,	ka	prasītājs	pats	rīkojies	pretēji	
Civillikuma	 1.pantā	 nostiprinātajam	 labas	 ticības	 principam.	 Proti,	 no	
Tiesu	 informācijas	 sistēmā	 pieejamajiem	 datiem	 redzams,	 ka	 prasītājs	
[pers.	A]	 cēlis	 tiesā	30	prasības	vismaz	pret	kādu	no	atbildētājām	 lietā,	
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apstrīdot	 atsevišķas	 viņam	 izrakstīto	 rēķinu	pozīcijas,	 turklāt	 pieprasot	
morālā	kaitējuma	atlīdzību.	Minētais	liecina	par	prasītāja	vēlmi	novilcināt	
lietas	par	parāda	piedziņu	izskatīšanu,	kur	viņš	ir	atbildētāja	statusā.

Nepastāvot	prasības	pamatā	esošajiem	apstākļiem	(nav	konstatēts,	
ka	prasītājam	piederošajā	dzīvoklī	strīdus	laika	posmā	dzīvojusi	tikai	viena	
persona,	 nav	 konstatēta	 atbildētāju	 prettiesiska	 rīcība,	 nav	 konstatēts	
prasītāja	tiesību	aizskārums),	prasība	noraidāma.

[6]	 Par	 minēto	 spriedumu	 prasītājs	 iesniedzis	 kasācijas	 sūdzību,	
kurā	lūdzis	spriedumu	atcelt	un	nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	
instances	tiesā.

Kasācijas	 sūdzībā	 norādīts,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nepareizi	
piemērojusi	 Civillikuma	 1.pantu,	 Dzīvesvietas	 deklarēšanas	 likuma	
2.pantu,	MK	noteikumu	Nr.	1013	17.4.1.punktu	(redakcijā,	kas	bija	spēkā	
līdz	2013.gada	30.septembrim),	nav	piemērojusi	Civillikuma	1635.pantu	
un	 MK	 noteikumu	 Nr.	 1013	 17.4.punktu	 (redakcijā,	 kas	 bija	 spēkā	 no	 
2013.gada	1.oktobra	līdz	2014.gada	5.novembrim),	pārkāpusi	Civilprocesa	
likuma	 9.pantu,	 82.panta	 ceturto	 daļu,	 93.panta	 pirmo	 un	 otro	 daļu,	
97.pantu,	189.panta	trešo	daļu	un	190.pantu,	kā	arī	prasītāja	tiesības	uz	
taisnīgu	tiesu,	kas	nostiprinātas	Eiropas	Cilvēka	tiesību	un	pamatbrīvību	
aizsardzības	konvencijas	6.panta	pirmās	daļas	pirmajā	teikumā,	Latvijas	
Republikas	Satversmes	89.	un	92.pantā.

Pirmkārt,	prasības	noraidīšana	nav	pamatota	ar	pierādījumu	pilnvērtīgu	
analīzi.	 Tiesa	 nepamatoti	 apšaubījusi	 prasītāja	 norādītos	 apstākļus,	 ka	
viņš	 laika	 posmā	 no	 2010.gada	 1.februāra	 līdz	 2013.gada	 5.decembrim	
savā	 dzīvoklī	 dzīvojis	 viens.	 Nedz	 dzīvojamās	 mājas	 sētniece,	 nedz	 citu	
dzīvokļu	 īpašnieki	 prasītājam	 piederošo	 dzīvokli	 šajā	 laika	 posmā	 nav	
apmeklējuši,	lai	varētu	konstatēt	tādus	apstākļus,	kas	norādīti	atbildētāju	
iesniegtajos	 aktos.	 Līdz	 ar	 to	 ir	 apšaubāms	 2010.gada	 10.februāra	 un	 
2013.gada	5.decembra	aktu	parakstījušo	personu	parakstu	autentiskums,	
taču	tiesa	ignorējusi	prasītāja	lūgumu	noteikt	lietā	rokrakstu	ekspertīzi	un	
pamatojusi	spriedumu	ar	apšaubāmiem	pierādījumiem.

Otrkārt,	 apstākļos,	 kad	 prasītājs	 strīdus	 laika	 posmā	 savā	 dzīvoklī	 ir	
dzīvojis	viens,	atbildētājām	nav	tiesiska	pamata	prasīt	samaksu	par	atkritumu	
izvešanu,	kas	tika	aprēķināta	par	divām	personām.	Tas	nozīmē,	ka	prasītājam	
nav	pienākuma	apmaksāt	rēķinus	nepamatotajā	daļā.	Turklāt	prasītājam	ir	
tiesības	uz	viņam	nodarītā	smaga	morālā	kaitējuma	atlīdzību.

Treškārt,	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 nepamatoti	 noraidījusi	 prasītāja	
lūgumu	par	lietas	izskatīšanas	atlikšanu,	 lai	viņam	dotu	iespēju	iesniegt	
papildu	pierādījumus	un	pieaicināt	lieciniekus.

[7]	 Paskaidrojumus	 sakarā	 ar	 kasācijas	 sūdzību	 atbildētājas	 nav	
iesniegušas.
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Motīvu daļa

[8]	 Pārbaudījis	 sprieduma	 likumību	 attiecībā	 uz	 personu,	 kas	 to	
pārsūdzējusi,	un	argumentiem,	kas	minēti	kasācijas	sūdzībā,	kā	to	nosaka	
Civilprocesa	 likuma	 473.panta	 pirmā	 daļa,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	
instances	tiesas	spriedums	atceļams	un	tiesvedība	lietā	izbeidzama.

[9]	 Civilprocesa	 likuma	 474.panta	 3.punkts	 paredz	 kasācijas	
instances	 tiesas	 tiesības	 atcelt	 spriedumu	 un	 izbeigt	 tiesvedību,	 ja	
apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 ievērojusi	 Civilprocesa	 likuma	 223.panta	
noteikumus.

Civiltiesības	 (civilās	 tiesības)	 ir	 materiālas	 tiesības,	 tās	 regulē	
indivīdam	 piemītošo	 subjektīvo	 tiesību	 rašanos,	 izmaiņas,	 pāreju	 citām	
personām	un	izbeigšanos.	Savukārt	visas	procesuālās	tiesības,	tostarp	arī	
civilprocesuālās,	 pieder	pie	 publiskajām	 tiesībām	 (sal. Balodis K. Ievads 
civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 23.–24.lpp.).

Civilprocesa	 likums	 piešķir	 personai	 tiesības	 savas	 aizskartās	
tiesības	vai	ar	likumu	aizsargātās	intereses	aizstāvēt	likumā	paredzētajā	
kārtībā.	 Vienlaikus	 likums	 uzliek	 par	 pienākumu	 ievērot	 tajā	 noteikto	
tiesību	 aizsardzības	 procesuālo	 kārtību.	 Tas	 apstāklis,	 ka	 tiesības	 ir	
aizsargājamas	 noteiktā	 procesuālā	 kārtībā,	 liedz	 personai	 vērsties	 tiesā	
tādā	 veidā,	 kāds	 likumā	nav	paredzēts	 (sk. Satversmes tiesas 2012.gada 
1.novembra sprieduma lietā Nr. 2012-06-01 9.punktu).

Tātad	 personas	 subjektīvo	 tiesību	 īstenošana	 notiek	 procesuālo	
tiesību	normās	noteiktajā	kārtībā,	kā	 tas	vispārīgi	norādīts	Civilprocesa	
likuma	1.pantā.	 Turklāt	 šo	 tiesību	 īstenošana	 ir	 tieši	 atkarīga	no	 tā,	 vai	
nepastāv	kāds	no	Civilprocesa	likuma	132.panta	pirmajā	daļā	minētajiem	
pamatiem,	kas	izslēdz	tiesvedību.

[9.1]	Civilprocesa	likuma	1.panta	pirmā	daļa	noteic,	ka	katrai	fiziskajai	
un	juridiskajai	personai	ir	tiesības	uz	savu	aizskarto	vai	apstrīdēto	civilo	
tiesību	vai	ar	likumu	aizsargāto	interešu	aizsardzību	tiesā.

Iztulkojot	 minēto	 normu	 sistēmiski	 jeb	 kopsakarā	 ar	 šā	 likuma	
23.panta	 pirmās	 daļas	 pirmo	 teikumu	 (visi civiltiesiskie strīdi ir pakļauti 
tiesai, ja likumā nav noteikts citādi)	un	127.panta	pirmo	daļu	(tiesības celt 
tiesā prasību, lai aizstāvētu savas aizskartās vai apstrīdētās civilās tiesības, ir 
personām, kurām ir civilprocesuālā rīcībspēja),	secināms,	ka	tiesas	aizsardzību	
likums	garantē	ikvienai	personai,	kuras	tiesības	vai	ar	 likumu	aizsargātās	
intereses	ir	aizskartas	vai	apstrīdētas.	Proti,	tiesas	aizsardzību	Civilprocesa	
likumā	noteiktajā	kārtībā	bauda	persona,	kuras	prasījums	saistāms	ar	tās	
tiesību	aizskārumu.	Jebkurai	prasībai	jābūt	vērstai	uz	konkrēta	tiesību	vai	
interešu	aizskāruma	vai	apstrīdējuma	novēršanu.	Savukārt	tiesai,	aizstāvot	
personu	aizskartās	vai	 apstrīdētās	 civilās	 tiesības,	 jāizvēlas	un	 jāpiemēro	
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atbilstošs	 tiesību	 aizsardzības	 līdzeklis,	 kas	 var	 būt	 vērsts	 uz:	 1)	 tiesību	
atzīšanu;	2)	 tā	 stāvokļa	 atjaunošanu,	 kāds	bija	 līdz	 tiesību	 aizskārumam;	
3)	 tiesību	 aizskarošās	 darbības	 pārtraukšanu;	 4)	 pienākuma	 uzlikšanu;	 
5)	tiesiskās	attiecības	grozīšanu	vai	izbeigšanu	u.c.

Kā	 atzīts	 juridiskajā	 literatūrā,	 lai	 prasība	 būtu	 pamatota,	
nepieciešams:	1)	no	vienas	puses,	 lai	 prasītājam	būtu	materiāla	 tiesība,	
kuras	 aizsardzību	vai	 atjaunošanu	viņš	 grib	panākt	 (legitimatio activa);	
2)	no	otras	puses,	 lai	prasībai	būtu	 iemesls,	proti,	prasītāja	 tiesība	būtu	
pārkāpta	no	atbildētāja	puses	(causa proxima agendi legitimatio passiva). 
Prasība	kļūst	nepieciešama	tad,	kad	tiesība	izkustināta	no	mierīgā	līdzsvara	
stāvokļa,	kad	starp	tiesību	faktisko	stāvokli	šinī	momentā	un	to	stāvokli,	
kādam	viņam	jābūt,	izceļas	konflikts	(sk. Bukovskis V. Civīlprocesa mācības 
grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 303.lpp.).

Arī	 mūsdienu	 tiesību	 doktrīnā	 atzīts,	 ka	 prasības	 priekšmets	 ir	
nevis	 lūgums	 noskaidrot	 kādas	 strīdīgas	 attiecības	 saturu	 vispār,	 bet	
gan	 prasījums	 par	 to,	 kā	 ar	 tiesas	 nolēmumu	novērst	materiālo	 tiesību	
aizskārumu.	 Tādējādi	 prasības	 priekšmets	 ir	 tās	 apstrīdētās	 tiesības,	
tiesiskās	 attiecības,	 kuras	pastāv	 starp	prasītāju	un	 atbildētāju	un	kuru	
esību	vai	neesību	prasītājs	lūdz	tiesu	konstatēt,	vienlaikus	lūdzot	aizsargāt	
savas	 aizskartās	 vai	 apstrīdētās	 tiesības	 vai	 ar	 likumu	 aizsargātās	
intereses	(sk. Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.–28.nodaļa). Otrais 
papildinātais izdevums. Sagatavojis autoru kolektīvs. Prof. K. Torgāna 
zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 402.–403.lpp.).

To	 ievērojot,	 Senāts	 nesaskata	 iemeslu	 šaubām,	 ka	 prasība	 ir	
procesuālais	 līdzeklis,	 ar	 kuru	 persona	 rosina	 strīda	 izšķiršanu	 tiesā,	
lai	 panāktu	 savu	 aizskarto	 vai	 apstrīdēto	 civilo	 tiesību	 vai	 ar	 likumu	
aizsargāto	 interešu	 aizsardzību,	 nevis	 līdzeklis	 vispārējai	 tiesību	
aizsardzībai.	Šajā	ziņā	jāpiekrīt	juridiskajā	literatūrā	paustajam	viedoklim,	
ka	atbilstoši	Civilprocesa	 likuma	1.pantam	 jebkurai	prasībai,	 tostarp	arī	
atzīšanas	prasībai,	ir	jābūt	vērstai	uz	materiāltiesiskajām	attiecībām	(sal. 
Vārna D. Juridisko attiecību nepastāvēšanas prasījums (negatīva prasība) 
civilprocesā. Jurista Vārds, 31.01.2017., Nr. 5 (959)).

Konkrētajā	gadījumā	prasītājs	uzskata,	 ka	viņa	 civilās	 tiesības	 tiek	
aizskartas	 ar	 atbildētāju	 rīcību,	 t.i.,	 atbildētājai	 DzĪKS	 “[Nosaukums]”	
iekļaujot	 rēķinos	 par	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldīšanu,	 apsaimniekošanu	
un	 komunālo	 pakalpojumu	 piegādi	 laikā	 no	 2012.gada	 1.oktobra	 līdz	
2013.gada	30.septembrim	maksu	par	atkritumu	izvešanu,	kas	aprēķināta	
par	 diviem,	 nevis	 vienu	 cilvēku	 (prasītāja	 ieskatā	 rēķinos	 nepamatoti	
iekļauta	 maksa	 par	 atkritumu	 izvešanu	 kopsummā	 10,20	 LVL	 jeb	 
14,51	EUR),	bet	atbildētājai	DzĪB	“[Nosaukums]”	kā	jaunajai	pārvaldniecei	
neveicot	pārrēķinu	un	neizsniedzot	jaunus	rēķinus.	Prasījums	par	morālā	
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kaitējuma	 atlīdzības	 piedziņu	 ir	 pakārtots	 prasījumam	 par	 rēķinos	
iekļautās	maksājuma	pozīcijas	apstrīdēšanu.

Kā	liecina	pārsūdzētā	sprieduma	motīvu	daļā	ietvertā	argumentācija,	
apelācijas	 instances	 tiesa	 konstatējusi,	 ka	 ir	 ierosinātas	 tiesvedības	
vairākās	 civillietās	 starp	 prasītāju	 [pers.	 A]	 un	 vismaz	 kādu	 no	
atbildētājām	izskatāmajā	 lietā,	 tostarp	 lietā	Nr.	C29625914,	kurā	pastāv	
strīds	starp	DzĪB	“[Nosaukums]”	kā	prasītāju	un	[pers.	A]	kā	atbildētāju	
par	parāda	piedziņu	(sk. lietas 111.lp.).	Neraugoties	uz	šo	faktu,	Civillietu	
tiesas	kolēģija	šim	apstāklim	vispār	nav	pievērsusies	un	devusi	vērtējumu	
saistībā	ar	 [pers.	A]	atsevišķi	celto	prasību	par	rēķinos	 iekļautās	vienas	
pozīcijas	 apstrīdēšanu	 nolūkā	 panākt	 tiesas	 apstiprinājumu,	 ka	 viņam	
nav	 pienākums	 maksāt	 par	 atkritumu	 izvešanu	 par	 divām	 personām,	
bet	 tikai	 par	 vienu.	 Respektīvi,	 vai	 [pers.	 A]	 izvirzītais	 prasījums	 par	
rēķinu	atzīšanu	par	spēkā	neesošiem	daļā,	kas	attiecas	uz	vienu	no	tajās	
iekļautajām	pozīcijām	(priekšlikumu	 labprātīgi	veikt	 samaksu,	ko	nevar	
pielīdzināt	apstrīdamam	darījumam),	bauda	tiesas	aizsardzību	atsevišķā	
tiesvedības	procesā.

[9.2] Nav	 šaubu,	 ka	 likums	 vispārīgi	 neaizliedz	 personai	 aizstāvēt	
savas	 tiesības,	 lūdzot	 tiesu	 atzīt	 kādu	 dokumentu	 (darījumu),	 kas	 ir	
bijis	 iemesls	 viņas	 tiesību	 aizskārumam,	 par	 spēkā	 neesošu,	 tādā	 veidā	
faktiski	anulējot	šā	dokumenta	negatīvo	ietekmi	uz	personu.	Tāpat	likums	
neaizliedz	 personai,	 realizējot	 Civilprocesa	 likuma	 74.pantā	 paredzētās	
tiesības	 aizstāvēties	 pret	 celto	 prasību,	 apstrīdēt	 rēķinā	 iekļautas	
maksājuma	pozīcijas	tiesiskumu	un	pamatojumu.

Tomēr	attiecībā	uz	prasības	celšanu	jāņem	vērā	iepriekš	šā	sprieduma	
9.1.punktā	 norādītais,	 ka	 jebkurai	 prasībai	 jābūt	 vērstai	 uz	 konkrēta	
tiesību	vai	likumīgu	interešu	aizskāruma	vai	apstrīdējuma	novēršanu.

No	lietas	materiāliem	redzams,	ka	atbildētāja	DzĪKS	“[Nosaukums]”	
kopumā	 izrakstīja	 prasītājam	 12	 rēķinus	 par	 dzīvojamās	 mājas	
pārvaldīšanu,	apsaimniekošanu	un	komunālo	pakalpojumu	piegādi	laikā	
no	2012.gada	1.oktobra	līdz	2013.gada	30.septembrim.	Minētajos	rēķinos	
ir	 iekļauta	 maksa	 par	 atkritumu	 izvešanu,	 kas	 aprēķināta	 par	 divām	
dzīvoklī	dzīvojošām	personām	(lietas 17.–28.lp.).

Rēķinu	saņemšana	un	attiecīgu	pozīciju	esība	rēķinos	pati	par	sevi	
nerada	prasītājam	tādu	tiesību	vai	interešu	aizskārumu	vai	apstrīdējumu,	
kas	dotu	pamatu	celt	tiesā	prasību	pret	atbildētājām	par	attiecīgu	rēķinu	
atzīšanu	 par	 spēkā	 neesošiem	 (nepamatotiem)	 šajā	 daļā.	 Proti,	 rēķins	
pats	par	sevi	neuzliek	prasītājam	nekādus	pienākumus,	ja	viņš	nesaskata	
tiesisku	pamatu	tajā	norādīto	maksājumu	apmaksai.	Turklāt	dzīvojamās	
mājas	 pārvaldniecei	 pastāv	 iespējamība	 veikt	 pārrēķinu	 un	 izrakstīt	
jaunus	rēķinus,	iekļaujot	tajos	citas	vai	identiskas	maksājumu	pozīcijas.
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Neraugoties	uz	prasījumu	formulējumu	(sk. šā sprieduma 3.punktu),	
faktiski	prasība	vērsta	uz	pienākuma	maksāt	par	atkritumu	izvešanu,	kas	
aprēķināta	 par	 divām	 dzīvoklī	 dzīvojošām	 personām,	 nepastāvēšanas	
atzīšanu,	t.i.,	prasījums	atbilst	negatīvai	atzīšanas	prasībai.

Negatīvā	atzīšanas	prasība,	kas	vēsturiski	sakņojas	romiešu	tiesību	
institūtā	 provocatio ex lege diffamari,	 vērsta	 uz	 juridisku	 attiecību	
neesamības	atzīšanu,	pirms	noticis	tiesību	pārkāpums,	kurš	dotu	pamatu	
prasīt	 apmierinājumu	 (sal. Lange V. Atzīšanas prasība un mūsu Senāta 
judikatūra. Rīga, 1937, 7.lpp.).

Civilprocesa	 likuma,	 kas	 bija	 spēkā	 Latvijā	 starpkaru	 laikposmā,	
3.pants	 noteica,	 ka	 “pie	 strīdiem	 par	 civiltiesībām	 pieder	 arī	 prasības	
par	atzīšanu,	vai	tiesiska	attiecība	pastāv	vai	nepastāv,	kolīdz	prasītājam	
tajā	 laikā	 ir	 likumīga	 interese	apstiprināt	 šo	attiecību	 tiesas	 ceļā”.	Proti,	
personai,	 kuras	 tiesības	 atbildētājs	 nostāda	 apdraudētā	 stāvoklī,	 bet	
vēl	 nav	 pārkāpis,	 bija	 pamats	 celt	 atzīšanas	 prasību,	 kurai	 pēc	 būtības	
ir	 prejudiciāls	 raksturs	 (sal. Civilprocesa likums (1938.g. izd., 1939.g. 
iespied.) ar paskaidrojumiem. Sastādījuši F. Konradi, T. Zvejnieks u.c. Rīga: 
Valsts tipogrāfijas izdevums, 1939, 10.–12.lpp.).	 Atšķirībā	 no	 minētā	
likuma	1998.gada	14.oktobrī	 pieņemtajā	 Civilprocesa	 likumā	 (spēkā	no	 
1999.gada	 1.marta)	 līdzīgu	 normu,	 kas	 paredzētu	 personai	 iespēju	
tiesas	 ceļā	 prasīt	 tiesisko	 attiecību	 nepastāvēšanas	 atzīšanu	 (celt	 tiesā	
prejudiciālu	atzīšanas	prasību),	likumdevējs	izvēlējies	neiekļaut.

Skaidrojot	 mūsdienās	 spēkā	 esošo	 civilprocesuālo	 regulējumu,	
Senāta	judikatūrā	nostiprināta	atziņa,	ka	prasītājam	nav	prasījuma	tiesības	
atzīšanas	prasības	celšanai,	jo	nav	normu,	kas	paredzētu	personai	iespēju	
tiesas	 ceļā	 prasīt	 juridiskas	 attiecības	 pastāvēšanas	 vai	 nepastāvēšanas	
atzīšanu	 (sk.,	 piemēram, Senāta 2013.gada 23.oktobra sprieduma lietā 
Nr. SKC-368/2013 (C02030008) 10.punktu, 2014.gada 27.marta sprieduma 
lietā Nr. SKC-137/2014 (C29591709) 10.2.punktu, 2014.gada 19.decembra 
lēmuma lietā Nr. SKC-3112/2014 (3-10/0028) 7.punktu, 2015.gada 29.maija 
lēmuma lietā Nr. SKC-2288/2015 (3-10/0169/14) 9.5.punktu, 2017.gada 
31.janvāra sprieduma lietā Nr. SKC-69/2017 (C30171108) 20.1.punktu, 
2017.gada 28.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-60/2017 (C36055613) 
7.3.punktu, 2018.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-107/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0214.C28458012.1.S) 13.punktu, 2018.gada 27.aprīļa 
sprieduma lietā Nr. SKC-239/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0427. C33433814.1.S) 
8.2.punktu).

Rēķina	 izrakstīšana	pati	par	sevi	nenodibina	parādsaistību.	Rēķina	
izrakstīšana	 ir	 saistīta	 ar	 konkrētām	 tiesiskajām	 attiecībām,	 un	 tā	 nav	
apstrīdama	darbība.	Personas,	kurai	rēķins	izrakstīts,	tiesību	aizskārums	
iespējams	 brīdī,	 kad	 tiesā	 celta	 prasība	 par	 rēķinā	 iekļautās	 summas	
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piedziņu,	 un	 ar	 šo	 brīdi	 persona	 var	 sākt	 aizstāvēties	 iebildumu	 veidā,	
apstrīdot	rēķina	samaksas	pienākumu	vai	summu.

Konkrētajā	gadījumā	prasītāja	tiesības	vai	likumīgās	intereses	varētu	
tikt	 aizskartas	 vienīgi	 tad,	 ja	 vismaz	 kāda	 no	 atbildētājām	 izskatāmās	
lietas	ietvaros	būtu	cēlusi	pretprasību	vai	pieteikusi	pret	prasītāju	vērstu	
prasījumu	 par	 attiecīgā	 parāda	 piedziņu,	 kuras	 ietvaros	 nāktos	 risināt	
jautājumu	par	rēķinos	iekļauto	maksājumu	par	atkritumu	izvešanu	laikā	
no	 2012.gada	 1.oktobra	 līdz	 2013.gada	 30.septembrim	 atlīdzināšanas	
pienākumu.

No	 lietas	 materiāliem	 redzams,	 ka	 pretprasība	 izskatāmās	 lietas	
ietvaros	 netika	 celta.	 Taču	 no	 Tiesu	 informācijas	 sistēmā	 pieejamajiem	
datiem	 redzams,	 ka	 DzĪB	 “[Nosaukums]”	 2014.gada	 jūlijā	 (pirms	
tiesvedības	 ierosināšanas	 izskatāmajā	 lietā)	 cēlusi	 tiesā	 prasību	 pret	
[pers.	 A]	 par	 apsaimniekošanas	 un	 komunālo	 maksājumu	 parāda,	 kas	
izveidojies	laika	posmā	no	2012.gada	1.oktobra	līdz	2014.gada	1.martam,	
piedziņu	 (lieta	 Nr.	 C29625914),	 kuras	 ietvaros	 arī	 izvirzāmi	 attiecīgi	
iebildumi.	 Tomēr	 sakarā	 ar	 [pers.	 A]	 celtajām	 atsevišķām	 prasībām	
par	 rēķinos	 iekļauto	 maksājumu	 pozīciju	 apstrīdēšanu	 minētajā	 lietā	 
2015.gada	28.oktobrī	tiesvedība	apturēta.

To	 ievērojot,	 secināms,	 ka	 prasība	 celta	 nepamatoti,	 jo	 [pers.	 A]	
nebija	 subjektīvo	 tiesību	 šāda	 rakstura	 prasības	 celšanai,	 tādēļ	 tiesai	
vajadzēja	 atteikties	 pieņemt	 prasības	 pieteikumu	 (Civilprocesa	 likuma	
132.panta	 pirmās	 daļas	 2.punkts),	 kas	 ir	 pamats	 nepareizi	 ierosinātās	
tiesvedības	izbeigšanai	(sal. Senāta 2013.gada 23.oktobra sprieduma lietā 
Nr. SKC-368/2013 (C02030008) 10.punkts).	Arī	apelācijas	 instances	tiesa	
šo	pienākumu	nav	izpildījusi.

[9.3] Civilprocesa	 likuma	 5.panta	 sestā	 daļa	 noteic,	 ka	 tiesa,	
piemērojot	 tiesību	 normas,	 ņem	 vērā	 judikatūru,	 ar	 ko	 saprot	 “tiesu	
nolēmumos	atrodamās	juridiskās	atziņas,	kas	ir	vispārināmas	un	līdz	ar	
to	pielietojamas	ne	vien	konkrētajā,	bet	arī	citos	gadījumos”	(sk. Levits E. 
Judikatūra – pamati, problēmas, piemērošana. Latvijas Republikas 
Augstākās Tiesas Biļetens, Nr. 1/2010, 32.lpp.).

Minētajā	 normā	 ietvertā	 noteikuma	 mērķis	 ir	 nodrošināt	 tiesas	
spriešanas	taisnīgumu,	vienveidību	un	tiesisko	stabilitāti.

Senāts	atgādina,	ka	atšķirībā	no	Eiropas	Savienības	Tiesas,	Eiropas	
Cilvēktiesību	tiesas	un	Satversmes	tiesas	judikatūras,	kas	ir	vispārsaistoša	
spēka	 tiesību	 avots	 jebkurā	 Latvijas	 tiesību	 sistēmas	 nozarē,	 nacionālo	
tiesu	 nolēmumos	 izteiktajām	 atziņām	 nav	 normatīvi	 saistoša	 spēka	
(attiecībā	uz	civillietām	izņēmums	–	Civilprocesa	likuma	476.panta	pirmajā	
daļā	 paredzētajā	 gadījumā),	 tāpēc	 tiesa,	 nonākdama	pie	 pārliecības	 par	
līdzšinējās	prakses	nepareizību,	var	no	tām	atkāpties,	protams,	sniedzot	
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šādas	rīcības	juridisko	pamatojumu	(sal. Senāta 2015.gada 22.septembra 
sprieduma lietā Nr. SKC-2778/2015 (C15163815) 8.punkts, 2018.gada 
26.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-36/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0426. 
C28418212.4.S) 8.2.punkts).

Kā	 redzams	 no	 lietas	 materiāliem,	 apelācijas	 instances	 tiesa,	
izspriežot	 [pers.	A]	 prejudiciālo	 prasību	pēc	 būtības,	 iepriekš	 norādītās	
judikatūras	atziņas	atstājusi	bez	ievērības,	turklāt	nesniegdama	juridisko	
argumentāciju,	kas	ļautu	saprast	iemeslus,	kādēļ	notikusi	atkāpšanās	no	
līdzšinējās	tiesu	prakses.

Šādā	situācijā	ir	pamats	konstatēt	Civilprocesa	likuma	5.panta	sestās	
daļas	pārkāpumu.

[9.4] Civilprocesa	 likuma	223.pantā	 ir	uzskaitīti	 apstākļi	 (pamati),	
kurus	 konstatējot	 tiesai	 ir	 pienākums	 tiesvedību	 lietā	 izbeigt	 bez	 lietas	
izskatīšanas	pēc	būtības	un	sprieduma	taisīšanas.	Par	nenovēršamu	šķērsli	
lietas	 izskatīšanai	 pēc	 būtības	 šā	 panta	 2.punktā	 noteikts	 apstāklis,	 ka	
prasību	cēlusi	persona,	kurai	nav	prasības	tiesību.	Šādā	situācijā	tiesnesim	
jāatsaka	pieņemt	prasības	pieteikumu,	kā	to	paredz	Civilprocesa	 likuma	
132.panta	pirmās	daļas	2.punkts.	Likumdevējs	ietvēris	likumā	regulējumu	
arī	 gadījumiem,	 kad	 tiesā	 kļūdaini	 ierosināta	 lieta,	 lai	 gan	 prasītājam	
nav	prasības	 tiesību,	 proti,	 tiesvedība	 šādā	 lietā	 jāizbeidz,	 pamatojoties	
uz	 Civilprocesa	 likuma	 223.panta	 2.punktu	 un	 440.pantu.	 Apelācijas	
instances	 tiesa	 nav	 piemērojusi	 minētās	 procesuālo	 tiesību	 normas,	
tostarp	 Civilprocesa	 likuma	 3.pantu,	 kas	 novedis	 pie	 lietas	 nepareizas	
izspriešanas.

[9.5]	 Iepriekš	 izklāstīto	argumentu	kopums	 ļauj	secināt,	ka	pastāv	
pamats	 pārsūdzētā	 sprieduma	 atcelšanai	 un	 tiesvedības	 izbeigšanai	
civillietā	atbilstoši	Civilprocesa	 likuma	474.panta	3.punktam,	nevērtējot	
kasācijas	sūdzībā	izteiktos	argumentus,	kas	attiecas	uz	lietas	būtību.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	3.punktu,	223.panta	
2.punktu,	Senāts

n o s p r i e d a

Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	 22.marta	
spriedumu	atcelt	un	tiesvedību	civillietā	izbeigt.

Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Likumiskās prezumpcijas tvērums

Lai atzītu, ka pastāv likumiska prezumpcija, šādam civillietā nozīmīga fakta 
esības pieņēmumam ir jābūt tieši noteiktam likumā (Civilprocesa likuma 
96.panta ceturtā daļa).

Rīgā	2019.gada	9.decembrī	 SKC-318/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:1209.C29347017.7.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:	
senators	referents	Normunds	Salenieks,	
senators	Intars	Bisters,
senators	Aivars	Keišs
izskatīja	rakstveida	procesā	civillietu	sakarā	ar	atbildētāja	[pers.	A]	

pārstāvja	zvērināta	advokāta	kasācijas	sūdzību	par	Kurzemes	apgabaltiesas	
Civillietu	tiesas	kolēģijas	2018.gada	26.aprīļa	spriedumu	[pers.	B]	prasībā	
pret	[pers.	A]	par	dzīvojamās	telpas	īres	līguma	izbeigšanu,	izlikšanu	un	
parāda	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	[Pers.	B]	pieder	nekustamā	īpašuma	–	daudzdzīvokļu	dzīvojamās	
mājas	[adrese],	kadastra	Nr.	[..],	–	½	domājamā	daļa.	Atbilstoši	2004.gada	
15.aprīļa	lietošanas	kārtības	noteikšanas	un	apsaimniekošanas	līgumam	
[pers.	B]	lietošanā	nodoti	vairāki	dzīvokļi,	tostarp	dzīvoklis	Nr.	48.

Dzīvoklis	 Nr.	 48,	 [adrese],	 53,6	 m2	 platībā,	 saskaņā	 ar	 2001.gada	
20.jūnija	īres	līgumu	izīrēts	[pers.	A].	Atbilstoši	līguma	2.1.punktam	īres	
maksa	noteikta	7,95	LVL	mēnesī	(0,14	LVL	par	1	m2).	Līguma	2.3.2.punkts	
paredz,	 ka	 īres	 maksa	 ir	 pārskatāma	 reizi	 gadā,	 izejot	 no	 valsts	 un	
pašvaldību	noteiktajiem	tarifiem.

Līdz	2006.gadam	[pers.	A]	maksājis	īres	maksu	atbilstoši	likuma	“Par	
dzīvojamo	telpu	īri”	Pārejas	noteikumu	4.punktā	noteiktajam	īres	maksas	
aprobežojumam	–	0,72	LVL	par	1	m2.

[2]	[Pers.	B]	2017.gada	30.janvārī	cēlusi	tiesā	prasību	pret	[pers.	A]	
par	 dzīvojamās	 telpas	 īres	 līguma	 izbeigšanu,	 izlikšanu	 no	 dzīvojamās	
telpas	un	īres	maksas	parāda	piedziņu.	Prasības	pieteikumā	norādīts	tālāk	
minētais	pamatojums.

[2.1]	[Pers.	B]	2012.gada	9.oktobrī	atbilstoši	likuma	“Par	dzīvojamo	
telpu	īri”	13.panta	otrajai	daļai	rakstveidā	brīdinājusi	atbildētāju	par	īres	
maksas	paaugstināšanu	līdz	1,70	LVL	par	1	m2.	Tā	kā	atbildētājs	pret	īres	
maksas	 paaugstināšanu	 neiebilda,	 kopš	 2013.gada	 1.maija	 aprēķināta	
brīdinājumā	norādītā	paaugstinātā	īres	maksa.	
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[2.2]	 Atbildētājs	 maksājumus	 veicis	 neregulāri,	 un	 kopš	 
2013.gada	 augusta	 veidojies	 parāds	 gan	 par	 īres	 maksu,	 gan	 par	
saņemtajiem	komunālajiem	pakalpojumiem.

Turklāt	 atbildētājs,	 neievērojot	 īres	 līguma	 noteikumus,	 nenodeva	
ūdens	skaitītāju	rādījumus,	tādēļ	maksa	par	patērēto	ūdeni	tika	aprēķināta	
saskaņā	 ar	 Rīgas	 domes	 saistošajiem	 noteikumiem,	 kuros	 noteikts,	
ka	 personai,	 kura	 nav	 nodevusi	 ūdens	 skaitītāja	 rādījumus,	 drīkst	 gan	
aprēķināt	ūdens	patēriņu	10	m3	uz	personu,	gan	pieskaitīt	starpību	starp	
patērēto	un	faktiski	uzskaitīto	ūdeni	visā	namā.	

[2.3]	 Prasītāja	 vairākkārt	 sūtījusi	 [pers.	 A]	 brīdinājumu	 par	
nepieciešamību	 nokārtot	 parādsaistības.	 Arī	 2016.gada	 16.jūnijā	
atbildētājam	 atbilstoši	 likuma	 “Par	 dzīvojamo	 telpu	 īri”	 28.2panta	 otrās	
daļas	 noteikumiem	 ierakstītā	 vēstulē	 nosūtīts	 brīdinājums,	 lūdzot	
samaksāt	parādu	2918,63	EUR	līdz	2016.gada	14.jūlijam.

[2.4]	 Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 1.,	 127.,	 128.	 un	 
129.pantu,	 likuma	 “Par	 dzīvojamo	 telpu	 īri”	 12.	 un	 28.2pantu,	 kā	 arī	 
Civillikuma	 1587.pantu,	 prasības	 pieteikumā	 lūgts	 izbeigt	 dzīvojamo	
telpu	 īres	 līgumu	 un	 izlikt	 [pers.	 A]	 no	 dzīvokļa	 Nr.	 48,	 [adrese],	 bez	 
citas	 dzīvojamās	 platības	 ierādīšanas,	 kā	 arī	 piedzīt	 no	 atbildētāja	 
prasītājas	 labā	 īres	 maksas	 parādu	 un	 parādu	 par	 saņemtajiem	
komunālajiem	pakalpojumiem	–	3547,69	EUR,	kā	arī	tiesāšanās	izdevumus.

[3]	Ar	Talsu	rajona	tiesas	2017.gada	16.oktobra	spriedumu	[pers.	B]	
prasība	apmierināta.

[4]	Izskatījusi	lietu	sakarā	ar	[pers.	A]	iesniegto	apelācijas	sūdzību,	
Kurzemes	apgabaltiesas	Civillietu	 tiesas	kolēģija	 ar	2018.gada	26.aprīļa	
spriedumu	prasību	apmierinājusi,	nospriežot:

1)	izbeigt	2001.gada	20.jūnija	dzīvojamās	telpas	īres	līgumu;
2)	 izlikt	 [pers.	 A]	 no	 dzīvokļa	 Nr.	 48,	 [adrese],	 ar	 visām	 viņam	

piederošām	mantām	bez	citas	dzīvojamās	telpas	ierādīšanas;
3)	 piedzīt	 no	 [pers.	 A]	 [pers.	 B]	 labā	 īres	 maksas	 un	 komunālo	

pakalpojumu	 maksas	 parādu	 par	 laika	 posmu	 no	 2013.gada	 augusta	
līdz	 2017.gada	 20.janvārim	 3547,69	 EUR	 un	 tiesāšanās	 izdevumus	
678,70	EUR;

4)	noteikt	tiesības	[pers.	B]	līdz	sprieduma	izpildei	saņemt	likumiskos	
6	procentus	gadā	no	parāda	summas.

Spriedums	pamatots	ar	tālāk	minētajiem	argumentiem.
[4.1]	Starp	pusēm	pastāv	strīds	par	to,	vai	puses	 ir	vienojušās	par	

līguma	nosacījumu	grozīšanu	un	īres	maksas	paaugstināšanu	līdz	1,70	Ls	
(2,41	EUR)	par	1	m2	iepriekš	noteikto	0,72	Ls	par	1	m2	vietā	no	2013.gada	
1.maija.
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Prasītāja	 2012.gada	 9.oktobrī	 atbildētājam	 nosūtījusi	 paziņojumu	
par	īres	līguma	grozījumiem,	proti,	īres	maksas	palielināšanu	uz	1,70	Ls	
par	1	m2,	norādot,	ka	likums	paredz	sešus	mēnešus	iepriekš	brīdināt	par	
īres	maksas	izmaiņām.

Atbilstoši	 likumam	“Par	dzīvojamo	telpu	īri”	 īpašniekam	ir	tiesības	
paaugstināt	īres	maksu.

[4.2] Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzīst	 par	 nepamatotu	 apelācijas	
sūdzības	 iesniedzēja	 argumentu,	 ka	 puses	 par	 īres	 līguma	 grozījumiem	
var	 vienoties	 tikai	 rakstveidā.	 Lai	 gan	 likuma	 “Par	 dzīvojamo	 telpu	 īri”	
13.panta	pirmajā	daļā	nostiprināts	pamatnoteikums,	ka	dzīvojamās	telpas	
īres	 līgumu	 var	 grozīt,	 īrniekam	 un	 izīrētājam	 rakstveidā	 vienojoties,	
minētā	 panta	 otrā	 daļa	 paredz	 izņēmumu,	 proti,	 ja	 līgumā	 paredzēta	
iespēja	līguma	darbības	laikā	paaugstināt	dzīvojamās	telpas	īres	maksu.

Konkrētajā	 gadījumā	 pušu	 īres	 līgumā	 ietverts	 nosacījums,	 ka	
īres	 maksa	 tiek	 pārskatīta	 reizi	 gadā	 (līguma	 2.3.2.punkts).	 Atbilstoši	
likuma	 “Par	 dzīvojamo	 telpu	 īri”	 13.panta	 otrajai	 daļai	 izīrētājs	 vismaz	
sešus	 mēnešus	 iepriekš	 rakstveidā	 brīdina	 īrnieku	 par	 īres	 maksas	
paaugstināšanu.	Brīdinājumā	norādāms	īres	paaugstināšanas	iemesls	un	
finansiālais	pamatojums.	

Augstākās	 tiesas	 Senāts	 ir	 atzinis,	 ka,	 lai	 konstatētu,	 vai	 radies	
strīds	 par	 jauna	 īres	maksas	 apmēra	 noteikšanu,	 īrniekam	brīdinājuma	
termiņa	 laikā	 jāpaziņo	 izīrētājam,	 vai	 viņš	 piekrīt	 piedāvātajam	 īres	
maksas	 apmēram	 (sk.	 Augstākās tiesas Senāta 2011.gada 16.novembra 
spriedumu Nr. SKC-195/11(C29352007), 2012.gada 25.janvāra spriedumu 
lietā Nr. SKC-27/2012(C27057507)).	 Tā	 kā	 atbildētājs	 nekādu	 atbildi	 uz	
saņemto	brīdinājumu	nav	sniedzis,	prasītājam	nebija	pamata	uzskatīt,	ka	
īrnieks	iebilst	pret	īres	maksas	paaugstināšanu,	jo,	tikai	noraidot	piedāvāto	
īres	maksas	paaugstinājumu,	strīds	par	īres	maksas	apmēru	būtu	jāizšķir	
tiesā.	 Īres	 maksas	 maksāšana	 iepriekšējā	 apmērā	 pati	 par	 sevi	 nedod	
pamatu	uzskatīt,	ka	atbildētājs	iebilst	pret	īres	maksas	paaugstināšanu.

[4.3]	 Atbildētājs	 neapstrīd,	 ka	 bijis	 brīdināts	 par	 īres	 maksas	
paaugstināšanu	 līdz	 1,70	 LVL	 (2,41	 EUR)	 par	 1	 m2,	 tomēr	 norādījis,	
ka	 šādam	 paaugstinājumam	 nav	 piekritis,	 jo	 brīdinājumā	 nav	 skaidri	
norādīts	ne	īres	maksas	paaugstināšanas	iemesls,	ne	sniegts	finansiālais	
pamatojums.

Nav	šaubu,	ka,	 izsniedzot	brīdinājumu,	tam	jāpievieno	īres	maksas	
paaugstināšanas	 finansiālais	 pamatojums	 (likuma	 “Par	 dzīvojamo	 telpu	
īri”	13.panta	otrā	daļa),	jo	tas	dod	iespēju	īrniekam	izšķirties,	vai	pieņemt	
piedāvāto	īres	maksu	vai	nepieņemt.

Tiesas	 kolēģija	 secina,	 ka	 prasītāja	 brīdinājumā	 par	 īres	 maksas	
paaugstināšanu	 norādījusi	 pamatu	 īres	 maksas	 paaugstināšanai	 un	
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konkrēti	atsaukusies	uz	apstākļiem,	kuru	dēļ	ir	nepieciešams	paaugstināt	
īres	maksu	uz	1,70	LVL	(no	2001.gada	jūnija	ir	mainījušās	pašvaldības	un	
Latvijas	 valsts	 (zemes,	 īpašuma	 un	 PVN)	 likmes,	 [..]	 ir	mainījušās	 soda	
naudas	par	 laikā	nenomaksātiem	rēķiniem	(zeme,	 īpašums,	PVN,	ūdens,	
siltums,	elektrība)).

[4.4]	 Likuma	 “Par	 dzīvojamo	 telpu	 īri”	 11.pantā	 noteikts,	 ka	 īres	
maksu	 veido	 apsaimniekošanas	 izdevumi	 plus	 peļņa,	 kā	 arī	 obligātais	
papildu	 maksājums	 vai	 nu	 kā	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa,	 vai	 zemes	
nomas	maksājums.	Ja	 īrnieks	dzīvo	labiekārtotā	divistabu	dzīvoklī	Rīgas	
pilsētas	centrā	un	maksā	0,72	LVL	(1,02	EUR)	par	1	m2,	ir	skaidrs,	ka	par	
šādu	īres	maksu	namu	nevar	uzturēt	un	arī	īpašnieks	nevar	neko	nopelnīt.

Lai	gan	brīdinājumā	nav	pievienots	detalizēts	īres	maksas	finansiālais	
pamatojums,	 arī	 atbildētājs	 nav	 norādījis	 objektīvu	 iemeslu,	 kāpēc	
nav	 reaģējis	 uz	 brīdinājumu	 un	 nav	 pieprasījis	 finansiālā	 pamatojuma	
izsniegšanu.

[4.5]	 Mērķis	 sešu	 mēnešu	 brīdinājumam	 par	 īres	 maksas	
paaugstināšanu	ir	īrnieka	savlaicīga	un	pienācīga	informēšana	par	būtisku	
līguma	 nosacījumu	 –	 īres	 maksas	 grozīšanu,	 lai	 viņš	 varētu	 izšķirties	
piekrist	vai	nepiekrist	piedāvātajam	īres	maksas	apmēram.	Atbildētājs	ar	
savu	bezdarbību	rīkojies	pretēji	labas	ticības	principam,	un	līdz	ar	to	nav	
pamata	atzīt,	ka	viņa	intereses	ir	svarīgākas	par	izīrētāja	interesēm.

[4.6]	No	atbildētājam	izrakstītajiem	rēķiniem	redzams,	ka	prasītāja	
īres	 maksu	 paaugstinājusi	 no	 2013.gada	 1.maija	 –	 vairāk	 nekā	 sešus	
mēnešus	pēc	brīdinājuma	nosūtīšanas,	tāpēc	ir	ievērotas	likuma	prasības	
par	 īrnieka	 brīdināšanu	 vismaz	 sešus	 mēnešus	 pirms	 īres	 maksas	
paaugstināšanas.

[4.7]	 No	 parāda	 aprēķina	 redzams,	 ka	 atbildētājs	 no	 2013.gada	
augusta	 neveic	 īres	 maksas	 un	 komunālo	 pakalpojumu	 maksājumus	
pilnā	 apmērā,	 kā	 rezultātā	 uz	 2017.gada	 20.janvāri	 izveidojies	 parāds	 
3547,69	EUR.	Parāda	aprēķinu	tiesai	nav	pamata	apšaubīt.	

[4.8]	 Tā	 kā	 atbildētājs	 vairāk	 nekā	 trīs	 mēnešus	 nav	 maksājis	
dzīvojamās	telpas	īres	maksu,	lai	gan	viņam	bija	nodrošināta	iespēja	lietot	
dzīvojamo	telpu,	tiesa	atzīst,	ka	atbilstoši	likuma	“Par	dzīvojamo	telpu	īri”	
28.2panta	pirmajai	daļai	ir	pamats	īrnieka	izlikšanai	no	dzīvokļa.

[5]	Par	minēto	spriedumu	atbildētāja	[pers.	A]	pārstāvis	iesniedzis	
kasācijas	 sūdzību,	 lūdzot	 spriedumu	 atcelt	 un	 nodot	 lietu	 jaunai	
izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	tālāk	minētajiem	argumentiem.
[5.1]	Tiesa	kļūdaini	secinājusi,	ka	starp	pusēm	ir	panākta	vienošanās	

par	 īres	 maksas	 paaugstināšanu.	 Atbildētājs	 nav	 izteicis	 piekrišanu	
prasītājas	 2012.gada	 9.oktobra	 paziņojumā	 piedāvātajam	 īres	 maksas	
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apmēram	un	turpinājis	veikt	īres	maksājumus	iepriekšējā	apmērā.	Līdz	ar	
to	starp	pusēm	pastāv	strīds	par	īres	maksas	apmēru,	kas	risināms	tiesā	
atbilstoši	likuma	“Par	dzīvojamo	telpu	īri”	13.panta	trešajai	daļai.

Tiesa	nepamatoti,	atsaucoties	uz	Augstākās	tiesas	Senāta	nolēmumiem,	
atzinusi,	 ka,	 tikai	 noraidot	 piedāvāto	 īres	maksas	 paaugstinājumu,	 strīds	
par	 īres	maksas	 apmēru	 būtu	 jāizšķir	 tiesā.	 Augstākās	 tiesas	 spriedumā	
nav	 ietverta	 norāde	 par	 īrnieka	 obligāto	 pienākumu	 iesniegt	 iebildumus	
par	 īres	 maksas	 paaugstinājumu.	 Turklāt	 atbildētāja	 maksājuma	
dokumentos	skrupulozi	norādītā	informācija	par	atzīto	īres	maksas	apmēru	 
(0,72	LVL/m2)	pati	par	sevi	uzskatāma	par	iebildumiem.

[5.2]	 Novērtējot	 prasītājas	 paziņojumu	 par	 īres	 maksas	
paaugstinājumu,	 tiesa	 nepareizi	 piemērojusi	 likuma	 “Par	 dzīvojamo	
telpu	īri”	13.panta	otro	daļu,	kurā	noteikts,	ka	brīdinājumā	norādāms	īres	
maksas	paaugstināšanas	iemesls	un	finansiālais	pamatojums.

Konkrētajā	 gadījumā	 paziņojumā	 par	 īres	maksas	 paaugstināšanu	
nav	 iekļauts	 finansiālais	pamatojums,	 kā	 arī	nav	norādīts,	 cik	 lielu	daļu	
no	jaunās	īres	maksas	veido	apsaimniekošanas	izdevumi	un	cik	lielu	daļu	
veido	 peļņa,	 kā	 tas	 noteikts	 likuma	 “Par	 dzīvojamo	 telpu	 īri”	 11.panta	
otrajā	daļā.

Augstākās	 tiesas	 judikatūrā	 pausta	 atziņa,	 ka	 īrniekam	 ir	 tiesības	
paļauties	uz	to,	ka	tiesā	strīds	par	īres	maksas	apmēra	palielināšanu	tiks	
izvērtēts	 atbilstoši	 brīdinājumā	 norādītajam	 īres	 maksas	 finansiālajam	
pamatojumam	(sk.	Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 26.jūnija spriedumu 
lietā Nr. SKC-0401/2012 (C31179008)).

Motīvu daļa

[6]	Pārbaudījis	sprieduma	likumību	attiecībā	uz	argumentiem,	kas	
minēti	 kasācijas	 sūdzībā,	 kā	 tas	 noteikts	 Civilprocesa	 likuma	 473.panta	
pirmajā	 daļā,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedums	 ir	
atceļams.

[7]	Senāts	uzskata	par	kļūdainu	apelācijas	instances	tiesas	viedokli,	
ka	no	 likuma	 “Par	dzīvojamo	 telpu	 īri”	13.panta	 faktiski	 izriet	 likumiska	
prezumpcija:	ja	izīrētājs	brīdinājis	īrnieku	par	īres	maksas	paaugstināšanu	
sešus	 mēnešus	 iepriekš	 un	 īrnieks	 nav	 iebildis	 pret	 šādu	 īres	 maksas	
paaugstinājumu,	 tad	 atzīstams,	 ka	 viņš	 tam	 ir	 piekritis,	 lai	 arī	 turpina	
maksāt	īres	maksu	iepriekšējā	apmērā.	

[7.1]	 Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 96.panta	 ceturtajai	 daļai,	 lai	
atzītu,	 ka	 pastāv	 likumiska	 prezumpcija,	 tad	 šādam	 civillietā	 nozīmīga	
fakta	esības	pieņēmumam	ir	jābūt	tieši	noteiktam	likumā.	

[7.2]	Likuma	“Par	dzīvojamo	telpu	īri”	13.pants	paredz,	ka	dzīvojamās	
telpas	 īres	 līguma	 nosacījumus	 var	 grozīt	 ar	 rakstveida	 vienošanos.	
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Panta	 otrā	 daļa	 noteic:	 ja	 dzīvojamās	 telpas	 īres	 līgumā	 ir	 paredzēta	
iespēja	 līguma	darbības	 laikā	paaugstināt	dzīvojamās	telpas	 īres	maksu,	
izīrētājs	 vismaz	 sešus	mēnešus	 iepriekš	 rakstveidā	 brīdina	 īrnieku	 par	
tās	paaugstināšanu,	 ja	vien	 īres	 līgumā	nav	noteikts	 citādi.	Brīdinājumā	
norādāms	 īres	 paaugstināšanas	 iemesls	 un	 finansiālais	 pamatojums.	
Savukārt	minētā	panta	trešā	daļa	noteic,	ka	strīdus,	kas	rodas	sakarā	ar	
dzīvojamās	telpas	īres	līguma	grozīšanu,	izšķir	tiesa.

[7.3]	 Senāta	 ieskatā	 no	 minētajām	 tiesību	 normām	 izriet,	 ka	
gadījumos,	 kad	 īrnieks	 piekrīt	 īres	 maksas	 paaugstinājumam,	 tad	 tas	
jānoformē	 rakstveidā,	 izņemot	 situāciju,	 kurā	 iespējams	 atsaukties	 uz	
Civillikuma	 1488.pantu,	 ja	 īres	 līguma	 nosacījumu	 grozījums	 jau	 ilgāku	
laiku	 ir	 abpusēji	 pildīts,	 jo	 likums	 abpusēju	 izpildījumu	 pielīdzina	
rakstveida	formai.

Citiem	 vārdiem,	 īres	 maksas	 apmērs	 nevar	 tikt	 paaugstināts	 ar	
izīrētāja	vienpusēju	gribas	aktu	–	brīdinājumu,	jo	likuma	“Par	dzīvojamo	
telpu	 īri”	 13.pantā	 ir	 nostiprināts	 pamatnoteikums,	 ka	 īres	 līgumu	 var	
grozīt,	īrniekam	un	izīrētājam	rakstveidā	vienojoties,	izņemot	Civillikuma	
1488.pantā	 paredzēto	 gadījumu.	 Savukārt,	 ja	 vienošanās	 netiek	
sasniegta,	 tad	strīds,	kas	radies	sakarā	ar	dzīvojamās	 telpas	 īres	 līguma	
grozīšanu,	izšķirams	tiesā	(sal. Senāta 2012.gada 26.jūnija sprieduma lietā  
Nr. SKC-0401/2012 (C31179008) 6.punkts).

Minētais	izriet	arī	no	Civillikuma	1433.panta,	kas	noteic:	pieņemt,	ka	
piekrišana	dota,	var	tikai	likumā	tieši	noteiktos	gadījumos,	taču	likuma	“Par	
dzīvojamo	telpu	īri”	13.pants	šādu	pieņēmumu	–	likumisku	prezumpciju	–	
neparedz.

[7.4]	 Ņemot	 vērā	 iepriekš	 minēto,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	
instances	 tiesa	 nepareizi	 piemērojusi	 likuma	 “Par	 dzīvojamo	 telpu	
īri”	 13.pantu,	 kā	 arī	 nav	 ņēmusi	 vērā	 apstākļus,	 kādos	 Senāta	 atziņas	
formulētas.	 Līdz	ar	 to	 spriedums	daļā,	 ar	kuru	apmierināta	prasība	par	
īres	un	komunālo	maksājumu	piedziņu,	ir	atceļams.

[8]	 Kā	 tas	 jau	 iepriekš	 atzīts	 judikatūrā,	 izlikšana	 no	 dzīvojamās	
telpas	ir	piemērojama	kā	sankcija	par	īres	līguma	noteikumu	nepildīšanu	
un	 tiesas	 pienākums	 ir	 vērtēt	 visus	 apstākļus	 kopumā,	 kas	 ir	 īres	 un	
pamatpakalpojumu	maksas	 parāda	 izveidošanās	 pamatā	 (sk.	Augstākās 
tiesas 2018.gada 27.februāra spriedumu lietā Nr. SKC-0080/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0227.C29529915.1.S)).

Ņemot	vērā,	ka	konkrētā	gadījumā	apelācijas	instances	tiesa	devusi	
kļūdainu	 novērtējumu	 lietas	 faktiskajiem	 un	 juridiskajiem	 apstākļiem	
attiecībā	 uz	 īres	maksas	 parāda	 apmēru,	 tad	 atzīstams,	 ka	 tā	 rezultātā	
nepareizi	piemērota	arī	likuma	“Par	dzīvojamo	telpu	īri”	28.2	panta	pirmā	
daļa	un	nepamatoti	apmierināta	prasība	par	dzīvojamās	telpas	īres	līguma	
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izbeigšanu	un	atbildētāja	izlikšanu	no	dzīvojamās	telpas.	Citiem	vārdiem,	
spriedums	šajā	daļā	atceļams	kā	nepamatots.	

[9]	 Ņemot	 vērā,	 ka	 pārsūdzētais	 spriedums	 tiek	 atcelts,	 atbilstoši	
Civilprocesa	 likuma	 458.panta	 otrajai	 daļai	 atbildētāja	 pārstāvim	
Aleksejam	 Petrovam	 atmaksājama	 samaksātā	 drošības	 nauda	 300	 (trīs	
simti)	EUR	(sk.	lietas 183.lp.).

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	474.panta	2.punktu,	Senāts	

n o s p r i e d a

atcelt	Kurzemes	apgabaltiesas	Civillietu	 tiesas	kolēģijas	2018.gada	
26.aprīļa	spriedumu	un	nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	
tiesā;

atmaksāt	Aleksejam	Petrovam	iemaksāto	drošības	naudu	300	(trīs	
simti)	EUR.

Spriedums	nav	pārsūdzams.
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Tiesiskā paļāvība uz valsts nodevas aprēķina pareizību

Pirmās instances tiesas kļūda valsts nodevas aprēķinā, kuras pieļaušanā 
lietas dalībnieks nav vainojams, nedrīkst radīt viņam tik nelabvēlīgas sekas 
kā tiesību liegšana uz Civilprocesa likuma 440.2pantā minēto apelācijas 
tiesvedības ierosināšanas pamatu esības pārbaudi apelācijas instances tiesā 
(Civilprocesa likuma 440.2pants, 440.8panta otrās daļas 1.punkts).

Rīgā	2019.gada	17.jūlijā	 SKC-1037/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:0717.C30558918.7.L

L Ē M U M S 

Senatoru	kolēģija	šādā	sastāvā:
senatore	Ināra	Garda,
senatore	Dzintra	Balta,
senators	Aivars	Keišs
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 atbildētājas	 [pers.	 A]	 blakus	 sūdzību	

par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 tiesneša	 2019.gada	
27.marta	lēmumu,	ar	kuru	atteikts	ierosināt	apelācijas	tiesvedību	sakarā	
ar	 atbildētājas	 [pers.	A]	 apelācijas	 sūdzību	par	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	
priekšpilsētas	tiesas	2019.gada	24.janvāra	spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2019.gada	
24.janvāra	spriedumu	vienkāršotās	procedūras	lietā	apmierināta	ārvalsts	
komersanta	 “PlusPlus	 Baltic	 OÜ”	 prasība	 pret	 [pers.	 A]	 par	 parāda	
piedziņu:	 no	 [pers.	 A]	 par	 labu	 ārvalsts	 komersantam	 “PlusPlus	 Baltic	
OÜ”	piedzīts	pamatparāds	1526,06	EUR,	līgumsods	54,68	EUR,	likumiskie	
nokavējuma	procenti	293,25	EUR,	kopā	1873,99	EUR,	un	tiesas	izdevumi	–	
valsts	 nodeva	 228,91	 EUR	 un	 ar	 lietas	 izskatīšanu	 saistītie	 izdevumi	
3,30	EUR.	Vienlaikus	prasītājam	atzītas	tiesības	par	laiku	līdz	sprieduma	
izpildei	 saņemt	 no	 atbildētājas	 likumiskos	 6	 %	 gadā	 no	 nesamaksātās	
pamatparāda	summas.

Pēc	 atbildētājas	 lūguma	 spriedums	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 
193.pantā	 noteiktajam	 sprieduma	 saturam	 sastādīts	 2019.gada	
22.februārī.

[2]	Par	minēto	spriedumu	atbildētāja	[pers.	A]	2019.gada	14.martā	
iesniegusi	apelācijas	sūdzību.

[3]	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesas	tiesnesis	2019.gada	
22.martā	 rezolūcijas	 veidā	 pieņēmis	 lēmumu	 nosūtīt	 lietu	 izskatīšanai	
apelācijas	instances	tiesai	–	Rīgas	apgabaltiesai.
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[4]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 tiesneša	 
2019.gada	 27.marta	 lēmumu	 atteikts	 ierosināt	 apelācijas	 tiesvedību	
sakarā	 ar	 atbildētājas	 [pers.	 A]	 apelācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	 pilsētas	
Vidzemes	priekšpilsētas	tiesas	2019.gada	24.janvāra	spriedumu.

Lēmums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[4.1]	Atbilstoši	Civilprocesa	likuma	34.panta	ceturtajai	daļai,	pirmās	

daļas	 1.punkta	 “a”	 apakšpunktam	 un	 35.panta	 pirmās	 daļas	 1.punktam	
par	 apelācijas	 sūdzību	 konkrētajā	 gadījumā	 maksājama	 valsts	 nodeva	
281,10	 EUR	 jeb	 15	 %	 no	 strīda	 summas	 1873,99	 EUR	 ((pamatparāds	
1526,06	EUR	+	 līgumsods	54,68	EUR	+	 likumiskie	nokavējuma	procenti	
293,25	EUR)	x	15	%	=	281,10	EUR).

[4.2]	 No	 lietas	 materiālos	 esošā	 2019.gada	 14.marta	 maksājuma	
uzdevuma	 Nr.	 380	 redzams,	 ka	 atbildētāja	 par	 apelācijas	 sūdzību	
samaksāja	valsts	nodevu	228,91	EUR,	t.i.,	mazāk,	nekā	noteikts	likumā.

Tā	 kā	 apelācijas	 sūdzība	 nosūtīta	 apelācijas	 instances	 tiesai,	
pārkāpjot	 likumā	 noteikto	 kārtību,	 un	 valsts	 nodeva	 netika	 samaksāta	
likumā	 noteiktajā	 apmērā,	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 440.8panta	
otrās	 daļas	 1.punktam	 atsakāms	 ierosināt	 apelācijas	 tiesvedību	 sakarā	
ar	 atbildētājas	 [pers.	A]	 apelācijas	 sūdzību	par	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	
priekšpilsētas	tiesas	2019.gada	24.janvāra	spriedumu.

[5]	Par	 šo	 lēmumu	atbildētāja	 [pers.	A]	 iesniegusi	blakus	 sūdzību,	
kurā	 lūgusi	 lēmumu	 atcelt	 un	 jautājumu	 par	 apelācijas	 tiesvedības	
ierosināšanu	nodot	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā.

Blakus	sūdzība	pamatota	ar	tālāk	norādītajiem	argumentiem.
[5.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesas	 tiesnesis	 pārkāpis	 Civilprocesa	

likuma	34.panta	ceturto	daļu	un	Latvijas	Republikas	Satversmes	91.pantā	
nostiprināto	vienlīdzības	principu.

Atbildētāja	 par	 apelācijas	 sūdzību	 samaksājusi	 valsts	 nodevu	
228,91	EUR,	t.i.,	 tādu	valsts	nodevu,	kādu	samaksājis	prasītājs,	ceļot	tiesā	
prasību.	 Pirmās	 instances	 tiesas	 tiesnesis	 pieņēmis	 prasības	 pieteikumu	
un	 ierosinājis	 vienkāršotās	 procedūras	 lietu.	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	
priekšpilsētas	 tiesa	 ar	 2019.gada	 24.janvāra	 spriedumu	 apmierinājusi	
ārvalsts	komersanta	“PlusPlus	Baltic	OÜ”	prasību	pret	[pers.	A]	par	naudas	
piedziņu,	turklāt	piedzinusi	no	atbildētājas	par	labu	prasītājam	valsts	nodevu	
228,91	EUR,	bet	neko	nav	piedzinusi	par	labu	valstij.	Līdz	ar	to	atbildētājai	
nemaz	neradās	šaubas,	ka	228,91	EUR	ir	pareizais	valsts	nodevas	apmērs	
gan	par	prasības	celšanu,	gan	par	apelācijas	sūdzības	iesniegšanu.	Savukārt	
apelācijas	 instances	 tiesas	 tiesnesis,	 atteikdams	 ierosināt	 apelācijas	
tiesvedību	 sakarā	 ar	 atbildētājas	 [pers.	 A]	 apelācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	
pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2019.gada	 24.janvāra	 spriedumu,	
nostādījis	atbildētāju	nevienlīdzīgā	situācijā	ar	prasītāju.
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[5.2]	Tiesnesis	pārkāpis	samērīguma	principu.
Pat	ja	apelācijas	instances	tiesas	tiesnesis	pareizi	konstatējis,	ka	par	

apelācijas	sūdzību	konkrētajā	gadījumā	maksājama	lielāka	valsts	nodeva	–	
281,10	 EUR,	 tad	 tiesnesim	 bija	 pienākums	 atstāt	 apelācijas	 sūdzību	
bez	 virzības	 un	 dot	 iespēju	 atbildētājai	 novērst	 konstatēto	 trūkumu,	
piemaksājot	valsts	nodevu,	nevis	atteikt	ierosināt	apelācijas	tiesvedību.

Motīvu daļa

[6]	 Pārbaudījis	 lietas	 materiālus	 un	 apsvēris	 blakus	 sūdzībā	
norādītos	 argumentus,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 pārsūdzētais	 lēmums	 atceļams	
un	 jautājums	 par	 apelācijas	 tiesvedības	 ierosināšanu	 nododams	 jaunai	
izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā.

[7]	Civillietu	tiesas	kolēģijas	tiesnesis	2019.gada	27.marta	lēmumā	
atzinis,	 ka	 strīda	 summa	 konkrētajā	 gadījumā	 ir	 1873,99	EUR,	 tādējādi	
likumā	noteiktā	valsts	nodeva	par	apelācijas	sūdzību	ir	281,10	EUR.

Senāts	 nepiekrīt	 blakus	 sūdzības	 iesniedzējas	 viedoklim,	 ka	
apelācijas	 instances	 tiesas	 tiesnesis,	 nonākdams	 pie	 šāda	 secinājuma,	
pārkāpis	Civilprocesa	likuma	34.panta	ceturto	daļu.

[7.1] Civilprocesa	 likuma	 34.panta	 ceturtā	 daļa	 noteic,	 ka	 par	
apelācijas	 sūdzību	 maksājama	 valsts	 nodeva	 atbilstoši	 likmei,	 kāda	
jāmaksā,	iesniedzot	prasības	pieteikumu	(pieteikumu	sevišķās	tiesāšanas	
kārtības	 lietā),	 bet	 mantiska	 rakstura	 strīdos	 –	 likmei,	 kuru	 aprēķina	
atbilstoši	strīda	summai	pirmās	instances	tiesā.

Strīda	 summa	 šajā	 vienkāršotās	 procedūras	 lietā	 atbilst	 prasības	
summai,	jo	atbildētāja	[pers.	A],	iesniedzot	apelācijas	sūdzību,	pārsūdzējusi	
pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu,	 ar	 kuru	 apmierināta	 prasība,	 pilnā	
apjomā	 (sk. lietas 72.–76.lp.).	 Jēdziena	 “prasības	 summa”	 skaidrojums	
dots	Civilprocesa	likuma	35.pantā,	kura	pirmās	daļas	1.punkts	noteic,	ka	
prasības	summa	prasībās	par	naudas	piedziņu	ir	piedzenamā	summa.

Tādējādi	strīda	summu	aplūkojamajā	gadījumā	veido	pamatparāds	
1526,06	EUR,	 līgumsods	54,68	EUR	un	 likumiskie	nokavējuma	procenti	
293,25	EUR,	kopā	1873,99	EUR.

Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 34.panta	 pirmās	 daļas	 1.punkta	
“a”	 apakšpunktam	 par	 prasību,	 kas	 novērtējama	 naudas	 summā	 līdz	
2134	EUR,	maksājama	valsts	nodeva	15	%	no	prasības	summas,	bet	ne	
mazāk	par	70	EUR.

[7.2]	Senāts,	ņemot	vērā	minēto	un	veicot	attiecīgus	matemātiskus	
aprēķinus,	 atzīst	 par	 pareizu	 apelācijas	 instances	 tiesas	 tiesneša	
secinājumu,	 ka	 procesuālo	 tiesību	 normas	 konkrētajā	 gadījumā	 par	
apelācijas	sūdzību	nosaka	valsts	nodevu	281,10	EUR	jeb	15	%	no	strīda	
summas	1873,99	EUR.	Tas	savukārt	nozīmē,	ka	atbildētājas	samaksātās	



VIII. Nolēmumi, kas izriet no civilprocesa tiesībām

C-343

valsts	 nodevas	 apmērs	 neatbilst	 likumā	 noteiktajam,	 t.i.,	 valsts	 nodeva	
samaksāta	mazākā	apmērā.

Kļūdains	ir	blakus	sūdzības	iesniedzējas	viedoklis,	ka	Civillietu	tiesas	
kolēģijas	tiesnesim,	konstatējot	valsts	nodevas	samaksu	mazākā	apmērā,	
bija	pienākums	atstāt	apelācijas	sūdzību	bez	virzības.

Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 440.1pantam	 apelācijas	 sūdzības	
vienkāršotās	 procedūras	 lietās	 apelācijas	 instancē	 izskata	 šā	 likuma	 
52.–54.nodaļā	noteiktajā	kārtībā,	ievērojot	54.1nodaļā	(Atsevišķu kategoriju 
lietu izskatīšanas īpatnības apelācijas instancē)	paredzētos	izņēmumus.

Apelācijas	 sūdzības	 atstāšanu	 bez	 virzības	 konkrētajā	 gadījumā	
regulē	 Civilprocesa	 likuma	 54.1nodaļā	 ietvertais	 440.5pants,	 kas	 paredz	
attiecīgas	tiesības	tikai	pirmās	instances	tiesas	tiesnesim.	Turklāt	minētā	
tiesību	norma	vispār	neparedz	apelācijas	sūdzības	atstāšanu	bez	virzības	
gadījumā,	kad	valsts	nodeva	par	apelācijas	sūdzību	nav	samaksāta	likumā	
noteiktajā	kārtībā	vai	apmērā.

[8]	 Neraugoties	 uz	 to,	 ka	 apstrīdētais	 lēmums	 formāli	 atbilst	
procesuālo	 tiesību	 normām,	 kas	 regulē	 valsts	 nodevas	 apmēru	 par	
apelācijas	 sūdzības	 iesniegšanu	 un	 atteikšanos	 ierosināt	 apelācijas	
tiesvedību,	 Senāts	 piekrīt	 sūdzības	 iesniedzējas	 argumentiem,	 ka	
Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 tiesnesis	 nostādījis	 atbildētāju	 nevienlīdzīgā	
situācijā	salīdzinājumā	ar	prasītāju,	un	konkrētajā	gadījumā	atteikšanās	
ierosināt	 apelācijas	 tiesvedību	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 440.8panta	 otrās	
daļas	1.punkta	pamata	ir	nesamērīga	atbildētājas	tiesību	ierobežošana.

[8.1]	 Nav	 šaubu,	 ka	 Civilprocesa	 likuma	 440.8panta	 otrās	 daļas	
1.punkts	uzliek	apelācijas	instances	tiesas	tiesnesim	pienākumu	pieņemt	
lēmumu	par	atteikšanos	ierosināt	apelācijas	tiesvedību,	ja	viņš	konstatē,	
ka	par	apelācijas	sūdzību	nav	samaksāta	valsts	nodeva.	Turklāt	minētās	
tiesību	normas	 izpratnē	valsts	nodeva	uzskatāma	par	nesamaksātu	gan	
tad,	 ja	 nav	 ievērota	 likumā	 noteiktā	 valsts	 nodevas	 samaksas	 kārtība	
(piemēram,	 ja	 tā	 tiek	 iemaksāta	 nepareizajā	 kontā),	 gan	 tad,	 ja	 valsts	
nodeva	nav	samaksāta	likumā	noteiktajā	apmērā.

Kā	 jau	 norādīts	 šā	 lēmuma	 7.punktā,	 procesuālo	 tiesību	 normas	
konkrētajā	 gadījumā	 par	 apelācijas	 sūdzību	 nosaka	 valsts	 nodevu	
281,10	EUR	jeb	15	%	no	strīda	summas	1873,99	EUR.	No	lietas	materiālos	
esošā	 2019.gada	 14.marta	 maksājuma	 uzdevuma	 Nr.	 380	 redzams,	 ka	
atbildētāja	par	apelācijas	sūdzību	samaksāja	valsts	nodevu	228,91	EUR,	
t.i.,	par	52,19	EUR	mazāk,	nekā	noteikts	likumā	(sk. lietas 77.lp.).

Tomēr	 jāpiekrīt	 blakus	 sūdzības	 iesniedzējai,	 ka	 šāda	 rīcība	 ir	
izskaidrojama	un	attaisnojama	ar	pirmās	instances	tiesas	pieļauto	kļūdu	
valsts	 nodevas	 aprēķinā	 un	 piedziņā,	 kā	 arī	 atbildētājas	 paļaušanos	 uz	
šādu	aprēķinu.
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Pirmkārt,	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesas	tiesnesis	ar	
2018.gada	14.maija	lēmumu	pieņēma	ārvalsts	komersanta	“PlusPlus	Baltic	
OÜ”	prasības	pieteikumu	par	parāda	piedziņu	un	ierosināja	vienkāršotās	
procedūras	 lietu,	 kaut	 arī	 ārvalsts	 komersanta	 “PlusPlus	 Baltic	 OÜ”	
filiāle	 Latvijā	 prasītāja	 vietā	 divos	 maksājumos	 veica	 valsts	 nodevas	
samaksu	nepilnā	apmērā,	t.i.,	228,91	EUR	(sk. lietas 8.–9.lp.),	kas	neatbilst	
Civilprocesa	likuma	34.panta	pirmās	daļas	1.punkta	“a”	apakšpunktam	un	
35.panta	pirmās	daļas	1.punktam.	Proti,	par	prasības	pieteikumu	arī	bija	
maksājama	valsts	nodeva	281,10	EUR.

Otrkārt,	 Rīgas	 pilsētas	Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesa	 ar	 2019.gada	
24.janvāra	 spriedumu	apmierināja	 ārvalsts	komersanta	 “PlusPlus	Baltic	
OÜ”	prasību	pret	[pers.	A]	par	parāda	piedziņu,	tostarp	no	atbildētājas	par	
labu	prasītājam	piedzina	valsts	nodevu	228,91	EUR,	bet	par	 labu	valstij	
nesamaksātās	valsts	nodevas	daļu	nepiedzina.

Līdz	ar	to	atbildētāja	varēja	paļauties	uz	to,	ka	pirmās	instances	tiesa,	
kurai	ir	pienākums	pārzināt	likumu,	nekļūdījās	valsts	nodevas	aprēķinā.

[8.2]	 Atbilstoši	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 91.pantam	 visi	
cilvēki	Latvijā	ir	vienlīdzīgi	likuma	un	tiesas	priekšā.

Konkrētajā	 gadījumā	 ir	 konstatējams	 minētajā	 konstitucionālajā	
tiesību	normā	nostiprinātā	vienlīdzīguma	principa	pārkāpums,	jo	Civillietu	
tiesas	 kolēģijas	 tiesnesis	 nostādījis	 atbildētāju	 nevienlīdzīgā	 situācijā	
salīdzinājumā	ar	prasītāju.	Proti,	lieta	pirmās	instances	tiesā	tika	izskatīta,	
un	 prasība	 tika	 apmierināta,	 neraugoties	 uz	 nepilnīgu	 valsts	 nodevas	
samaksu	 par	 prasības	 pieteikumu,	 taču	 apelācijas	 sūdzība,	 par	 kuru	
samaksāta	identiska	valsts	nodeva,	vispār	netika	pārbaudīta	pēc	būtības.

Lietas	 dalībnieks	 var	 paļauties,	 ka	 tiesas	 rīcība	 ir	 tiesiska	 un	
konsekventa.	 Tiesas	 kļūda,	 kuras	 pieļaušanā	 lietas	 dalībnieks	 nav	
vainojams,	nedrīkst	radīt	viņam	nelabvēlīgas	sekas.

Senāts	 atzīst,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesas	 pieļautais	 kļūdains	 valsts	
nodevas	 aprēķins,	 uz	 kuru	 paļāvusies	 atbildētāja,	 konkrētajā	 gadījumā	
nedrīkst	radīt	viņai	tik	nesamērīgi	nelabvēlīgas	sekas	kā	tiesību	liegšana	
uz	 Civilprocesa	 likuma	 440.2pantā	 minēto	 apelācijas	 tiesvedības	
ierosināšanas	pamatu	esības	pārbaudi	apelācijas	instances	tiesā.

[9]	Iepriekš	šā	lēmuma	7.	un	8.punktā	izklāstīto	apsvērumu	kopums	
dod	pamatu	secinājumam,	ka	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	tiesas	kolēģijas	
tiesnesis	 2019.gada	 27.marta	 lēmumā	 formāli	 ir	 ievērojis	 procesuālo	
tiesību	 normas,	 kas	 regulē	 valsts	 nodevas	 apmēru	 par	 apelācijas	
sūdzības	 iesniegšanu	 un	 atteikšanos	 ierosināt	 apelācijas	 tiesvedību.	
Tomēr	 konkrētajā	 gadījumā	 pastāv	 pamats	 minētā	 lēmuma	 atcelšanai	
un	 jautājuma	 par	 apelācijas	 tiesvedības	 ierosināšanu	 nodošanai	 jaunai	
izskatīšanai	 Rīgas	 apgabaltiesā,	 jo	 apelācijas	 instances	 tiesas	 tiesnesis	
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nav	ņēmis	vērā,	ka	pirmās	instances	tiesas	pieļautā	kļūda	valsts	nodevas	
aprēķinā	un	piedziņā	nedrīkst	radīt	atbildētājai	[pers.	A],	kura	paļāvusies	
uz	 šāda	 aprēķina	 pareizību,	 neatgriezeniskas	 nelabvēlīgas	 sekas	 –	 liegt	
tiesības	uz	Civilprocesa	likuma	440.2pantā	minēto	apelācijas	tiesvedības	
ierosināšanas	pamatu	esības	pārbaudi.

Senāts	papildus	izskaidro,	ka	pirmās	instances	tiesas	pieļautā	kļūda	
valsts	nodevas	aprēķinā	nav	saistoša	apelācijas	instances	tiesai,	lemjot	par	
valsts	 nodevas	 atmaksāšanu	 (piemēram,	 likuma	 37.panta	 pirmās	 daļas	
6.punktā	norādītajā	gadījumā)	vai	tiesas	izdevumu	atlīdzināšanu.

[10] Atceļot	 pārsūdzēto	 lēmumu,	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	
444.1panta	otrajai	daļai	[pers.	A]	atmaksājama	iemaksātā	drošības	nauda	
70	EUR	(lietas 85.lp.).

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 448.panta	 pirmās	 daļas	
2.punktu,	Senāts

n o l ē m a

Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 tiesneša	 2019.gada	
27.marta	 lēmumu	 atcelt	 un	 nodot	 jautājumu	 par	 apelācijas	 tiesvedības	
ierosināšanu	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā;

atmaksāt	[pers.	A]	drošības	naudu	70	EUR	(septiņdesmit	euro).
Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma  
spēkā esību
Vispārējās jurisdikcijas tiesa strīdu par šķīrējtiesas līguma spēkā esību 
un tās kompetenci konkrētās civillietas izskatīšanā var pārbaudīt gan 
pirms sprieduma taisīšanas šķīrējtiesā, gan arī pēc tam, kad šķīrējtiesa 
jau pieņēmusi savu nolēmumu (Satversmes 92.panta pirmais teikums, 
Civilprocesa likuma 534.panta otrās daļas 2.punkts).

Rīgā	2019.gada	25.septembrī	 SKC-1181/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:0925.C30474518.14.L

L Ē M U M S

Senāts	šādā	sastāvā:
senatore	Inta	Lauka,
senators	Aivars	Keišs,
senatore	Marika	Senkāne
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 [pers.	 A]	 blakus	 sūdzību	 par	 Rīgas	

apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2019.gada	 18.aprīļa	 lēmumu,	
ar	 kuru	 izbeigta	 tiesvedība	 civillietā	 [pers.	 A]	 prasībā	 pret	 [pers.	 B]	 un	
[pers.	C]	par	notariāla	akta	atzīšanu	par	spēkā	neesošu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Ar	 Pirmās	 šķīrējtiesas	 2017.gada	 10.jūlija	 spriedumu	 lietā	 
Nr.	 17-151/01	 apmierināta	 [pers.	 B]	 prasība	 pret	 [pers.	 A],	 piedzenot	
no	 [pers.	 A]	 parādu	 380	 000	 EUR	 un	 šķīrējtiesas	 procesa	 izdevumus	
3660	EUR.

Kā	pierādījumu,	kas	pamato	strīda	izskatīšanas	pakļautību	Pirmajā	
šķīrējtiesā,	 kā	 arī	 pierāda	 prasības	 pieteikumā	 norādītos	 apstākļus	 par	
pušu	 savstarpējiem	 darījumiem,	 šķīrējtiesa	 vērtējusi	 [pers.	 B]	 prasības	
pieteikumam	 pievienoto	 2016.gada	 1.augusta	 notariālo	 aktu	 par	
vienošanās	noslēgšanu.

Ar	 Rīgas	 rajona	 tiesas	 tiesneša	 2018.gada	 4.janvāra	 lēmumu	 lietā	
Nr.	 3-12/0016/24	 apmierināts	 [pers.	 B]	 pieteikums	 par	 izpildu	 raksta	
izsniegšanu	 Pirmās	 šķīrējtiesas	 2017.gada	 10.jūlija	 sprieduma	 lietā	
Nr.	17-151/01	piespiedu	izpildei.

[2]	 [Pers.	 A],	 atsaucoties	 uz	 Civillikuma	 1.,	 1415.,	 1592.pantu,	
Notariāta	 likuma	 82.1pantu,	 83.panta	 pirmo	 daļu	 un	 87.3panta	 trešo	
daļu,	 Civilprocesa	 likuma	 112.pantu,	 178.panta	 trešo	 daļu,	 2017.gada	
7.decembrī	cēla	tiesā	prasību	pret	[pers.	B]	un	[pers.	C],	lūdzot	tiesu	atzīt	
par	 spēkā	 neesošu	 no	 noslēgšanas	 brīža	 2016.gada	 1.augusta	 notariālo	
aktu,	kas	taisīts,	piedaloties	[pers.	B]	un	[pers.	C],	un	reģistrēts	zvērinātas	
notāres	Initas	Kalniņas	notariālo	aktu	grāmatā	ar	reģistra	Nr.	4440.
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[3]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2019.gada	
31.janvāra	 lēmumu,	 pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 223.panta	
2.punktu,	 izbeigta	 tiesvedība	 lietā	 [pers.	 A]	 prasībā	 pret	 [pers.	 B]	 un	
[pers.	C]	par	notariāla	akta	atzīšanu	par	spēkā	neesošu.	Lēmums	pamatots	
ar	šādiem	motīviem.

[3.1]	Pirmajā	šķīrējtiesā	notariālais	akts,	ko	[pers.	A]	lūdz	atzīt	par	
spēkā	 neesošu,	 iesniegts	 kā	 pierādījums.	 Ievērojot	 Civilprocesa	 likuma	
178.panta	 trešo	daļu	 un	Civilprocesa	 likuma	komentāros	par	 šo	normu	
sniegto	 skaidrojumu,	 secināms,	 ka	 priekšnoteikums	 prasības	 celšanai	
par	rakstveida	pierādījuma	apstrīdēšanu	ir	pamatprasības	esamība,	kurā	
apstrīdēto	pierādījumu	ir	iesniegusi	otra	puse.

[3.2]	 Latvijas	 Republikas	 tiesu	 tiesvedībā	 nav	 aktuālas	 civillietas,	
kurā	apstrīdētajam	notariālajam	aktam	būtu	pierādījuma	statuss,	savukārt	
pārvērtēt	pierādījumus	lietā,	kurā	spriedums	stājies	likumīgā	spēkā,	nav	
pamata.

Apstākļos,	 kad	 apstrīdētajam	notariālajam	 aktam	nav	 pierādījuma	
statusa,	 ir	 pamats	 tiesvedības	 izbeigšanai	 atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	
223.panta	2.punktam,	proti,	prasību	ir	cēlusi	persona,	kurai	nav	prasības	
tiesības.

[4]	 Izskatot	[pers.	A]	blakus	sūdzību,	Rīgas	apgabaltiesas	Civillietu	
tiesas	 kolēģija	 ar	 2019.gada	 18.aprīļa	 lēmumu	 pārsūdzēto	 lēmumu	
atstājusi	negrozītu,	norādot	šādus	motīvus.

[4.1]	 Konstatējot,	 ka	 nepastāv	 aktīva	 pamattiesvedība,	 kurā	
apstrīdētais	 notariālais	 akts	 būtu	 iesniegts	 kā	 rakstveida	 pierādījums,	
pirmās	 instances	 tiesa	 pamatoti	 pieņēmusi	 lēmumu	 par	 tiesvedības	
izbeigšanu	šajā	civillietā.

[4.2]	Pierādījuma	apstrīdēšana	ir	pieļaujama,	ja	izskatīšanā	atrodas	
civillieta,	 kuras	 ietvaros	 šis	 pierādījums	 tiek	 vērtēts,	 izskatot	 lietu	 pēc	
būtības.	Šajā	gadījumā	lieta,	kuras	ietvaros	strīds	tika	vērtēts	pēc	būtības,	
bija	 šķīrējtiesā	 izskatītā	 lieta.	 Ja	 blakus	 sūdzības	 iesniedzējs	 vēlējās	
apstrīdēt	 notariālo	 aktu,	 ceļot	 atsevišķu	 prasību	 Civilprocesa	 likuma	 
178.panta	 trešās	 daļas	 kārtībā,	 tas	 bija	 darāms	 brīdī,	 kad	 Pirmajā	
šķīrējtiesā	 tika	 izskatīta	 pamatprasība,	 proti,	 [pers.	 B]	 prasība	 pret	
[pers.	A],	kurā,	pamatojoties	uz	šajā	lietā	apstrīdēto	notariālo	aktu,	lūgts	
piedzīt	no	prasītāja	380	000	EUR.

[4.3]	 Notariālais	 akts	 ir	 iesniegts	 arī	 Rīgas	 rajona	 tiesā	 lietā	
Nr.	3-12/0016/24,	kurā	izskatīts	[pers.	B]	pieteikums	par	izpildu	raksta	
izsniegšanu	pastāvīgās	šķīrējtiesas	sprieduma	piespiedu	izpildei.

Pirmās	 instances	 tiesa,	 izskatot	 pieteikumu	 par	 izpildu	 raksta	
izsniegšanu,	 vērtē,	 vai	 ir	 ievērotas	 Civilprocesa	 likuma	 534.pantā	
noteiktās	prasības	un	vai	nav	konstatējami	Civilprocesa	likuma	536.pantā	
noteiktie	 ierobežojumi	 izpildu	 raksta	 izsniegšanai,	nevērtējot	 iesniegtos	
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pierādījumus	 pēc	 būtības.	 Šajā	 gadījumā	 notariālā	 akta	 pievienošana	
pieteikumam	par	 izpildu	raksta	 izsniegšanu	kalpo	par	pierādījumu	tam,	
ka	uz	šķīrējtiesas	sprieduma	taisīšanas	brīdi	spēkā	esoša	ir	notariāla	akta	
veidā	sastādītajā	vienošanās	ietvertā	šķīrējtiesas	klauzula.

[4.4]	Par	nepamatotu	atzīstams	prasītāja	arguments,	ka	šīs	prasības	
un	 pieteikuma	 par	 lietas	 jaunu	 izskatīšanu	 sakarā	 ar	 jaunatklātiem	
apstākļiem	apmierināšanas	gadījumā,	pamatojoties	uz	Civilprocesa	likuma	
479.panta	2.punktu,	tiktu	atcelts	lēmums	par	izpildu	raksta	izsniegšanu,	
jo	minētā	norma	nosaka,	ka	par	 jaunatklātu	apstākli	var	būt	spriedums	
krimināllietā.

[4.5]	Blakus	sūdzības	iesniedzējs,	norādot,	ka	saskaņā	ar	Civilprocesa	
likuma	 178.panta	 trešās	 daļas	 noteikumiem	 lieta	 izskatāma	 arī	 tad,	 ja	
pamatlietā	 jau	stājies	spēkā	galīgais	nolēmums,	nepamatoti	atsaucas	uz	
Augstākās	tiesas	2016.gada	31.marta	spriedumu	lietā	Nr.	SKC-231/2016,	
jo	minētajā	spriedumā	Augstākā	tiesa	šādu	atziņu	nav	izteikusi.

Tikai	 gadījumā,	 ja,	 pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 178.panta	
trešo	 daļu,	 prasība	 ir	 celta	 laikā,	 kad	 izskatīšanā	 atrodas	 pamatlieta,	
kuras	 ietvaros	 apstrīdētais	 pierādījums	 tiek	 vērtēts,	 tomēr	 tiesvedība	
pamatlietā	netiek	apturēta,	ir	pieļaujama	tiesvedības	turpināšana	lietā	par	
pierādījuma	apstrīdēšanu.

[4.6]	[Pers.	A]	zināja	par	šķīrējtiesas	procesu	un	viņam	bija	iespēja	
izlietot	 savas	 tiesības	 šķīrējtiesas	procesā,	 tostarp	 apstrīdēt	 šķīrējtiesas	
klauzulu.	 Norādītajos	 apstākļos	 pirmās	 instances	 tiesai	 jau	 prasības	
pieteikuma	 iesniegšanas	 dienā	 nebija	 pamata	 pieņemt	 izskatīšanai	
prasību	 par	 pierādījuma	 apstrīdēšanu	 Civilprocesa	 likuma	 178.panta	
trešās	daļas	kārtībā.

[5]	 Par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2019.gada	
18.aprīļa	 lēmumu	 [pers.	 A]	 iesniedzis	 blakus	 sūdzību,	 lūdzot	 pilnībā	
atcelt	abu	instanču	tiesu	lēmumus	un	nodot	jautājumu	jaunai	izskatīšanai	
pirmās	instances	tiesā.

Blakus	sūdzībā	norādīti	šādi	argumenti.
[5.1]	Tiesa	faktiski	atzinusi,	ka	Civilprocesa	likuma	178.panta	trešajā	

daļā	 ietvertais	 jēdziens	 “pierādījums”	nav	attiecināms	uz	civillietu,	kurā	
izskata	pieteikumu	par	izpildu	raksta	izsniegšanu	šķīrējtiesas	nolēmuma	
piespiedu	 izpildei.	 Atzīstot,	 ka	 prasītājam	 nav	 subjektīvo	 tiesību	 celt	
prasību	 par	 rakstveida	 pierādījuma	 apstrīdēšanu,	 tiesa	 nepamatoti	
sašaurinājusi	Civilprocesa	likuma	178.pantā	ietvertā	jēdziena	“rakstveida	
pierādījums”	 tvērumu,	 attiecinot	 to	 tikai	 uz	 lietām,	 kurās	 strīds	 tiek	
izskatīts	pēc	būtības.

[5.2]	Prasība	par	notariālā	akta	apstrīdēšanu	tika	celta	tiesā,	pastāvot	
aktīvai	 tiesvedībai	 civillietā,	 kurā	 tika	 izskatīts	 [pers.	B]	pieteikums	par	
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izpildu	 raksta	 izsniegšanu	 šķīrējtiesas	 sprieduma	 piespiedu	 izpildei.	
Minētajā	civillietā	notariālais	akts,	kurā	ietverta	šķīrējtiesas	klauzula,	tika	
vērtēts	kā	pierādījums,	kas	apliecina	pušu	rakstveida	vienošanās	esamību	
par	 strīda	 nodošanu	 izskatīšanai	 šķīrējtiesā.	 Ja	 apstrīdētā	 šķīrējtiesas	
klauzula	notariālajā	aktā	nebūtu	 ietverta,	pieteikuma	par	 izpildu	 raksta	
izsniegšanu	apmierināšanai	nebūtu	tiesiska	pamata.

[5.3]	Prasītājs	lūdza	Rīgas	rajona	tiesu	apturēt	tiesvedību	lietā,	kurā	
tika	lemts	jautājums	par	izpildu	raksta	izsniegšanu,	taču	tiesa	šo	lūgumu	
noraidīja.	 Tādējādi	 situācija,	 ka	 ir	 stājies	 spēkā	 nolēmums	 par	 izpildu	
raksta	izdošanu,	izveidojusies	no	prasītāja	neatkarīgu	iemeslu	dēļ.

[5.4]	Ceļot	prasību,	tika	lūgts	pārbaudīt	un	atzīt	par	spēkā	neesošu	
notariālo	aktu,	kas	iesniegts	ne	tikai	šķīrējtiesā,	bet	saskaņā	ar	Civilprocesa	
likuma	 534.panta	 otrās	 daļas	 2.punktu	 pievienots	 arī	 pieteikumam	 par	
izpildu	raksta	izsniegšanu,	taču	[pers.	A]	prasība	pēc	būtības	nav	izskatīta,	
nepamatoti	izbeidzot	tiesvedību	abu	instanču	tiesās	un	pieņemot	formālus	
lēmumus,	 kas	 liedz	 prasītājam	 izlietot	 Satversmes	 92.pantā	 garantētās	
tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu,	 kā	 arī	 Civilprocesa	 likuma	1.pantā	 garantētās	
tiesības	uz	savu	aizskarto	civilo	tiesību	aizsardzību	tiesā.

Motīvu daļa

[6]	 Pārbaudījis	 lietas	 materiālus	 un	 apsvēris	 blakus	 sūdzībā	
norādītos	argumentus,	Senāts	atzīst,	ka	pārsūdzētais	lēmums	ir	atceļams	
un	jautājums	nododams	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

[6.1]	 Notariālo	 aktu,	 kas	 taisīts	 2016.gada	 1.augustā,	 piedaloties	
[pers.	 B]	 un	 [pers.	 C]	 kā	 [pers.	 A]	 pilnvarniekam,	 prasītājs	 apstrīdējis,	
2017.gada	 7.decembrī	 ceļot	 prasību	 vispārējās	 jurisdikcijas	 tiesā	 pēc	
tam,	 kad	 ar	 Pirmās	 šķīrējtiesas	 2017.gada	 10.jūlija	 spriedumu	 lietā	 
Nr.	17-151/01	no	[pers.	A]	[pers.	B]	labā	bija	piedzīts	parāds	380	000	EUR	
un	šķīrējtiesas	procesa	izdevumi	3660	EUR,	taču	vēl	nebija	izdots	izpildu	
raksts	šķīrējtiesas	nolēmuma	piespiedu	izpildei.

[6.2]	 Vienošanās,	 par	 kuru	 2016.gada	 1.augustā	 taisīts	 notariālais	
akts,	 ietver	 gan	 līgumslēdzēju	 vienošanos	 par	 savstarpēju	 saistību	
nodibināšanu,	 gan	 šķīrējtiesas	 līgumu,	 kas	 atbilstoši	 Šķīrējtiesas	 likuma	
13.panta	trešajai	daļai	uzskatāms	par	patstāvīgu	līgumu.

Vienošanās	 11.1.punktā	 noteikts,	 ka	 prasītājs	 ir	 tiesīgs	 izvēlēties	
nodot	 strīdu	 pēc	 šīs	 saistības	 izskatīšanai	 Rīgā:	 Pirmajā	 šķīrējtiesā,	
reģistrācijas	 Nr.	 40003738168,	 vai	 Austrumeiropas	 šķīrējtiesā,	
reģistrācijas	Nr.	40003756854.

Tieši	ar	šo	šķīrējtiesas	līgumu	tika	pamatota	civiltiesiskā	strīda	starp	
[pers.	B]	un	[pers.	A]	pakļautība	izskatīšanai	Pirmajā	šķīrējtiesā.	Savukārt,	
lūdzot	 izsniegt	 izpildu	 rakstu,	 šķīrējtiesas	 līgums	 atbilstoši	 Civilprocesa	
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likuma	 534.panta	 otrās	 daļas	 2.punktam	 ticis	 iesniegts	 arī	 vispārējās	
jurisdikcijas	tiesā	kā	dokuments,	kas	apliecina	pušu	rakstveida	vienošanos	
par	civiltiesiskā	strīda	nodošanu	izskatīšanai	šķīrējtiesā.

[6.3] Satversmes 92.panta	pirmajā	teikumā	noteikts,	ka	ikviens	var	
aizstāvēt	savas	tiesības	un	likumiskās	intereses	taisnīgā	tiesā.	Interpretējot	
Satversmes 92.panta	pirmo	teikumu,	Satversmes	tiesa	ir	atzinusi,	ka	tajā	
minētais	 jēdziens	 “taisnīga	 tiesa”	 ietver	 divus	 aspektus,	 proti,	 “taisnīga	
tiesa”	kā	neatkarīga	tiesu	varas	institūcija,	kas	izskata	lietu,	un	“taisnīga	
tiesa”	 kā	 pienācīgs,	 tiesiskai	 valstij	 atbilstošs	 process,	 kurā	 lieta	 tiek	
izskatīta.

Šķīrējtiesa	nepieder	pie	tiesu	varas	sistēmas,	kas	noteikta	Satversmē 
un	 likumā	 “Par	 tiesu	 varu”.	 Arī	 Satversmes 92.panta	 pirmajā	 teikumā	
lietotais	termins	“tiesa”	nav	attiecināms	uz	šķīrējtiesu.

Personas	 tiesības	 piekrist	 šķīrējtiesas	 līguma	 noslēgšanai	 izriet	
no	 dispozitivitātes	 principa.	 Šķīrējtiesas	 līguma	 noslēgšanas	 gadījumā	
personas	brīvi	paustā	griba	tiek	izteikta	tiesiska	darījuma	formā,	un	tas	ir	
piemērots	labprātīga	pamattiesību	ierobežojuma	pieļaujamības	kritērijs.

[6.4]	Lai	arī	valsts	nav	atbildīga	par	šķīrējtiesas	procesu	un	persona	
ar	savu	brīvi	pausto	gribu	var	labprātīgi	atteikties	no	konkrētā	civiltiesiskā	
strīda	 izskatīšanas	vispārējās	 jurisdikcijas	 tiesā,	 tomēr	personas	brīvība	
atteikties	 no	 Satversmē	 garantētajām	 pamattiesībām	 sniedzas	 vienīgi	
tiktāl,	ciktāl	tā	ir	savienojama	ar	tiesiskas	un	demokrātiskas	valsts	tiesību	
sistēmas	pamatprincipiem.

Tādējādi	 no	 Satversmes 92.panta	 pirmā	 teikuma,	 kas	 paredz	
personas	subjektīvās	tiesības	vērsties	tiesā	un	aizsargāt	savas	aizskartās	
tiesības,	 un	 Latvijai	 saistošiem	 starptautiskajiem	 dokumentiem	 izriet	
valsts	 pienākums	 radīt	 tiesisku	mehānismu	 izvērtēšanai,	 vai	 persona	 ir	
labprātīgi	atteikusies	no	savām	tiesībām	uz	taisnīgu	tiesu	(sk. Satversmes 
tiesas 2014.gada 28.novembra sprieduma lietā Nr. 2014-09-01 14.1., 
14.2.punktu).

Ja	 persona	 nav	 piekritusi	 lietas	 izskatīšanai	 šķīrējtiesā,	 tad	
šķīrējtiesas	process	un	tā	potenciālais	iznākums	neapšaubāmi	var	būtiski	
aizskart	šīs	personas	tiesības.	Šādos	gadījumos	personai	ir	jābūt	tiesībām	
vērsties	tiesā	savu	aizskarto	tiesību	aizsardzībai	tieši	un	nepastarpināti,	
neatkarīgi	no	citu	personu	gribas	vai	rīcības	(sk. Satversmes tiesas 2015.
gada 6.februāra sprieduma lietā Nr. 2014-32-01 5.punktu).

Saskaņā	 ar	 Šķīrējtiesu	 likuma	 24.panta	 pirmo	 daļu	 šķīrējtiesas	
sastāvs	 lemj	 par	 civiltiesiskā	 strīda	 pakļautību	 šķīrējtiesai,	 tajā	 skaitā	
par	 šķīrējtiesas	 līguma	spēkā	esamību.	 Jautājumu	par	 strīda	pakļautību	
šķīrējtiesas	sastāvs	var	izlemt	jebkurā	šķīrējtiesas	procesa	stadijā.

Minētā	norma,	ciktāl	tā	liedz	vispārējās	jurisdikcijas	tiesā	apstrīdēt	
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šķīrējtiesas	 kompetenci,	 atzīta	 par	 neatbilstošu	 Latvijas	 Republikas	
Satversmei	ar	Satversmes	tiesas	2014.gada	28.novembra	spriedumu	lietā	
Nr. 2014-09-01.

Kā	 redzams,	 personai	 ir	 tiesības	 vērsties	 vispārējās	 jurisdikcijas	
tiesā	ar	prasību	par	šķīrējtiesas	līguma	atzīšanu	par	spēkā	neesošu,	tādā	
veidā	 apstrīdot	 arī	 šķīrējtiesas	 kompetenci	 izskatīt	 civiltiesisku	 strīdu	
šķīrējtiesā.

[6.5]	 No	 apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmuma	 izriet,	 ka	 tiesa	 nav	
apšaubījusi	 [pers.	 A]	 tiesības	 apstrīdēt	 vispārējās	 jurisdikcijas	 tiesā	
notariālā	 akta	 veidā	 noformēto	 vienošanos	 par	 strīda	 nodošanu	
izskatīšanai	šķīrējtiesā.

Tomēr,	 izbeidzot	 tiesvedību	 un	 piemērojot	 Civilprocesa	 likuma	 
223.panta	2.punktu,	tiesa	atzinusi,	ka	2017.gada	7.decembrī,	kad	iesniegta	
prasība	 tiesā,	 prasītājs	 šīs	 tiesības	 bija	 zaudējis,	 jo	 šķīrējtiesa	 jau	 bija	
taisījusi	spriedumu.

Faktiski	 tiesa	 nonākusi	 pie	 secinājuma,	 ka	 vispārējās	 jurisdikcijas	
tiesa	 strīdu	 par	 šķīrējtiesas	 līguma	 spēkā	 esamību	 un	 tās	 kompetenci	
konkrētās	 civillietas	 izskatīšanā	 var	 pārbaudīt	 tikai	 līdz	 sprieduma	
taisīšanai	 šķīrējtiesā,	 t.i.,	 paralēli	 pašai	 šķīrējtiesai,	 kas	 šādu	 pārbaudi	
veic,	 pieņemot	 lietu	 izskatīšanai,	 uzklausot	 pušu	 iebildumus	 par	 strīda	
pakļautību	vai	izskatot	iesniegto	pretprasību.

Līdz	ar	to	izveidojusies	situācija,	kurā	prasība	par	šķīrējtiesas	līguma	
atzīšanu	par	spēkā	neesošu	pēc	būtības	nekad	nav	izskatīta,	kas	nozīmē,	
ka	vispārējās	jurisdikcijas	tiesa	nav	pārbaudījusi,	vai	Satversmes 92.panta 
pirmajā	 teikumā	 ietvertās	 tiesības	 ikvienam	 aizstāvēt	 savas	 tiesības	
un	 likumiskās	 intereses	 taisnīgā	 tiesā	 prasītājs	 tiesiskajās	 attiecībās	 ar	
[pers.	B]	ir	ierobežojis	labprātīgi.

Šādā	 kontekstā	 pirmās	 instances	 tiesas	 lēmumu,	 kuru	 pārsūdzēja	
prasītājs,	atsaucoties	uz	savu	pamattiesību	aizskārumu,	tiesa	nav	vērtējusi.

[6.6]	Apvienoto	Nāciju	Starptautiskās	tirdzniecības	tiesību	komisijas	
Parauglikums	 par	 starptautisko	 komerciālo	 šķīrējtiesu	 (sk.	 UNCITRAL 
Model Law on International Commercial Arbitration, http://www.uncitral.
org/english/texts/arbitration/ml-arb.htm,	 turpmāk	 –	 Parauglikums),	 lai	
arī	 iecerēts	kā	 starptautisku	komercstrīdu	 risināšanas	procesa	modelis,	
ir	kļuvis	par	mūsdienu	šķīrējtiesu	normatīvā	 regulējuma	standartu	visā	
pasaulē	 (sk. Satversmes tiesas 2005.gada 17.janvāra sprieduma lietā 
Nr. 2004-10-01 9.1.punktu).

Arī	 likumprojekta	 “Šķīrējtiesu	 likums”	 anotācijā	 norādīts,	 ka	
Parauglikums	 ir	 izmantots,	 lai	 Latvijā	 pilnveidotu	 šķīrējtiesu	normatīvo	
regulējumu	 (sk.	 2013.gada 27.decembrī Saeimā iesniegtā likumprojekta 
Nr. 1039/Lp11 “Šķīrējtiesu likums” anotāciju).
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Saskaņā	 ar	 Parauglikuma	 8.pantu	 likumdevējam	 ir	 liela	 rīcības	
brīvība,	 lemjot	 par	 to,	 kas	 šķīrējtiesas	 līguma	 spēkā	 esamību	 vērtēs	
vispirms	 –	 pati	 šķīrējtiesa	 vai	 valsts	 tiesa.	 Jebkurā	 gadījumā,	 kad	 valsts	
tiesa	 izvērtē	 šķīrējtiesas	 līguma	 spēkā	 esamību,	 tai	 šajā	 jautājumā	 ir	
pilnas	 lemšanas	 tiesības	 un	 vienmēr	 būs	 arī	 “pēdējā	 vārda	 tiesības”.	
Savukārt	 tad,	 kad	 šķīrējtiesa	 jautājumu	 par	 savu	 kompetenci	 izlemj	
pirmā,	puse,	 kas	 ar	 šādu	 šķīrējtiesas	 lēmumu	nav	 apmierināta,	 var	 lūgt	
valsts	tiesu	šo	jautājumu	izlemt	galīgi	(sk. Brekoulakis S.L., Shore L. United 
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law 
on International Commercial Arbitration. In: Mistelis L.A. (Ed.) Concise 
International Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 
2010, pp. 601, 602, 614).

Latvijai	 saistošā	 Eiropas	 Konvencija	 par	 Starptautisko	
komercšķīrējtiesu	paredz,	ka	vispārējās	 jurisdikcijas	tiesa	pirms	tam,	kad	
šķīrējtiesa	 lietu	 izlēmusi	 pēc	 būtības,	 lemj	 par	 šķīrējtiesas	 līguma	 spēkā	
esamību	tikai	noteiktos	gadījumos,	proti,	ja	pastāv	dibināti	un	būtiski	iemesli.	
Turklāt	 arī	 šādā	 gadījumā	 vispārējās	 jurisdikcijas	 tiesa	 var	 veikt	 vienīgi	
pirmšķietamu	 izpēti	par	šķīrējtiesas	 līguma	spēkā	esamību.	Savukārt	pēc	
tam,	kad	šķīrējtiesa	jau	pieņēmusi	savu	nolēmumu,	vispārējās	jurisdikcijas	
tiesai	ir	tiesības	pilnībā	izvērtēt	šķīrējtiesas	līgumu	(sk.	Fouchard Gaillard 
Goldman On International Commercial Arbitration. Gaillard E., Savage J. 
(Eds.) The Hague: Kluwer Law International, 1999, p. 408).

Daudzu	 citu	 valstu	 šķīrējtiesu	 tiesiskā	 regulējuma	 salīdzinošajā	
doktrīnā	 ir	 norādīts,	 ka	 šķīrējtiesas	 lēmums	 par	 šķīrējtiesas	 līguma	
pastāvēšanu	 ir	 visciešākajā	 veidā	 saistīts	 ar	 šķīrējtiesas	 jurisdikciju	 un	
pakļauts	 valsts	 tiesas	 kontrolei.	 Gadījumos,	 kad	 šķīrējtiesas	 jurisdikcija	
tiek	apstrīdēta,	valsts	tiesai	pieder	galīgais	vārds	šā	jautājuma	izlemšanā.	
Proti,	 jautājumus	 par	 to,	 vai	 pastāv	 spēkā	 esošs	 šķīrējtiesas	 līgums	
un	 vai	 ir	 notikusi	 labprātīga	 atteikšanās	 no	 strīda	 skatīšanas	 valsts	
tiesā,	 “nevar	 atstāt	 nedz	 šķīrējtiesnešu,	 nedz	 arī	 citu	 privātu	 personu	
ziņā”	 (sk. Sanders P. Arbitration. In: Cappelletti M. (Ed.) International 
Encyclopedia of Comparative Law. Vol. XVI: Civil Procedure. Mohr Siebeck, 
Nijhoff: Tübingen, Leiden, 2014, pp. 63, 126).

Arī	 Satversmes	 tiesa	 2014.gada	 28.novembra	 spriedumā	 lietā	
Nr. 2014-09-01	atzinusi,	ka	šķīrējtiesas	kompetences	princips	neizslēdz	
iespēju,	 ka	 šķīrējtiesas	 kompetenci	 izvērtē	 vispārējās	 jurisdikcijas	
tiesa	 (sk. Satversmes tiesas 2014.gada 28.novembra sprieduma lietā  
Nr. 2014-09-01 15.5.punktu).

[6.7]	Ievērojot	iepriekš	minēto,	Senāts	atzīst,	ka	Rīgas	apgabaltiesas	
Civillietu	tiesas	kolēģijas	2019.gada	18.aprīļa	lēmums	ir	atceļams,	nododot	
lietu	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā.
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Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 444.1panta	 otrajai	 daļai,	 atceļot	
pārsūdzēto	 lēmumu,	 blakus	 sūdzības	 iesniedzējam	 atmaksājama	 par	
blakus	sūdzības	iesniegšanu	samaksāta	drošības	nauda	70	EUR.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 448.panta	 pirmās	 daļas	
2.punktu un 444.1panta	otro	daļu,	Senāts

n o l ē m a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2019.gada	
18.aprīļa	 lēmumu	 un	 nodot	 jautājumu	 jaunai	 izskatīšanai	 Rīgas	
apgabaltiesā;

atmaksāt	 Zvērinātu	 advokātu	 birojam	 “Berezins	 Juraša”	 drošības	
naudu	70	EUR	(septiņdesmit	euro).

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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IX.  Nolēmums, kas izriet no tiesiskās  
  aizsardzības procesa tiesībām
Tiesas ex officio pilnvaras pierādījumu pārbaudē tiesiskās 
aizsardzības procesa lietā

Tiesiskās aizsardzības procesam raksturīga atkāpšanās no prasības kārtībai 
raksturīgā sacīkstes principa. Tiesai šādā vienpusējā procesā ir tiesības pēc 
savas iniciatīvas pārbaudīt tos lietas apstākļus, par kuriem tai radušās šaubas 
iesniegtā pieteikuma kontekstā (Civilprocesa likuma 251.panta 11.punkts).

Rīgā	2019.gada	7.februārī	 SPC-1/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:0207.C30595817.5.L

L Ē M U M S

Senāts	šādā	sastāvā:
senators	referents	Aigars	Strupišs,
senatore	Anita	Čerņavska,
senators	Valerijs	Maksimovs
rakstveida	procesā	izskatīja	civillietu	sakarā	ar	Latvijas	Republikas	

Ģenerālprokuratūras	Personu	un	valsts	tiesību	aizsardzības	departamenta	
virsprokurora	 protestu	 par	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	
tiesas	 2017.gada	 8.novembra	 lēmumu,	 ar	 kuru	 noraidīts	 sabiedrības	 ar	
ierobežotu	atbildību	“PRO	Fashion”	pieteikums	par	tiesiskās	aizsardzības	
procesa	pasākumu	plāna	izstrādes	un	saskaņošanas	termiņa	pagarināšanu,	
izbeigts	 tiesiskās	 aizsardzības	 process	 un	 izbeigta	 tiesvedība	 tiesiskās	
aizsardzības	procesa	lietā.

Aprakstošā daļa

[1]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 tiesneša	 
2017.gada	 5.septembra	 lēmumu	 ierosināta	 sabiedrības	 ar	 ierobežotu	
atbildību	 (turpmāk	–	SIA)	 “PRO	Fashion”	 tiesiskās	aizsardzības	procesa	
lieta,	noteikts	termiņš	līdz	2017.gada	6.novembrim	tiesiskās	aizsardzības	
procesa	pasākumu	plāna	izstrādei	un	saskaņošanai	ar	kreditoriem.

[2]	 Parādniece	 2017.gada	 3.novembrī	 iesniegusi	 tiesā	 pieteikumu	
par	minētā	termiņa	pagarināšanu.

Pieteikumam	 atbilstoši	 Maksātnespējas	 likuma	 42.panta	 trešajai	
daļai	 pievienotas	 parādnieces	 kreditoru	 vēstules,	 kurās	 norādīts,	 ka	
kreditori	piekrīt	termiņa	pagarināšanai.

[3]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2017.gada	
8.novembra	 lēmumu	 noraidīts	 parādnieces	 pieteikums	 par	 tiesiskās	
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aizsardzības	 procesa	 pasākumu	 plāna	 izstrādes	 un	 saskaņošanas	
termiņa	pagarināšanu,	izbeigts	tiesiskās	aizsardzības	process	un	izbeigta	
tiesvedība	tiesiskās	aizsardzības	procesa	lietā.

Lēmums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[3.1]	Pieteikumam	parādniece	pievienojusi	pierādījumus,	no	kuriem	

secināms,	ka	termiņa	pagarinājumam	ir	piekrituši	kreditori	–	pieteikumā	
norādītās	fiziskās	un	juridiskās	personas.

[3.2]	 Atbilstoši	 Civilprocesa	 likuma	 85.panta	 otrajai	 daļai	 un	
Komerclikuma	 221.,	 223.pantam,	 301.panta	 pirmajai	 daļai,	 302.panta	
pirmajai	 daļai	 un	 Komerclikuma	 304.panta	 pirmajai	 daļai	 parādniece	
nav	 iesniegusi	dokumentus,	kas	apliecina	pieteikumā	norādīto	 juridisko	
personu	 (parādnieces	 kreditoru)	 amatpersonu	 tiesības	 bez	 īpaša	
pilnvarojuma	pārstāvēt	šīs	juridiskās	personas,	tostarp	parakstīt	jebkāda	
veida	apliecinājumus	juridisko	personu	vārdā.

Līdz	 ar	 to	 parādniece	 nav	 iesniegusi	 pierādījumus,	 no	 kuriem	 būtu	
redzams	kreditoru	(komersantu)	valdes	sastāvs,	un	pierādījumus	tam,	ka	
tās	personas,	kuras	ir	parakstījušas	apliecinājumus	par	piekrišanu	pagarināt	
termiņu	juridisko	personu	vārdā,	vienpersoniski	bija	tiesīgas	to	darīt.

Tātad	nav	iesniegti	pierādījumi	tam,	ka	termiņa	pagarinājumam	būtu	
piekritis	Maksātnespējas	likuma	42.panta	trešajā	daļā	noteiktais	kreditoru	
vairākums.	Tādēļ	tiesai	nav	likumīga	pamata	pieņemt	lēmumu	par	tiesiskās	
aizsardzības	 procesa	 pasākumu	 plāna	 izstrādes	 un	 saskaņošanas	 ar	
kreditoriem	termiņu	saskaņā	ar	Maksātnespējas	likuma	40.panta	otro	daļu.

[3.3]	 Ievērojot	 to,	 ka	 ir	 iestājušies	 Maksātnespējas	 likuma	
51.panta	pirmās	daļas	1.punktā	noteiktie	apstākļi,	t.i.,	tiesā	nav	iesniegts	
Maksātnespējas	 likuma	 40.panta	 noteikumiem	 atbilstoši	 izstrādāts	 un	
atbilstoši	šā	likuma	42.panta	trešajā	daļā	noteiktajai	kārtībai	ar	kreditoru	
vairākumu	 saskaņots	 tiesiskās	 aizsardzības	 procesa	 pasākumu	 plāns,	
tiesiskās	aizsardzības	process	ir	izbeidzams.

Lēmums	kā	nepārsūdzams	stājies	likumīgā	spēkā.

[4]	 Ģenerālprokuratūras	 Personu	 un	 valsts	 tiesību	 aizsardzības	
departamenta	 virsprokurors	 iesniedzis	 protestu	 par	 Rīgas	 pilsētas	
Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2017.gada	 8.novembra	 lēmumu,	 kurā,	
atsaucoties	 uz	 būtiskiem	 procesuālo	 tiesību	 normu	 pārkāpumiem	 un	
materiālo	 normu	 nepareizu	 piemērošanu,	 lūdzis	 lēmumu	 atcelt	 un	
jautājumu	nodot	jaunai	izskatīšanai.

Protests	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[4.1]	 Atbilstoši	 Maksātnespējas	 likuma	 40.panta	 otrajai	 daļai	 un	

42.panta	 trešajai	 daļai	 tiesai,	 izvērtējot	 tiesiskās	 aizsardzības	 procesa	
pasākumu	 plāna	 saskaņošanu,	 jāpārliecinās	 tikai	 par	 Maksātnespējas	
likumā	 noteiktās	 saskaņošanas	 kārtības	 un	 termiņa	 ievērošanu.	
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Civilprocesa	 likuma	 45.1nodaļa	 un	 Maksātnespējas	 likums	 neparedz	
tiesas	pienākumu	šajā	tiesvedības	stadijā	pārbaudīt	parādnieka	kreditoru	
tiesībspēju.

No	 pieteikuma	 par	 termiņa	 pagarināšanu	 un	 tam	 pievienotajiem	
dokumentiem	 redzams,	 ka	 parādniece	 tiesā	 iesniegusi	 kreditoru	
apliecinājumus	 par	 piekrišanu	 termiņa	 pagarinājumam.	 Apliecinājumi	
sagatavoti	 atbilstoši	 Dokumentu	 juridiskā	 spēka	 likuma	 4.pantā	
noteiktajām	prasībām.

[4.2]	Tiesa,	secinot,	ka	parādniece	nav	iesniegusi	pierādījumus,	no	
kuriem	būtu	redzams	kreditoru	valdes	sastāvs,	un	pierādījumus	tam,	ka	
tās	 amatpersonas,	 kuras	 ir	 parakstījušas	 apliecinājumus	par	piekrišanu	
pagarināt	 tiesiskās	 aizsardzības	 procesa	 pasākumu	 plāna	 izstrādes	 un	
saskaņošanas	 termiņu	 juridisko	 personu	 vārdā,	 vienpersoniski	 bija	
tiesīgas	 veikt	 šādu	 darbību,	 nepareizi	 piemērojusi	 Civilprocesa	 likuma	
85.panta	 otro	 daļu,	 jo	 parādnieces	 kreditori	 nav	 atzīstami	 par	 lietas	
dalībniekiem	Civilprocesa	likuma	izpratnē.

Tāpat	 tiesa,	 vērtējot	 amatpersonu	 tiesības	 pārstāvēt	 parādnieces	
kreditorus,	bez	pietiekama	pamata	nav	piemērojusi	Dokumentu	juridiskā	
spēka	 likuma	 3.panta	 otro	 daļu	 un	 4.pantu,	 kurā	 noteikti	 dokumenta	
juridiskā	spēka	priekšnosacījumi.

[4.3]	 Tiesa	 nav	 piemērojusi	 likuma	 “Par	 Uzņēmumu	 reģistru”	
4.9pantu.	Parādnieces	kreditori	ir	Latvijas	rezidenti	un	ir	reģistrēti	Latvijas	
Republikas	Uzņēmumu	reģistra	komercreģistrā.	Informācija	par	juridiskās	
personas	pārvaldes	institūcijas	locekļiem	un	viņu	tiesību	apjomu	ierakstīta	
komercreģistrā,	par	ko	tiesai	bija	iespējas	pārliecināties,	jo	ierakstiem	ir	
publiska	 ticamība.	 Tāpat	 tiesai	 bija	 iespēja	 ieskatīties	 Valsts	 ieņēmumu	
dienesta	 mājas	 lapā	 un	 pārliecināties	 par	 Nodokļu	 parādu	 piedziņas	
pārvaldes	deleģējumu	nodokļu	maksātāju	maksātnespējas	procesos,	tajā	
skaitā	tiesā.

Pienākuma	 noteikšanai	 parādniecei	 iesniegt	 pierādījumus	 par	
kreditoru	 valdes	 sastāvu	 un	 apliecinājumu	 parakstījušo	 personu	
tiesībspēju	ir	formāls	raksturs,	kas	neatbilst	civilprocesuālās	ekonomijas	
principam.	Līdz	ar	to	tiesa	nepareizi	piemērojusi	Maksātnespējas	likuma	
51.panta	pirmās	daļas	1.punktu.

Minētie	pārkāpumi	lietā	ir	noveduši	pie	situācijas,	kad	tiek	aizskartas	
parādnieces	 tiesības	 atkārtoti	 vērsties	 tiesā	 ar	 tiesiskās	 aizsardzības	
procesa	 pieteikumu	 atbilstoši	 Maksātnespējas	 likuma	 34.panta	 pirmās	
daļas	3.punktam.

[5]	Paskaidrojumus	par	protestu	iesniegusi	parādniece,	norādot,	ka	
ir	izpildījusi	likuma	prasības,	iesniegusi	visus	nepieciešamos	dokumentus,	
bet	tiesas	lēmums	ir	prettiesisks.
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Motīvu daļa

[6]	Pārbaudījis	 lēmuma	 likumību	attiecībā	uz	protestā	minētajiem	
argumentiem,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 lēmums	 atceļams	 turpmāk	 norādīto	
apsvērumu	dēļ.

[7]	 Tiesiskās	 aizsardzības	 process	 ir	 viens	 no	 sevišķās	 tiesāšanas	
kārtības	procesiem	(Civilprocesa	 likuma	251.panta	11.punkts),	 iepretim	
vispārējai	 jeb	prasības	 kārtībai.	 Tam	 raksturīga	 atkāpšanās	no	prasības	
kārtībai	 raksturīgā	 sacīkstes	 principa,	 jo	 sevišķās	 tiesāšanas	 kārtībā,	
t.sk.	 tiesiskās	 aizsardzības	 procesā,	 bieži	 vien	 nav	 pretējās	 puses,	 kura	
var	 izteikt	 iebildumus	un	 lūgumus,	 kā	 arī	 iesniegt	pierādījumus.	 Senāts	
atzīst,	 ka	 šādā	 situācijā,	 objektīvi	 pazūdot	 sacīkstes	 pamatam,	 tiesas	
kompetence	neizbēgami	paplašinās,	un	tiesai	šādā	vienpusējā	procesā	ir	
tiesības	pēc	savas	iniciatīvas	pārbaudīt	tos	lietas	apstākļus,	par	kuriem	tai	
radušās	šaubas	 iesniegtā	pieteikuma	kontekstā.	Šāds	viedoklis	 ir	pausts	
arī	starpkaru	doktrīnā,	kurā	atrodama	atziņa,	ka	“tā	kā	atbildētāja	šajās	
lietās	nav,	tad	iztiesāšanai,	sevišķi	vienpusīgās	lietās,	piemīt	lielākā	mērā	
inkvizīcijas	vai	izmeklēšanas	procesa	raksturs.	Tiesai	ir	vairāk	patstāvības	
un	iniciātīves	pārbaudot	pierādījumus	[..].	Viņa	var	pati	vākt,	bet	dažreiz	
tai	arī	jāvāc	uzziņas	un	jāizdara	izmeklēšana”	(sk. V. Bukovskis. Civīlprocesa 
mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 672.lpp.).

Vienlaikus	 jānorāda,	 ka	 minētā	 vēsturiskā	 doktrīna	 balstījās	
uz	 atšķirīgu	 tiesisko	 regulējumu.	 Tālaika	 Civilprocesa	 nolikums,	 uz	
kura	 normām	 atsaucies	 V.	 Bukovskis,	 ilustrējot	 iepriekš	 minēto,	 tieši	
un	 nepārprotami	 paredzēja	 tiesas	 tiesības	 vai	 pienākumu	 noteiktos	
gadījumos	 veikt	 pārbaudi	 ex officio	 (sk.,	 piemēram, 1535., 1552., 1567., 
1763.pantu; aplūkots pēc 1932.gada izdevuma. Rīga: izdevniecība “Jurist”, 
1933).	 Šobrīd	 spēkā	 esošais	 Civilprocesa	 likums	 šādu	 tiesas	 tiesību	 vai	
pienākumu	tieši	nenosaka.

Tomēr,	ņemot	vērā	tiesiskās	aizsardzības	procesa	specifiku,	 it	 īpaši	
vienpusējo	raksturu,	atzīstams,	ka	tiesai	šādas	tiesības	ir,	pat	ja	tās	likumā	
nav	tieši	noteiktas.

[8] Pēc	 vispārīga	 principa	 pierādījumu	 iesniegšana	 ir	 pušu	 ziņā	
(Civilprocesa	 likuma	 93.pants).	 Ja	 puse	 neiesniedz	 pierādījumus	 savam	
pieteikumam,	tai	jārēķinās	ar	prāvas	zaudēšanas	iespējamību.

Puses	 neiesniegtu	 pierādījumu	 vākšana	 tiesiskās	 aizsardzības	
procesā	 pēc	 savas	 iniciatīvas	 ir	 tiesas	 tiesība,	 bet	 ne	 pienākums.	 Nevar	
pārmest	 tiesnesim,	 kurš	 ex officio	 ielūkojas,	 piemēram,	 komercreģistrā,	
lai	 pārbaudītu	 pārstāvības	 tiesības.	 Vienlaikus	 jāatzīst,	 ka	 tā	 ir	 tiesas	
izvēle	veikt	šādu	pārbaudi	pašai	vai	izlietot	Civilprocesa	likuma	93.panta	
ceturtajā	daļā	paredzēto	mehānismu,	paziņojot	par	pierādījumu	trūkumu	
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pusei	 un	 dodot	 tai	 iespēju	 to	 novērst.	 Pieteikuma	 tūlītēja	 noraidīšana	
viena	formāla	trūkuma	dēļ,	nedodot	iespēju	to	novērst,	šādā	situācijā	nav	
atzīstama	 par	 samērīgu	 un	 taisnīgu,	 jo	 īpaši	 tādēļ,	 ka	 tiesu	 prakse	 šajā	
jautājumā	līdz	šim	ir	bijusi	dažāda,	un	komersantam	tas	faktiski	nozīmē	
nekavējošu	maksātnespēju	 un	 likvidāciju,	 lai	 gan	 kreditori	 ir	 piekrituši	
tiesiskās	aizsardzības	procesa	veikšanai.

[9]	 Ievērojot	 iepriekš	 norādīto,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 pilsētas	
Vidzemes	priekšpilsētas	tiesas	2017.gada	8.novembra	lēmums	ir	atceļams	
un	pieteikums	nododams	jaunai	izskatīšanai.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 485.pantu	 un	 474.panta	
2.punktu,	Senāts

n o l ē m a

atcelt	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2017.gada	
8.novembra	lēmumu	un	nodot	SIA	“PRO	Fashion”	pieteikumu	par	tiesiskās	
aizsardzības	procesa	pasākumu	plāna	izstrādes	un	saskaņošanas	termiņa	
pagarināšanu	jaunai	izskatīšanai	tai	pašai	tiesai.

Lēmums	nav	pārsūdzams.	
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X.  Nolēmums, kas izriet no maksātnespējas  
  procesa tiesībām
Sabiedrības dalībnieku lēmuma par dividenžu izmaksu 
apstrīdēšana sabiedrības maksātnespējas gadījumā

Kapitālsabiedrības dalībnieku lēmums, ar kuru tiek nodibināta sabiedrības 
saistība izmaksāt dividendes, ir uz sabiedrības līguma izpildi vērsts 
vienpusējs darījums. Līdz ar to sabiedrības maksātnespējas gadījumā 
lēmums par dividenžu izmaksu var tikt apstrīdēts Maksātnespējas likuma 
96.panta kārtībā (Maksātnespējas likuma 96.pants).

Rīgā	2019.gada	3.oktobrī	 SKC-185/2019
	 ECLI:LV:AT:2019:1003.C30594016.4.S

S P R I E D U M S

Senāts	šādā	sastāvā:
senators	referents	Aigars	Strupišs,
senatore	Anita	Čerņavska,
senatore	Edīte	Vernuša
rakstveida	 procesā	 izskatīja	 maksātnespējīgās	 sabiedrības	 ar	

ierobežotu	atbildību	“AP	GROUP”	kasācijas	sūdzību	par	Rīgas	apgabaltiesas	
Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	 29.novembra	 spriedumu	 civillietā	
maksātnespējīgās	sabiedrības	ar	ierobežotu	atbildību	“AP	GROUP”	prasībā	
pret	 [pers.	 A]	 ([pers. A])	 par	 lēmuma	 atzīšanu	 par	 spēkā	 neesošu	 un	
izmaksāto	naudas	līdzekļu	piedziņu.

Aprakstošā daļa

[1]	Maksātnespējīgā	sabiedrība	ar	ierobežotu	atbildību	(turpmāk	–	
SIA)	“AP	GROUP”	cēlusi	prasību	tiesā,	vēlāk	to	precizējot,	pret	[pers.	A]	par	
2011.gada	19.jūlija	dalībnieka	lēmuma	atzīšanu	par	spēkā	neesošu	un	uz	
šā	lēmuma	pamata	izmaksāto	dividenžu	116	853,15	EUR	piedziņu.

Prasība	pamatota	ar	šādiem	apstākļiem.
[1.1]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2012.gada	

10.septembra	 spriedumu	 pasludināts	 SIA	 “AP	 GROUP”	 maksātnespējas	
process.

Atbilstoši	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 iesniegtajam	 kreditora	
prasījumam	 SIA	 “AP	 GROUP”	 saistības	 pret	 valsts	 budžetu	 uz	
maksātnespējas	 pasludināšanas	 dienu	 bija	 145	 132,46	 EUR.	 Saistības	
izveidojušās	par	nodokļu	maksātāja	aprēķinātām	un	deklarētām	summām	
iedzīvotāju	 ienākuma	 nodoklī	 no	 2012.gada	 8.jūnija,	 obligātās	 valsts	
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sociālās	 apdrošināšanas	 iemaksās	no	2012.gada	8.jūnija	 un	pievienotās	
vērtības	nodokļa	iemaksās	no	2010.gada	20.aprīļa.

Savukārt	 saistības	 pret	 AS	 “Putnu	 fabrika	 Ķekava”,	 kuru	 izpildes	
nokavējums	sācies	2011.gada	16.jūnijā,	ir	46	493,46	EUR.	

[1.2] Administratore	konstatēja,	ka:
1)	 par	 SIA	 “AP	 GROUP”	 vienīgo	 dalībnieku	 2011.gada	 11.martā	

kļuva	atbildētājs,	kas	iepriekš	2010.gada	11.maijā	bija	kļuvis	par	
sabiedrības	valdes	locekli;

2)	 atbilstoši	SIA	“AP	GROUP”	2010.gada	pārskatam	sabiedrība	gadu	
beidza	ar	peļņu	155	581,07	EUR;

3)	 administratorei	 ir	 iesniegts	 atbildētāja	 kā	 sabiedrības	 vienīgā	
dalībnieka	 2011.gada	 19.jūlijā	 pieņemtais	 lēmums	 par	 peļņas	
sadalīšanu,	ar	kuru	atbildētājs	nolēmis	SIA	“AP	GROUP”	2010.gada	
peļņu	sadalīt,	4729,63	EUR	novirzot	2009.gada	zaudējumu	segšanai,	
bet	atlikušo	summu	150	851,45	EUR	novirzot	dividenžu	izmaksai,	
pēc	 dividendes	 nodokļa	 samaksas	 izmaksājot	 atbildētājam	 kā	
vienīgajam	sabiedrības	dalībniekam	135	766,30	EUR;	

4)	 atbilstoši	 SIA	 “AP	 GROUP”	 konta	 izrakstam	 dividendes	
atbildētājam	 tika	 izmaksātas	 pa	 daļām,	 kopsummā	 izmaksājot	
116	853,15	EUR.

[1.4]	 No	 SIA	 “AP	 GROUP”	 konta	 pārskata	 par	 laiku	 no	 2011.gada	
18.jūlija	līdz	17.augustam	izriet,	ka	šajā	laikā	sabiedrībai	nebija	ienākumu	
no	 saimnieciskās	 darbības,	 bet	 maksājumi	 saņemti	 par	 pamatlīdzekļu	
atsavināšanu.

Maksājums	 no	 [pers.	 B]	 4154,79	 EUR	 saņemts	 par	 pamatlīdzekļa	
automašīnas	 [nosaukums	 A],	 ar	 valsts	 numurzīmi	 [..],	 atsavināšanu,	
39	 840,41	 EUR	 –	 par	 pamatlīdzekļa	 [nosaukums	 B]	 atsavināšanu,	
14	228,72	EUR	par	nekustamā	īpašuma	atsavināšanu.

Salīdzinot	 2011.	 un	 2010.gada	 pārskatus,	 secināms,	 ka	 2011.gada	
beigās	 SIA	 “AP	 GROUP”	 bija	 atsavinājusi	 visus	 pamatlīdzekļus,	 proti,	
pamatlīdzekļu	 vērtība	 bija	 0	 EUR,	 kas	 savukārt	 2010.gada	 beigās	 bija	
246	 390,17	 EUR.	 Sabiedrība	 2011.gadu	 beidza	 ar	 zaudējumiem	mīnus	
42	403	EUR	un	negatīvu	pašu	kapitālu	–	mīnus	39	557,26	EUR.

[1.5]	Ņemot	vērā	minēto	un	atsaucoties	uz	Maksātnespējas	likuma	
96.panta	pirmo	un	otro	daļu,	Civillikuma	1403.pantu	un	Augstākās	tiesas	
Civillietu	 departamenta	 2013.gada	 31.maija	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 SKC-
164/2013	norādīto,	lēmumu	par	dividenžu	izmaksu	jāuzskata	par	saistību	
nodibinošu	starp	komersantu	un	tā	dalībnieku,	proti	–	darījumu.

Lēmuma	 pieņemšanu	 par	 dividenžu	 izmaksu	 un	 to	 atprasīšanu	
reglamentē	 Komerclikuma	 162.	 un	 163.pants	 vispārējos	 gadījumos,	
bet,	 kā	 to	 ir	 norādījis	 Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 departaments	 
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2013.gada	31.maija	spriedumā	lietā	Nr.	SKC-164/2013,	minētās	normas	
ir	piemērojamas	tiktāl,	ciktāl	tās	nav	pretrunā	ar	Maksātnespējas	likuma	
normām.

Atbildētājs	 kā	 sabiedrības	 vienīgais	 dalībnieks	 2011.gada	 11.jūlijā	
pieņēma	 lēmumu	 par	 peļņas	 sadalīšanu,	 proti,	 nodibināja	 saistību	
starp	 sevi	 kā	 sabiedrības	 vienīgo	 dalībnieku	 un	 sabiedrību,	 kas	 atbilst	
Maksātnespējas	 likuma	 96.panta	 pirmās	 daļas	 2.punktā	 norādītajam	
darījuma	 saturam,	 jo	 šāds	 darījums	 noslēgts	 trīs	 gadu	 laikā	 pirms	
maksātnespējas	pasludināšanas.

Darījumu	 apstrīdēšanas	 institūts	 prezumē,	 ka	 parādnieks	 var	 būt	
veicis	 apzinātas	 darbības,	 lai	 nodarītu	 zaudējumus	 kreditoriem.	 Lai	
sasniegtu	 savus	 prettiesiskos	 mērķus,	 parādnieks	 var	 veikt	 dažādas	
savstarpēji	 saistītas	 darbības,	 kas	 ir	 virzītas	 uz	 to,	 lai,	 no	 vienas	 puses,	
sasniegtu	prettiesisko	mērķi,	no	otras	puses,	lai	šīs	darbības	ārēji	izskatītos	
tiesiskas	un	uz	tiesiska	pamata	apzināti	samazinātu	sabiedrības	aktīvus,	
kaut	jau	lēmuma	pieņemšanas	brīdī	bija	zināms,	ka	sabiedrībai	tajā	brīdī	
nav	pietiekami	brīvu	 līdzekļu,	 lai	 segtu	 saistības	pret	kreditoriem,	kuru	
izpildei	 jau	 ir	 iestājies	 termiņš.	Maksātnespējas	 likuma	96.panta	pirmās	
daļas	1.punkta	ietvaros	apstrīdami	ir	tādi	darījumi,	kas	izraisījuši	kaitīgās	
sekas	parādniekam,	kuram	iespējas	apmierināt	kreditoru	būtu	lielākas,	ja	
attiecīgie	darījumi	netiktu	veikti.

Atbildētājs	veicis	formāli	tiesiskas	darbības,	lai	sasniegtu	prettiesisku	
mērķi,	proti,	pamatojoties	uz	apstrīdēto	 lēmumu	par	peļņas	sadalīšanu,	
samazinātu	 sabiedrības	 aktīvus,	 izņemot	 dividendēs	 sabiedrības	
naudas	 līdzekļus,	 tai	 pašā	 laikā	 neveicot	 norēķinu	 ar	 kreditoriem,	 kuru	
prasījumiem	 jau	 šajā	 brīdī	 bija	 iestājies	 termiņš,	 pie	 tam	apzinoties,	 ka	
sabiedrība	lēmuma	pieņemšanas	brīdī	jau	nepilda	saistības.

[1.6]	 Sabiedrībai	 pieteikto	 kopējo	 kreditoru	 prasījumu	 summa	 ir	
157	190,67	EUR,	no	kā	blakus	prasījumu	summa	18	407,85	EUR.	No	kopējo	
kreditoru	prasījumu	summas	neieinteresēto	personu	galvenie	prasījumi	ir	
116	521,61	EUR,	kuru	segšanai	nav	naudas	līdzekļu.	Salīdzinoši	atbildētāja	
faktiski	 saņemtās	 dividendes	 ir	 116	 853,15	 EUR,	 kas	 norāda	 uz	 to,	 ka	
pilnībā	 pietiek	 ar	 saņemto	 dividenžu	 summu,	 lai	 segtu	 visu	 kreditoru	
galvenos	prasījumus.

Ja	 atbildētājs	 nebūtu	 lēmis	 par	 dividenžu	 saņemšanu	 un	 nebūtu	
saņēmis	 dividendes,	 tad	 sabiedrība	 varētu	 turpināt	 savu	 saimniecisko	
darbību,	 savukārt	 atbildētāja	 darbības,	 lemjot	 par	 dividenžu	 izmaksu,	
sabiedrību	atstāja	faktiski	bez	finanšu	resursiem.

Atbildētājs	kā	sabiedrības	dalībnieks	lēmuma	pieņemšanas	brīdī	ir	
uzskatāms	 par	 ieinteresēto	 personu	 saskaņā	 ar	Maksātnespējas	 likuma	
72.panta	pirmās	daļas	1.punktu,	tādējādi	atbilstoši	Maksātnespējas	likuma	
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96.panta	otrai	daļai	prezumējams,	ka,	pieņemot	šādu	lēmumu,	atbildētājs	
zināja,	 ka	 ar	 šādas	 saistības	 nodibināšanu	 tas	 nodara	 zaudējumus	
sabiedrībai	un	prasītājai	tas	nav	īpaši	jāpierāda.

Kopsakarībā	 ar	 Maksātnespējas	 likuma	 96.panta	 pirmās	 daļas	
1.punktu	 ir	 piemērojams	 arī	 Civillikuma	 1415.	 un	 1.pants.	 Vispārīgi	
sabiedrības	dalībniekam	ir	tiesības	uz	dividenžu	saņemšanu	un	ir	tiesības	
lemt	par	 to	 izmaksu,	bet	 šāds	 tiesību	 izlietojums	nevar	būt	 ļaunprātīgs,	
un	 tā	 mērķis	 nevar	 būt	 uz	 šķietami	 juridiski	 pareiza	 darījuma	 nodarīt	
zaudējumus	 sabiedrībai	 tādā	 mērā,	 ka	 tā,	 nespējot	 norēķināties	 ar	
kreditoriem,	šādus	norēķinus	pēc	tam	nespēj	veikt	un	neveic	vispār.

[1.7]	 Prasība	 pamatota	 ar	 Maksātnespējas	 likuma	 96.pantu,	
Civillikuma	1465.	un	1.pantu.

[2]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2017.gada	
21.marta	spriedumu	prasība	apmierināta.

[3]	 Izskatījusi	 lietu	 sakarā	 ar	 atbildētāja	 apelācijas	 sūdzību,	 Rīgas	
apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģija	 ar	 2017.gada	 29.novembra	
spriedumu	prasību	noraidījusi.

Spriedums	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.
[3.1]	Prasībām,	kas	celtas,	pamatojoties	uz	Maksātnespējas	likuma	

96.pantu,	un	prasībām,	kas	pamatotas	ar	Maksātnespējas	likuma	99.pantu,	
ir	atšķirīgi	pierādāmie	apstākļi.

Lai	 apmierinātu	 administratora	 prasību,	 kas	 celta,	 pamatojoties	
uz	Maksātnespējas	 likuma	 96.panta	 pirmās	 daļas	 1.vai	 2.punktu,	 tiesai	
jākonstatē	 visu	 attiecīgajā	 tiesību	 normā	 norādīto	 pazīmju	 kopums:	
termiņš,	parādnieka	zaudējumu	esamība,	darījuma	dalībnieku	informētība	
(sk. Senāta 2013.gada 21.maija spriedumu lietā Nr. SKC-1186 (C32344210), 
Senāta 2014.gada 19.marta spriedumu lietā Nr. SKC-116 (C32284111)).

Savukārt,	 lai	 apmierinātu	 prasību,	 kas	 celta,	 pamatojoties	 uz	
Maksātnespējas	likuma	99.panta	pirmās	daļas	2.punktu,	atbilstoši	tiesību	
normas	dispozīcijai	tiesai	 ir	 jākonstatē:	1)	termiņš,	proti,	ka	maksājums	
parādu	 segšanai	 ir	 izdarīts	 pēdējo	 sešu	 mēnešu	 laikā	 pirms	 juridiskās	
personas	 maksātnespējas	 procesa	 pasludināšanas	 dienas;	 2)	 parāds	
samaksāts	 ieinteresētajām	 personām	 attiecībā	 pret	 parādnieku;	 3)	 nav	
pildītas	citas	saistības,	kuru	izpildes	termiņš	iestājies	pirms	ieinteresēto	
personu	saistību	izpildes	termiņa.

Tādējādi,	 lai	 gan	 abos	 gadījumos	 administratora	prasības	 celšanas	
mērķis	ir	viens	–	nodrošināt	saistību	izpildi	pret	kreditoriem	jeb	kreditoru	
kopuma	intereses	–,	tomēr	pierādāmie	apstākļi	atšķiras.

Uz	atšķirību	minēto	normu	piemērošanā	norādīts	Augstākās	tiesas	
tiesu	prakses	apkopojumā	“Tiesu	prakse	lietās	par	darījumu	apstrīdēšanu	
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un	 zaudējumu	 piedziņu	 no	 parādnieka	 pārstāvjiem	 maksātnespējas	
procesu	 ietvaros”,	 uzsverot,	 ka	 “[..]	 maksātnespējas	 likumi	 paredz	
atsevišķu	 regulējumu,	 kas	 ļauj	 atprasīt	 naudas	 līdzekļus	 (maksājumus),	
ko	 parādnieks	 ir	 samaksājis	 parādu	 segšanai	 pirms	 maksātnespējas	
procesa:	 likuma	 “Par	 uzņēmumu	 un	 uzņēmējsabiedrību”	 72.pants,	 
2007.gada	 1.novembra	 Maksātnespējas	 likuma	 95.pants,	 2010.gada	 
26.jūlija	Maksātnespējas	 likuma	 99.pants.	 Šo	 normu	mērķis	 ir	 atjaunot	
kreditoru	 vienlīdzību	 situācijā,	 kad	 parādnieks	 būdams	 faktiski	
maksātnespējīgs	pilda	saistības	pret	atsevišķiem	preferētiem	kreditoriem,	
vienlaikus	 nesedzot	 citu	 kreditoru	 prasījumus.	 Naudas	 līdzekļu	
atprasīšana	 uz	 šī	 panta	 pamata	 notiek,	 neapstrīdot	 darījumus,	 ar	 kuru	
pamatots	maksājums	un	kuri	paši	par	sevi	sākotnēji	var	arī	nebūt	bijuši	
vērsti	uz	zaudējumu	nodarīšanu.	[..]”	(sk. apkopojuma 17.lpp.).

[3.3] Pirmās	instances	tiesa	pareizi	norādījusi,	ka	no	Komerclikuma	
180.panta	 pirmajā	 daļā	 un	 trešās	 daļas	 4.punktā	 ietvertā	 regulējuma	
izriet,	ka	sabiedrības	peļņu	tās	dalībniekiem	var	izmaksāt	dividenžu	veidā	
un	dividenžu	izmaksu	regulē	Komerclikuma	161.pants.

Nav	 iesniegti	 pierādījumi,	 kas	 liecinātu,	 ka	 dividenžu	 izmaksa	
atbildētājam	ir	veikta	prettiesiski.

[3.4]	 Nevar	 atzīt	 par	 pareizu	 pārsūdzētajā	 spriedumā	 ietverto	
jēdziena	“darījums”	interpretāciju,	ka	dividenžu	izmaksa	ir	uzskatāma	par	
sabiedrības	un	tās	vienīgā	dalībnieka	noslēgto	darījumu.

Dalībnieka	 tiesības	 saņemt	 dividendi	 un	 sabiedrības	 saistība	 to	
izmaksāt	 rodas	 ar	 dalībnieku	 sapulces	 lēmuma	 par	 dividenžu	 izmaksu	
pieņemšanas	brīdi.

Tātad	sabiedrība,	nolemjot	izmaksāt	dividendes,	ar	to	brīdi	uzņemas	
attiecīgu	saistību	pret	dalībniekiem.

Termina	 “saistība”	 nozīme	 latviešu	 valodā	 tiek	 skaidrota	 kā	
pienākums	(piemēram,	veikt	kādas	darbības),	bet	 termins	“parāds”	 tiek	
definēts	 kā	 naudas	 summa	 vai	 citas	 vērtības,	 kas	 uz	 saistību	 pamata	
jāatdod.	No	minētā	secināms,	ka	terminā	“parāds”	pēc	satura	un	būtības	
ietilpst	termins	“saistība”	(www.tezaurs.lv).

Augstākā	 tiesas	 Senāts	 2013.gada	 31.maija	 spriedumā	 lietā	 
Nr.	 SKC-164	 (C29476110),	 izvērtējot	 kasācijas	 sūdzību	 civillietā	
maksātnespējīgās	 sabiedrības	 administratora	 prasībā	 par	 dividendēs	
izmaksāto	 naudas	 summu	 piedziņu,	 ir	 atzinis,	 ka	 strīda	 izšķiršanai	 ir	
piemērojams	 Maksātnespējas	 likuma	 95.panta	 pirmās	 daļas	 2.punkts	
(šobrīd	 99.panta	 pirmās	 daļas	 2.punkts),	 kas	 regulē	 parāda	 segšanai	
izmaksāto	summu	atprasīšanu.

Pamatots	ir	apelatora	iebildums,	ka	dividenžu	izmaksa	ir	vērtējama	kā	
parāda	atmaksa	sabiedrības	dalībniekam,	nevis	darījuma	tiesisko	attiecību	
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nodibināšanā.	 Tas	 nozīmē,	 ka	 šajā	 gadījumā	 administratora	 tiesības	 celt	
prasību	 pret	 sabiedrības	 dalībnieku,	 kas	 saņēmis	 dividenžu	 izmaksu	 no	
sabiedrības,	regulē	Maksātnespējas	likuma	99.panta	pirmās	daļas	2.punkts.

[3.5]	 Kā	 redzams	 no	 lietas	materiāliem,	 prasītājas	maksātnespēja	
ir	pasludināta	ar	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesas	2012.gada	
10.septembra	 spriedumu.	 Savukārt	 atbildētājs	 lēmumu	 par	 dividenžu	
izmaksu	 ir	 pieņēmis	 2011.gada	 11.jūlijā.	 Tādējādi	 starp	 lēmumu	 par	
dividenžu	izmaksu	un	maksātnespējas	pasludināšanu	ir	pagājis	viens	gads	
un	divi	mēneši.

Atbilstoši	 Maksātnespējas	 likuma	 99.panta	 regulējumam	 termiņš	
prasījumiem	 par	 parādos	 izmaksāto	 naudas	 summu	 atmaksu	 ir	 seši	
mēneši	 pirms	 juridiskās	 personas	 maksātnespējas	 pasludināšanas,	 kas	
šajā	gadījumā	nav	ievērots.

Ņemot	 vērā,	 ka	 neizpildās	 termiņš	 kā	 viens	 no	 pārbaudāmajiem	
kritērijiem	pēc	Maksātnespējas	 likuma	99.panta	pirmās	daļas	2.punkta,	
kas	 ir	 pastāvīgs	 pamats	 prasības	 noraidīšanai,	 nav	 nepieciešams	 veikt	
pārējo	 kritēriju	 pārbaudi.	 Līdz	 ar	 to	 pārējie	 apelatora	 iebildumi	 un	
prasītājas	argumenti	ir	atstājami	bez	ievērības.

[3.6]	Apelācijas	sūdzībā	norādītie	iebildumi	ir	guvuši	apstiprinājumu	
apelācijas	instances	tiesā.	Pirmās	instances	tiesa	spriedumā	ir	atsaukusies	
uz	 Augstākās	 tiesas	 Senāta	 2013.gada	 31.maija	 spriedumā	 lietā	 
Nr.	SKC-164	(C29476110)	ietvertajām	atziņām,	taču,	izdarot	secinājumus	
par	 dividenžu	 izmaksāšanas	 tiesisko	 raksturu,	 nav	 pareizi	 konstatējusi	
lietas	 faktiskos	 apstākļus	 un	 nepamatoti	 piemērojusi	 Maksātnespējas	
likuma	normas,	 kas	noteic	 administratora	 tiesības	prasīt	darījumu	atzīt	
par	spēkā	neesošu.

[4]	Kasācijas	sūdzību	par	spriedumu	iesniegusi	prasītāja,	pārsūdzot	
spriedumu	pilnā	apjomā.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	šādiem	argumentiem.
[4.1]	Lai	tiesa	varētu	pareizi	izšķirt	strīdu,	tiesai	jānoskaidro,	kādas	

tiesību	normas	konkrētā	strīda	izšķiršanā	ir	piemērojamas.
Apelācijas	 tiesas	 secinājums,	 ka	 komercsabiedrības	 lēmums	

par	 dividenžu	 izmaksu	 nav	 darījums	 un	 tādēļ	 uz	 konkrēto	 strīdu	 nav	
attiecināms	Maksātnespējas	likuma	96.pants,	nav	pareizs	un	ir	pretrunā	
materiālo	tiesību	normām	un	tiesību	doktrīnā	nostiprinātajām	atziņām.

No	 Civillikuma	 1403.pantā,	 Komerclikuma	 180.panta	 pirmajā	
daļā	 un	 trešās	 daļas	 4.punktā,	 Komerclikuma	 161.pantā,	 likuma	 “Par	
nodokļiem	un	nodevām”	1.panta	11.punktā,	Ministru	kabineta	2007.gada	
10.aprīļa	noteikumu	Nr.	237	“Skaidrā	naudā	veikto	darījumu	deklarēšanas	
noteikumi”	 3.punktā	 un	 šo	 noteikumu	 pielikumā	 norādītā	 izriet,	 ka	
dividenžu	izmaksa	notiek	uz	darījuma	–	dalībnieku	lēmuma	–	pamata.	Līdz	
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ar	to	par	darījumu	Civillikuma	izpratnē	ir	atzīstams	dalībnieku	sapulces	
lēmums	 par	 peļņas	 sadali,	 izmaksājot	 to	 dividendēs.	 Šāds	 secinājums	
atbilst	arī	tiesību	teorijā	nostiprinātām	atziņām.

Dalībnieka	 lēmums	 par	 dividenžu	 izmaksu	 ir	 darījums,	 ar	 kuru	
SIA	 “AP	 GROUP”	 tika	 nodibināta	 saistība	 izmaksāt	 atbildētājam	 naudas	
līdzekļus,	un	saskaņā	ar	minēto	lēmumu	atbildētājam	tie	izmaksāti.

Nepiemērojot	 Civillikuma	 1403.pantu	 un	 secinot,	 ka	
komercsabiedrības	 dalībnieka	 lēmums	 par	 dividenžu	 izmaksu	 nav	
darījums,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nonākusi	 pie	 kļūdaina	 secinājuma,	
ka	 lietā	 nav	 piemērojams	 Maksātnespējas	 likuma	 96.pants,	 kas	 regulē	
darījumu	apstrīdēšanu.

[4.2]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 kļūdaini	 norādījusi,	 ka	 dividenžu	
izmaksa	 ir	 jāvērtē	 kā	 parāda	 atmaksa	 sabiedrības	 dalībniekam,	 nevis	
darījuma	 tiesisko	 attiecību	 nodibināšana.	 Izdarot	 šādu	 secinājumu,	
apelācijas	 instances	 tiesa	 kļūdaini	 atzinusi,	 ka	 strīda	 izšķiršanā	
piemērojams	Maksātnespējas	likuma	99.pants.

Prasībām,	 kas	 celtas,	 pamatojoties	 uz	 Maksātnespējas	 likuma	
96.pantu,	un	prasībām,	kas	pamatotas	ar	Maksātnespējas	likuma	99.pantu,	
ir	 atšķirīgi	 pierādāmie	 apstākļi.	 Tomēr	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	
ņēmusi	vērā,	ka	Maksātnespējas	likuma	99.pants	neizslēdz	minētā	likuma	
96.panta	 piemērošanu	 gadījumos,	 ja	 naudas	 līdzekļus	 nav	 iespējams	
atprasīt	saskaņā	ar	minētā	likuma	99.pantu,	bet	pastāv	pamats	darījuma	
apstrīdēšanai	un	naudas	atprasījumam	saskaņā	ar	96.pantu.

[4.3]	 Atsaucoties	 uz	 Senāta	 2013.gada	 31.maija	 spriedumu	 lietā	
Nr.	 SKC-164/2013	 (C29476110),	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā,	 ka	 Senāta	
izskatītajā	lietā	bija	citi	lietas	apstākļi.	Prasība	par	dividenžu	atmaksu	lietā	
Nr.	SKC-164/2013	(C29476110)	tika	pamatota	ar	apstākli,	ka	dividendes	
maksātnespējīgās	 sabiedrības	 dalībniekiem	 izmaksātas	 pēdējo	 sešu	
mēnešu	 laikā	 pirms	 komercsabiedrības	 maksātnespējas	 procesa	
iestāšanās	dienas	un	šajā	 laikā	nav	pildītas	citas	saistības,	kuru	 izpildes	
termiņš	iestājies	pirms	dividenžu	izmaksas.

Savukārt	konkrētajā	gadījumā	ir	pagājis	vairāk	par	sešiem	mēnešiem	
un	 līdz	 ar	 to	 dividenžu	 atprasījums	 no	 atbildētāja	 uz	 Maksātnespējas	
likuma	 99.pantā	 norādītajiem	 pamatiem	 sakarā	 ar	 noilgumu	 nav	
iespējams.	 Tomēr	 tas	 neizslēdz	 izmaksāto	 dividenžu	 atprasījumu,	
apstrīdot	lēmumu	par	dividenžu	izmaksu	un	atprasot	samaksātās	naudas	
summas,	pamatojoties	uz	Maksātnespējas	likuma	96.pantu.

Senāts	 lietā	 Nr.	 SKC-164/2013	 (C29476110)	 ir	 uzsvēris,	 ka	
Maksātnespējas	 likuma	mērķis	 ir	 aizsargāt	 kreditoru	 kopuma	 intereses	
parādnieka	 maksātnespējas	 gadījumā,	 kas	 ir	 īpaši	 nozīmīgi	 tiesiskās	
noteiktības	un	drošības	nodrošināšanai	komercdarbības	vidē.	
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Apelācijas	 instances	 tiesas	 norādītā	 tiesību	 normu	 interpretācija	
ir	 pretēja	 Maksātnespējas	 likuma	 1.pantā	 noteiktajam	mērķim	 veicināt	
finansiālās	grūtībās	nonākuša	parādnieka	saistību	izpildi	un,	ja	iespējams,	
maksātnespējas	 atjaunošanu,	 piemērojot	 likumā	noteiktos	principus	un	
tiesiskos	risinājumus.

[4.4]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Civilprocesa	 likuma	 
432.panta	 otrās	 un	 piektās	 daļas,	 193.panta	 otrās	 daļas	 un	 97.panta	
pirmās	un	trešās	daļas	pārkāpumu.

Apelācijas	instances	tiesa,	secinot,	ka	naudas	līdzekļu	atprasījumam	
saskaņā	 ar	 Maksātnespējas	 likuma	 99.pantu	 ir	 iestājies	 noilgums,	 ir	
atteikusies	vērtēt	pēc	būtības	pierādījumus,	kas	apstiprina,	ka	lēmums	par	
dividenžu	izmaksu	kā	darījums	ir	atzīstams	par	spēkā	neesošu	saskaņā	ar	
Maksātnespējas	likuma	96.pantu,	Civillikuma	1.	un	1415.pantu.

Pirmās	 instances	 tiesa	 pareizi	 nodibināja	 faktus,	 kurus	 apelācijas	
instances	tiesa	atstāja	bez	jebkāda	novērtējuma.

Motīvu daļa

[6]	 Pārbaudījis	 spriedumu	 attiecībā	 uz	 argumentiem,	 kas	 minēti	
kasācijas	sūdzībā,	kā	tas	noteikts	Civilprocesa	likuma	473.panta	pirmajā	
daļā,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 spriedums	 atceļams	 un	 lieta	 nododama	 jaunai	
izskatīšanai	 apelācijas	 instances	 tiesā,	 jo	 tiesa	 ir	 novirzījusies	 no	 celtās	
prasības	priekšmeta	un	pamata,	kā	arī	nepareizi	iztulkojusi	piemērojamo	
tiesību	normu	un	rezultātā	ir	nepareizi	izspriedusi	lietu.

[7]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 pareizi	 konstatējusi	 apstākļus,	 kas	
ir	 saistīti	 ar	 dividenžu	 izmaksu,	 bet	 nav	 piemērojusi	 tiem	 atbilstošu	
materiālo	tiesību	normu,	 jo	nepamatoti	atzinusi,	ka	prasītāja	nokavējusi	
termiņu	prasības	celšanai	par	naudas	līdzekļu	atprasījumu.	Šajā	aspektā	
tiesa	 ir	 novērsusies	 no	 celtās	 prasības	 priekšmeta	 (dalībnieku	 lēmuma	
par	peļņas	sadali)	un	pamata.

Senāts	norāda,	ka	prasība	 ir	celta	nevis	par	samaksātā	 izpildījuma	
atprasījumu	uz	Maksātnespējas	likuma	99.panta	pamata,	kā	tas	kļūdaini	
norādīts	pārsūdzētā	sprieduma	motīvos,	bet	gan	par	dalībnieku	lēmuma	
atzīšanu	par	spēkā	neesošu	uz	šā	likuma	96.panta	pirmās	daļas	2.punkta	
pamata	un	attiecīgu	restitūciju	–	izmaksāto	dividenžu	piedziņu.

[8]	 Tiesību	 jautājums,	 uz	 kuru	 ir	 jāatbild,	 izskatot	 lietu	 par	
Maksātnespējas	 likuma	 96.panta	 piemērošanu	 izskatāmās	 lietas	
kontekstā,	ir	–	vai	dalībnieku	lēmums	par	dividenžu	izmaksu	ir	uzskatāms	
par	darījumu	Civillikuma	izpratnē.

Atbilstoši	 Civillikuma	 1403.	 pantam	 tiesisks	 darījums	 ir	 atļautā	
kārtā	izdarīta	darbība	tiesisku	attiecību	nodibināšanai,	pārgrozīšanai	vai	
izbeigšanai.
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Dalībnieku	lēmums	par	peļņas	sadali	un	dividenžu	izmaksu	nodibina	
sabiedrības	 saistību	 pret	 tās	 dalībniekiem	 izmaksāt	 tiem	 dividendes	
lēmumā	noteiktajā	 apmērā	 (sk.	 arī Strupišs A. Komerclikuma komentāri III, 
2003, 112.lpp. § 235; Senāta 2013.gada 31.maija spriedumu lietā  
Nr. SKC-164/2013 (C29476110)). 

No	 šīm	 divām	 premisām	 ar	 loģisku	 nepieciešamību	 izriet,	 ka	
dalībnieku	 lēmums	 ir	 darījums	 Civillikuma	 izpratnē,	 jo	 tas	 nodibina	
saistību.	Tiesa	premisas	konstatējusi	pareizi,	taču	izdarījusi	pilnīgi	pretēju	
secinājumu.

Senāts	 norāda,	 ka	 darījuma	 jēdziens	 neaprobežojas	 ar	 tā	 šaurāko	
izpratni	 sadzīviskā	 lietojumā,	 proti	 –	 pirkumu,	 dāvinājumu	 u.tml.,	 bet	
tas	plašākā	nozīmē	ietver	jebkādu	darbību,	kurai	ir	tiesības	un	saistības	
radoša,	mainoša	 vai	 izbeidzoša	 daba.	 Tas,	 ka	 šāda	 daba	 var	 piemist	 arī	
sabiedrības	 dalībnieku	 lēmumiem,	 ir	 atzīts	 arī	 tiesību	 doktrīnā	 (sk.	
Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 2005, 140., 142.lpp., līdzīgi: Balodis K. Ievads civiltiesībās. 
Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007, 170.–171.lpp., sk. arī Strupišs A. 
Kapitālsabiedrības dalībnieku savstarpējo attiecību tiesiskais pamats. 
Jurista Vārds, 07.04.2009., Nr. 14/15). 

Tādējādi	 dalībnieku	 lēmums,	 ar	 kuru	 tiek	 nodibināta	
kapitālsabiedrības	saistība	izmaksāt	dividendes,	ir	uz	sabiedrības	līguma	
izpildi	vērsts	vienpusējs	darījums.	

[9]	 Senāts	 konstatē,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 nepamatoti	
uzskatījusi,	ka	vienīgais	juridiskais	pamats,	uz	kura	var	balstīt	dividenžu	
atprasīšanas	 prasību	Maksātnespējas	 likuma	 ietvaros,	 ir	minētā	 likuma	
99.pants.	 Ņemot	 vērā	 iepriekš	 konstatēto,	 ka	 dalībnieku	 lēmums	 par	
dividendes	izmaksu	ir	darījums,	Senāts	atzīst,	ka	pārsūdzētajā	spriedumā	
izteiktā	 tēze,	 ka	 dividendes	 ir	 atgūstamas	 tikai	 Maksātnespējas	 likuma	
99.panta,	bet	ne	96.panta	kārtībā,	ir	nepareiza.

Darījumu	 apstrīdēšanas	 institūta	 būtība	 maksātnespējas	 tiesībās	
balstās	uz	kreditoru	kopuma	aizsardzības	principu.

Dividenžu	 izmaksa	 tādā	 apmērā,	 kas	 sabiedrību	atstāj	 bez	 finanšu	
līdzekļiem,	atņem	iespēju	norēķināties	ar	sabiedrības	kreditoriem,	savukārt	
administratora	 celtā	 prasība	 ir	 vērsta	 uz	 tiesiskā	 stāvokļa	 atjaunošanu,	
kāds	būtu	pastāvējis,	ja	nebūtu	pieņemts	lēmums	par	dividenžu	izmaksu	
vienīgajam	 dalībniekam,	 kas	 pilnībā	 atbilst	 maksātnespējas	 regulācijas	
principiem.

[10] Ņemot	 vērā	 norādītos	 apstākļus,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	
instances	tiesas	spriedums	balstīts	uz	kļūdaini	piemērotu	tiesību	normu,	
kas	novedis	pie	lietas	nepareizas	izspriešanas.
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Šādā	aspektā	pārsūdzētajā	spriedumā	nav	dots	juridisks	vērtējums	
lietā	 esošajiem	 pierādījumiem	 kopsakarā	 ar	 Maksātnespējas	 likuma	
96.panta	pirmās	daļas	2.punkta	piemērošanu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 474.panta	 2.punktu	 un	 
477.pantu,	Senāts

n o s p r i e d a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 Civillietu	 tiesas	 kolēģijas	 2017.gada	
29.novembra	 spriedumu	 un	 nodot	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	
instances	tiesā.

Spriedums	nav	pārsūdzams.	
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–		par	īres	maksas	paaugstināšanu ......................................................... 	333,	335,	337–338

Bezstrīdus piespiedu izpilde ................................................11,	136–137,314,	320–321

C
Cēloniskais sakars (cēloņsakarība) ..........................................................................167,	201

Cieņa un gods ...............................................................................22,	24,	41–43,	46,	50,	53–55

Cilvēktiesības	(pamattiesības)
–	aizsardzība ..........................................................................................................................126,	238
–		tiesiskā	noteiktība	–	sk.	Tiesību	principi	(vispārējie)
–		tiesiskā	paļāvība		–	sk.	Tiesību	principi	(vispārējie)
–	uz	īpašumu	–	sk.	Īpašums
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–	uz	taisnīgu	tiesu	–	sk.	Satversme
–	vienlīdzība	–	sk.	Satversme

D
Dalībnieks
–	dalībnieku	sapulce	 .....................................................................................189,	192,	203–210
–	darījuma .......................................................................................... 94–96,	107–109,	180–181
–	dzīvokļu	īpašnieku	kopība	kā	darījuma	dalībnieks	 ....................................................114
–	lietas	dalībnieka	pienākums	samaksāt	tiesas	izdevumus	 ...........................................78
–	lietas	dalībnieka	izdevumi	 ........................................................................................................79
–	lietas	dalībnieka	pieaicināšana	 ...........................................................................................210
–	tiesas	pienākums	izskaidrot	tiesības	un	pienākumus	lietas	dalībniekam .........159

Darbs
–	autora	–	sk.	Autortiesības
–	cita	veida	atlīdzība	saistībā	ar	darbu	 ................................................................................179
–	līguma	par	to	izbeigšana	svarīga	iemesla	dēļ	 ................................................................174
–	līgums	par	tā	izpildi	 .........................................................................162–166,	168–177,	182
–	līgums	par	to	ar	personu	ar	invaliditāti	 ...........................................................................173
–	samaksa	par	to	darbiniekam	 ...................................................................... 8,	176,	178–183
–	vidējā	izpeļņa	 ....................................................................................................................180,	182

Darījums
–	tā	apstrīdēšana	 ..................................................................................305,	361–363,	365,	367
–	tā	atzīšana	par	spēkā	neesošu	 .............................................................................................136

Dividendes ............................................................................................ 359–361,	363,	365,	367

Dzīvojamā māja (ēka)
–		atlīdzība	par	tās	pārvaldīšanu	 ................................................................................. 116–121
–	tai	funkcionāli	nepieciešamā	zemesgabala	noma	–	sk.	Zeme
–	tās	dzīvokļu	īpašnieku	
	 kopība ..........................................................................6,	101–102,110–112,	114–115,	 

117–120,	125,	127–128,	322
–	tās	dzīvokļu	īpašnieku	parādam	piemērojamais	noilgums .................102,	116–117
–	tās	pārvaldīšana .....................................................6,	31,	58,	94,	101–102,	109–111,	115,	 

344–346,	350–351
–	tās	pārvaldīšanas	izdevumu	segšana	 .............................102,	108,	112,	114,	116,	118,	 

120–121,	123–124,	126–127

Dzīvojamā telpa
–	izlikšana	no	tās .............................................................................................333,	336,	338–339
–	īres	maksas	paaugstināšana ........................................................................................335,	338
–	īres	līgums	 ......................................................................................27,	31,	333–335,	337–338
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E

Eiropas Konvencija par to bērnu tiesisko statusu, kuri 
nav dzimuši laulībā ...............................................................................................143–144,	148
–		sk.	arī	Tiesību	aktu	rādītāju

Eiropas Konvencija par Starptautisko komercšķīrējtiesu ..................................352
–		sk.	arī	Tiesību	aktu	rādītāju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
–	tās	judikatūra .........................................................................................37,	147,	230,	318,	331
–	tās	nolēmums .............................................................25,	35,	43–44,	47–50	,147,	312,	317

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
–	tās	6.pants ............................................................................................................................317,	326
–	tās	8.pants ......................................................................................................................................147 
–	tās	10.pants ................................................................................................26–28,	41,	43,	47–48
–	sk.	arī	Tiesību	aktu	rādītāju

Eiropas Savienības Tiesa
–	prejudiciāla	jautājuma	uzdošana	tai ..........................67,	74–75,	91,	96,	99–100,	219
–	tās	judikatūra ....................................................................91,	137,	221–223,	230–231,	244
–	sk.	arī	Judikatūras	un	tiesu	prakses	rādītāju

Ekspertīze ..............................................................................................................................141,	224 

G

Griba
–	īpašnieka	griba	 ..............................................................................................................................96
–	likumdevēja	griba .......................................................................................................................247
–	līguma	(darījuma)	dalībnieka	griba ..........................................299,	301,	304,	314,	350
–	mantinieka	griba	..............................................................................................................151,	302
–	pēdējās	gribas	rīkojums ............................................................................................... 140–141
–	sabiedrības	dalībnieka	griba .................................................................................................229
–	tās	akts ..................................................................................................................................189,	328
–	tās	izteikums ..................................................95,	154–155,	157,	169,	193,	301,	340–341 

I, Ī

Īpašnieks
–	dzīvokļa	īpašnieks .....................................................86–87,	89,	101–102,	108,	110–114,	 

116–118,	120–121,	124–128,	302
–	transportlīdzekļa	īpašnieks ...........................217–218,	220,	225–227,	229–231,	236
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–	zemes	īpašnieks ......................................................6–7,	68,	73,	77,	85–86,	89,	92,	96–98

Īpašums 
–		nekustamais	–	sk.	Nekustamais	īpašums
–	dzīvokļa	īpašums ............... 58,	70,	92,	101,	111–114,	120,	123–126,	128,	322,	324
–	kā	pamattiesības ........................10,	65,	75–77,	88–89,	125,	162,	228,	231–232,	309

Īre
–	īres	līgums	–	sk.	Dzīvojamā	telpa
–	izlikšana	–	sk.	Dzīvojamā	telpa
–	tās	maksas	paaugstināšana	–	sk.	Dzīvojamā	telpa 

J
Judikatūra 
–	Senāta	 .............................................................................6,	52,	114,	136,	165,	171,	180,	190,	 

208–209,	320,	330,	337–338
–	sk.	arī	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesa,	Eiropas	Savienības	Tiesa,	Judikatūras	un	tiesu	 
			prakses	rādītāju

Jura novit curia ...................................................................................................................208,	268

 
K
Kaitējums 
–		morālais ....................................................................39–40,	42,	50–51,	164,	226–227,	234

Komercdarījums ..................................................................................... 	94–98,	107–109,	128

Komercsabiedrība ................... 	9,	128,	195,	203,	205,	208,	212–214,	216,	219,	257,	
364–365

Kompensācija  ..............23,	25–26,	28–29,	33–35,	40–41,	50–55,	60,	62–63,	69–70,	
72,	74,	93–94,	163,	165,	167,	216–217,	220,	226

Kopīpašums .....................10,	101,	103–104,	112–113,	120–121,	126–127,	275–296

Kreditors
–	viņa	piekrišana	–	sk.	Tiesiskās	aizsardzības	plāns 

L
Laba ticība ....................................................................................................31,	55,	229,	232,	281

Labticīgs ............................................................................................................155,	159–160,	170

Līdzmantinieks ......................................................................................................................301–302



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-374

Līgums
–	darba	–	sk.	Darbs
–	tā	atzīšana	par	spēkā	neesošu	(šķīrējtiesas	līgums) ...................................................351

Līgumsods ..................................................................................................................298,	341–343

Likumiskie nokavējuma procenti  .......................................................................... 340–342 

M
Mantinieks  .....................................................................................................................  8,	151,	158

Mantojums
–	bezmantinieka	manta .................................................................8,	151–152,	155,	158–160 
–	tā	apliecība ...............................................................................................................141,	301–302
–	tā	pieņemšana	 ...........................................................8,	143,	145,	149,	151,	154–158,	277

N
Nekustamais īpašums
–	mantojuma	masā	ietilpstošs	 ................................................................................................. 159 
–	tā	atsavināšana	–	sk.	Atsavināšana
–	tā	izīrēšana	 ....................................................................................................... 24–25,	31,	91,	97

Neatļauta darbība  .............................................................................................................. 50,	234

Nodokļi 
–		pievienotās	vērtības	nodoklis ..............................6,	57–59,	64–66,	72–73,	82,	84–85,	 

87,	89–90,93,	96,	99–100,	360
Noilgums
–		civiltiesiskiem	darījumiem	 .....................................102,	106–108,	118,	142–144,	147 
–	komercdarījumam	 ..............................................................95–96,	98,	102,	107–109,	128

P
Patērētājs ...........................................................66,	69,	84,	86,	95,	109,	137–138,	218,	266
Paternitāte .......................................................................................................................8,	140–150
Pierādījumi
–	pierādīšanas	līdzekļi .................................................................................................................132
–	pierādīšanas	pienākums ..........................................................51,	134,	166,	254,	260,	263
–	to	iesniegšana.............................................................................................................67,	199,	357
–	to	apstrīdēšana	 ................................................................................................................ 347–348
–	to	vērtēšana	un	pārbaudīšana	tiesā ...................................................................................366

Pilnvarnieks
–	viņa	atbildība .................................................................................................................7,	129,	135
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–	viņa	pienākums	dot	norēķinu ..........................................................................................7,	138

Prasība
–	prejudiciāla	–	sk.	Prejudiciāla 
–	tās	nodrošinājums .......................................................................................................... 	307–312

Prejudiciāla
–	jautājuma	uzdošana (Eiropas	Savienības	Tiesai)	prejudiciāla	nolēmuma				 
			pieņemšanai ......................................................................... 	67,	74–75,	81,	91,	99–100,	219 
–	prasība...........................................................................................................................10,	330,	332

Prezumpcija  ............................................................................................11,	269,	333,	337–338

Prokurors
–	viņa	protests ...................................................................................................................... 307–312 

R
Rēķins
–	advokāta	–	sk.	Advokāts
–	tā	apstrīdēšana	 ...............................................................................................10–11,	314,	321–322	

Reputācija
–	juridiskas	personas .......................................................................................... 7,	22,	25,	42,	50
–	valdes	locekļa	–	sk.	Valdes	loceklis 
 
Rīcība
–	prettiesiska ...................................................................31,	39,	43,	46,	126,	145,	204,	303,	326 

S
Satversme
–	autoru	un	blakustiesību	subjektu	tiesību	aizsardzība	(113.pants) ......................269
–	pamattiesības	uz	īpašumu	(105.pants) ......................	65,	75,	77,	125,	228,	232–233
–	pamattiesības	uz	vārda	brīvību	(100.pants) .....................................................................35
–	pamattiesību	ierobežošana	(116.pants) .....................................................................24,	26
–	pamattiesības	uz	goda	un	cieņas	aizsardzību	(95.pants) ....................................24,	26
–	pamattiesības	uz	taisnīgu	tiesu	(92.pants) .................................................199,	201,	232
–	pamattiesības	uz	vienlīdzību	likuma	un	tiesas	priekšā	(91.pants) .........88–89,	91
–	sk.	arī	Tiesību	aktu	rādītāju,	Judikatūras	un	tiesu	prakses	rādītāju

Satversmes tiesa
–	tās	kompetence	 ........................................................................................................10,	239–241
–	tās	spriedums	 .............................................................9,	62,	65,	71,	75,	146,	230,	232,	238
–		sk.	arī	Judikatūras	un	tiesu	prakses	rādītāju
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Senāts
–	tā	judikatūra ...................................................6,	10,	25,	27,	30,	42,	44,	52–53,	65–67,	78,	 
	 110,	114,	136,	165,	171,	179–180,	190,	 
	 208–209,	221,	279–280,	282,	285,	294,	 

311,	320,	330–331,	337–338
–		sk.	arī	Judikatūras	un	tiesu	prakses	rādītāju

Solidāra atbildība ...............................................................................101,	113,	200,	323–324 

T
Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ................................354–356,	358

Tiesību norma
–	speciālā ............................................................................................. 61–62,	73,	82,	86–87,	180
–	tās	jēga ............................................................................................................................................125 
–	tās	mērķis ......................................................... 70,	84,	111,	125,	159,	165,	184,	187,	191,	 

204,	207–208,	217,	226,	231,	253,	266,	281,	284,	 
331,	336,	363,	365

–	tās	tulkošana............................ 9,	35,	39,	46,	55,	60,	65–66,	68,	74,	78,	82,	84–85,	87,	 
91,	95,	98,	111,	115,	123,	126,	143,	145,	165,	168–169,	 
171,	174–175,	180–182,	189,	191–193,	198–199,	202,	 

211,	214,	216–217,	221,	223,	230,	234,	239,	244,	 
255–256,	259,	266,	283,	285,	299,	301,	327,	366

Tiesību principi
–		jura novit curia – sk. Jura novit curia
–	labas	ticības	princips .................................10,	272,	275,	278,	280–281,	283,	325,	336
–	publiskas	ticamības	princips .......................................................................................286,	356
–	samērīguma	princips ........................................................10,	12,	173,	242,	273,	309,	342
–	sacīkstes	princips ...........................................................................................12,	203,	311,	357
–	taisnīguma	princips ...............................................................................................173,	199,	331
–	tiesiskās	noteiktības	princips ............73,	86,	96,	118,	208,	231–232,	240,	312,	365
–	tiesiskās	paļāvības	princips	 ...............................................11,	73,	76,	86,	230–231,	340
–	tiesiskās	vienlīdzības	princips .....................................................................40,	54,	107,	341
–	tiesiskuma	princips ...................................................................................................................232 

U
Uzteikums ...............................................................................................165,	169–170,	174,	307

 
V
Valdes loceklis
–		kā	valsts	amatpersona ................................................................................................ 39–40,	50
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–	valsts	kapitālsabiedrībā ......................................................................................................22,	47
–	viņa	atbildība	par	zaudējumiem ............................................................................... 199–200
–	viņa	atbrīvošana	no	atbildības	par	zaudējumiem .............................. 9,	184–186,	192
–	viņa	atsaukšana	(atcelšana).................................................................... 188,	203,	205,	208
–	viņa	prasība..............................................................................................................................9,	203
–	viņa	reputācija ........................................................................................................................25–26 

Z
Zaudējumi 
–	atbrīvošana	no	atbildības	par	sabiedrībai	nodarītajiem	zaudējumiem	–	 
			sk.	Valdes	loceklis
–	to	atlīdzināšana ...........................................52,	101,	113,	125,	129,	138,	212–213,	215,	 

218,	226–227,	230,	233,	236,	238,	243,	
245–246,	260–261,	268,	270–271,	309

–	valdes	locekļa	atbildība	par	zaudējumiem	–	sk.	Valdes	loceklis

Zeme
–	atlīdzība	par	tās	lietošanu	piespiedu	nomas	gadījumā	 .................66,	68,	70,	72,	74,	 

76,	88,	90,	92
–	funkcionāli	nepieciešamā	zemesgabala	noma ..................................................... 6,	57,	70

Zemesgrāmatas akta apstrīdēšana ..............................................................301,	304–305
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Tiesību aktu rādītājs

lpp. (C –...)*1

1. Latvijas Republikas tiesību akti

1.1. Latvijas Republikas Satversme 
(pieņemta 15.02.1922.)
	 1.pants ......................................................................................................................... 231–232
	 58.pants .................................................................................................................................159
	 85.pants .................................................................................................................................239
	 91.pants ........................................................................................................88,	91,	341,	344
	 92.pants ........................................................................................199,	201,	346,	349–350
	 95.pants ............................................................................................................................24,	41
	 100.pants ...................................................................................................................35,	37,	41
	 105.pants ........................................................10,	65,	75–77,	125,	162,	228,	231,	309
	 113.pants ...............................................................................................................................269
	 116.pants ..................................................................................................................................24

1.2.  Likumi

Autortiesību likums
(pieņemts 06.04.2000.)
	 1.pants .....................................................................................................245,	275,	278–285
	 7.pants ....................................................................................................................................245
	 14.pants .......................................................................................................................261,	272
	 15.pants .........10,	242,	244,	249,	251,	252,	259,	261,	264–265,	267,	271–272
	 19.pants .................................................................................................................................249
	 40.pants .................................................................................................................................272
	 41.pants .................................................................................................................................251
	 63.pants ............................................................................. 246–247,	253,	261,	268–269
	 64.pants .................................................................................................. 247,	253,	261,	271
	 65.pants .................................................................................................................................262
	 66.pants .................................................................................................................................262
	 68.pants .......................................................................................................................245,	250
	 69.pants ..................................................................................................242,	252,	272–273
 69.1pants ............................................................................................................245,	250,	270

*1	 Lappušu	numerācija	Rādītājā	norādīta	bez	“C”	burta.
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Ceļu satiksmes likums
(pieņemts 01.10.1997.)
	 1.pants ......................................................................................9,	211,	213–215,	218,	223
	 44.pants ........................................................................................218–219,	226,	230,	236

Civillikums
(pieņemts 28.01.1937.)
	 1.pants .....................................................10,	208,	275,	278,	280,	282–286,	325–326
	 3.pants ......................................................................................................9,	60,	76,	236,	238
	 5.pants .......................................................................................................................................51
	 6.pants ...............................................................................................................142–143,	147
	 58.pants .................................................................................................................................140
	 89.pants .................................................................................................................................194
	 93.pants .................................................................................................................................194
	 110.pants ...............................................................................................................................194
	 115.pants ...............................................................................................................................194
	 146.pants ...............................................................................................................................146
	 154.pants ...............................................................................................................................140
	 155.pants ...............................................................................................................................146
	 157.pants .....................................................................................................................144,	146
	 158.pants ................................................................................................142,	144,	146–147
	 206.pants ...............................................................................................................................149
	 383.pants ...............................................................................................................................278
	 390.pants ...............................................................................................................................140
	 391.pants ...............................................................................................................................140
	 393.pants ...............................................................................................................................140
	 398.pants .....................................................................................................................140,	149
	 400.pants ................................................................................................140,	143,	148–149
	 404.pants ...............................................................................................................................140
	 416.pants ......................................................................................151,	155–156,	158–160
	 422.pants ...............................................................................................................................140
	 423.pants ...............................................................................................................................140
	 687.pants .....................................................................................................................156,	299
	 688.pants .....................................................................................................................157,	299
	 691.pants ......................................................................................153,	155–157,	160,	299
	 692.pants .....................................................................................................................157,	301
	 693.pants ..........................................................................................................155–157,	160
	 694.pants .................................................................................................................... 153–156
	 697.pants ..........................................................................................................153–154,	158
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	 731.pants .................................................................................................................... 301–302
	 781.pants .....................................................................................................................157,	299
	 927.pants ..................................................................................................................................70
	 1034.pants ........................................................................................................155,	159,	299
	 1067.pants ...................................................................................127,	276–277,	285,	293
	 1068.pants ............................................................................................................................281
	 1071.pants .................................................................................................................... 93,	127
	 1072.pants ............................................................................................................................127
	 1074.pants ............................................................................................. 276,	278,	281,	284
	 1075.pants ..............................................................275–278,	280,	283–284,	293–296
	 1383.pants ..................................................................................................................283,	291
	 1401.pants ............................................................................................................................138
	 1402.pants ............................................................................................................................138
	 1403.pants .............................................................................................315,	360,	364–466
	 1415.pants ............................................................................................. 209,	346,	362,	366
	 1425.pants .......................................................................................................315–316,	319
	 1427.pants .................................................................................................................... 95,	319

1434.pants ............................................................................................................................318
1438.pants ............................................................................................................................295
1439.pants .......................................................................................................299–300,	305
1465.pants ............................................................................................................................362
1477.pants ..................................................................................................................155,	159
1488.pants ..................................................................................................................318,	338
1504.pants ................................................................................................................. 304–305
1505.pants ................................................................................................................. 180–182
1508.pants ............................................................................................................................134
1509.pants ............................................................................................................................134
1533.pants ............................................................................................................................198
1587.pants ...............................................................104,	106,	166,	172,	175,	315,	336
1592.pants ............................................................................................................................346
1672.pants ............................................................................................................................113
1673.pants ............................................................................................................................113
1765.pants .................................................................................................................... 59,	130
1770.pants ........................................................................................................194,	215,	218
1773.pants ............................................................................................. 130,	215,	218,	245
1775.pants ...................................................................................130,	132,	215,	218,	245
1779.pants ...................................................................................125,	132,	215,	218,	245

	 1785.pants ............................................................................................................................138
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1812.pants .............................................................................................................95,	98,	317
1816.pants .......................................................................................................................95,	98
1817.pants .......................................................................................................................95,	98
1838.pants .................................................................................................................... 93,	138
1893.pants ............................................................................................................................144
1895.pants ..............................................................102,	106–108,	118,	142–144,	147
1905.pants ...............................................................................................................................97
1927.pants ............................................................................................. 298,	300,	303,	305
2120.pants ...............................................................................................................................59
2124.pants .......................................................................................................................59,	93
2193.pants ..................................................................................................................162,	164
2212.pants ............................................................................................................................309
2225.pants ............................................................................................................................309
2241.pants ............................................................................................................................111
2243.pants ............................................................................................................................111
2280.pants ............................................................................................................................106
2289.pants ............................................................................................................................135
2295.pants ............................................................................................................................135
2305.pants .............................................................................................................7,	129,	138
2318.pants ..............................................................................7,	129,	131,	133,	135–136
2347.pants ..................................................................................................................224,	230
2348.pants ............................................................................................................................224
2349.pants ............................................................................................................................224
2352.1pants ........................................................... 7,	22,	26,	33,	39,	41–43,	47,	50–51

Civilprocesa likums
(pieņemts 14.10.1998.)

1.pants .......................................................................130,	167,	208,	324,	327–328,	359
1.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................11,	322,	327
5.panta	sestā	daļa .................................................................. 44,	65–66,	170,	331–332
8.panta	otrā	daļa ................................................................................................................159
9.pants ....................................................................................................................................311
10.pants .......................................................................................................................107,	311
34.pants ............................................................................................................................63,	78
34.panta	pirmās	daļas	1.punkta	a)	apakšpunkts .......................................342,	344
34.panta	ceturtā	daļa .......................................................................................................331
36.panta	otrā	daļa................................................................................................. 66,	78–79
41.panta	pirmā	daļa .............................................................................................................63
42.pants ............................................................................................................................63,	78
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42.panta	pirmā	daļa .....................................................................................................78–79
42.panta	otrā	daļa.........................................................................................................79,	98
42.panta	trešā	daļa ...............................................................................................................96
42.panta	ceturtā	daļa ..........................................................................................................95
43.pants ....................................................................................................................................79
44.pants .................................................................................................................................173
44.panta	pirmā	daļa .............................................................................................................64
44.panta	pirmās	daļas	1.punkts .....................................................................66–67,	79
54.panta	trešā	daļa ............................................................................................................131
74.pants .................................................................................................................................329
82.panta	ceturtā	daļa .......................................................................................................326
86.pants .................................................................................................................................133
93.panta	pirmā	daļa .....................................................................................................44,	51
93.panta	ceturtā	daļa ............................................................................................... 12,	357
94.pants ...................................................................................................................... 201–202
96.panta	ceturtā	daļa .....................................................................................11,	333,	337
97.panta	pirmā	daļa ............................................................44–45,	171–172,	181,	197
97.panta	trešā	daļa ......................................................................60,	171,	317–318,	324
104.panta	pirmā	daļa ...................................................................................121,	132,	197
122.panta	pirmā	daļa .......................................................................................................131
128.panta	otrā	daļa ...........................................................................................................121
132.panta	pirmā	daļa ..................................................................................327,	331–332
137.pants ...............................................................................................................................308
137.panta	otrā	daļa ...........................................................................................................310
138.panta	pirmās	daļas	5.punkts ...............................................................................307
140.panta	pirmā	daļa .......................................................................................................310
178.pants .....................................................................................................................133,	156
178.panta	trešā	daļa ................................................................297,	301,	304,	347–348
184.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................55
189.panta	trešā	daļa ....................................................................................................44,	48
190.panta	otrā	daļa ...........................................................................................................181
192.pants ............................................................................219,	267,	300,	304,	317,	320
193.panta	otrā	daļa ...........................................................................................................366
193.panta	trešā	daļa .........................................................................................................318
193.panta	piektā	daļa ...44–45,	48,	55,	60,	156,	171,	175,	235,	263,	266,	318
193.panta	sestā	daļa .........................................................................................................305
223.pants ...........................................................................................................327,	332,	355
223.panta	2.punkts .................................................................................................332,	347



Tiesību aktu rādītājs

C-383

223.panta	4.punkts ...........................................................................................................233
225.pants ...........................................................................................................233,	303,	309
232.pants ...............................................................................................................................296
248.pants ...............................................................................................................................147
250.17panta	pirmā	daļa ..........................................................................................242,	252
406.pants .....................................................................................................................136,	320
418.panta	otrās	daļas	3.punkts ..............................................................................66,	78
426.panta	pirmā	daļa .......................................................................................................170
426.panta	otrā	daļa .................................................................................................317,	320
430.panta	otrā	daļa .................................................................................................44,	201a
430.panta	ceturtā	daļa ....................................................................................................201
432.panta	otrā	daļa .....................................................................44,	171,	235,	318,	366
432.panta	piektā	daļa ..................................................................................132,	135,	171
440.2pants .................................................................................................11,	340,	344–345
440.8panta	otrās	daļas	1.punkts ....................................................................... 340–342
450.panta	trešā	daļa .....................................................................................119,	202,	263
451.pants ...........................................................................................................119,	263,	317
452.pants ...........................................................................................................119,	209,	263
452.panta	trešās	daļas	4.punkts....................................................................... 209–210
458.panta	otrā	daļa ................................................80,	100,	122,	139,	150,	160,	176,	 

210,	241,	274,	285,	321,	339
473.panta	pirmā	daļa .......41,	68,	108,	145,	182,	190,	220,	234,	262,	303,	327
474.panta	1.punkts ...........................................................................................................202
474.panta	2.punkts ................... 	56,	81,	100,	122,	139,	150,	161,	177,	183,	193,	 

210,	223,	241,	274,	321,	339,	358,	368
475.pants .............................................................................................................56,	223,	274
477.pants ...........................................................................................................210,	241,	368
478.panta	otrā	daļa ...........................................................................................................233
484.pants ..........................................................................................................307,	310–313
539.pants ...............................................................................................................................316
540.pants ...............................................................................................................................316
540.panta	6.punkts ............................................................................ 130,	134,	314,	317
570.pants ...............................................................................................................................125
572.pants ...............................................................................................................................125

Darba likums
(pieņemts 20.06.2001.)

9.pants ......................................................................................................................... 164–165
20.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................179
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28.panta	otrā	daļa..............................................................................................................171
28.panta	trešā	daļa ............................................................................................................166
29.pants .................................................................................................................................164
49.pants .................................................................................................................................174
50.pants .................................................................................................................................174
59.pants ....................................................................................................... 8,	178,	182–183
73.pants .................................................................................................................................162
74.pants .................................................................................................................................162
74.panta	otrā	daļa...............................................................................8–9,	171,	174–175
75.panta	pirmā	daļa ...........................................................................................9,	179–182
75.panta	trešā	daļa ............................................................................................................180
75.panta	ceturtā	daļa ..................................................................................179–180,	182
75.panta	piektā	daļa ....................................................................................179–180,	182
101.panta	pirmā	daļa .............................................................................................170,	174
101.panta	pirmās	daļas	6.punkts ...........................................................165,	171,	174
101.panta	pirmās	daļas	7.punkts ...........................................................165,	171,	174
101.panta	pirmās	daļas	9.punkts ...............................................................................163
101.panta	pirmās	daļas	11.punkts .............................................................................173
101.panta	piektā	daļa ..............................................8,	162,	165,	167–170,	173–175
109.panta	otrā	daļa ..................................................................165,	168–170,	173–175
114.pants .....................................................................................................................163,	172
134.panta	otrā	daļa .................................................................................................164,	166

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
(pieņemts 04.06.2009.)

2.panta	pirmās	daļas	1.punkts .....................................................................................121
2.panta	pirmās	daļas	2.punkts .....................................................................................111
2.panta	pirmās	daļas	3.punkts .....................................................................................111
3.pants ....................................................................................................................................128
5.panta	pirmā	daļa ............................................................................................................128
6.pants .......................................................................................................................................93
7.panta	1.punkts.................................................................................................................116
9.pants ....................................................................................................................................128
10.panta	trešā	daļa ............................................................................................................128
10.panta	piektā	daļa ...............................................................................................101,	112
11.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................114
11.panta	otrās	daļas	7.punkts ......................................................................................114
13.pants ....................................................................................................................................93
16.pants .................................................................................................................................102
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17.2panta	otrā	daļa ............................................................................................................118
17.2panta	trešās	daļas	4.punkts .........................................................................113,	118
17.2panta	ceturtā	daļa ......................................................................................................113

Dzīvokļa īpašuma likums
(pieņemts 28.10.2010.)

2.pants ....................................................................................................................................127
4.panta	otrā	daļa ................................................................................................................127
9.panta	6.punkts.......................................................................................................109,	127
10.panta	pirmā	daļa ......................................................................................101,	109,	116
10.panta	otrā	daļa..............................................................................................................101
13.panta	otrā	daļa................................................................................................... 111–112
14.panta	trešā	daļa .......................................................................................113,	123–126
14.panta	ceturtā	daļa .......................................................................................................113
15.panta	pirmā	daļa ................................................................................................101,	110
16.panta	trešā	daļa ............................................................................................................110

Komerclikums
(pieņemts 13.04.2000.)

1.pants ....................................................................................................................................199
1.panta	pirmā	daļa ..................................................................................................101,	107
1.panta	otrā	daļa ..................................................................96–97,	101,	107,	109,	200
77.pants .................................................................................................................................111
90.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................114
117.pants ...............................................................................................................................111
161.pants .................................................................................................................... 363–364
162.pants ...............................................................................................................................360
163.pants ...............................................................................................................................360
169.pants ...............................................................................................................................199
169.panta	otrā	daļa .......................................................................9,	194–195,	200–201
173.panta	pirmā	daļa ..............................................................186,	188–189,	191–192
180.panta	pirmā	daļa ............................................................................................ 363–364
180.panta	trešās	daļas	4.punkts....................................................................... 363–364
212.panta	ceturtā	daļa ....................................................................................................207
213.pants ...............................................................................................................................204
213.panta	trešās	daļas	3.punkts....................................................................... 203–204
213.panta	4.1daļa ...............................................................................................................207
214.pants ...............................................................................................................................204
214.panta	pirmā	daļa .............................................................................................203,	206
214.panta	otrā	daļa ...........................................................................................................204
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217.pants ..........................................................................................................203,	208–209
217.panta	pirmā	daļa ..................................................................................204–205,	208
268.panta	pirmā	daļa .......................................................................................................168
273.panta	trešās	daļas	7.punkts........................................................................185,	188
276.panta	pirmā	daļa ..................................................................................185,	188–190
276.panta	otrā	daļa ................................................................................................ 188–189
276.panta	trešā	daļa .............................................................................................. 190–191
276.panta	trešās	daļas	2.punkts..................................................................................186
280.panta	otrā	daļa ............................................................................................9,	188,	191
280.panta	otrās	daļas	1.punkts .........................................................................189,	193
280.panta	otrās	daļas	3.punkts ...................................................................................189
283.panta	pirmā	daļa .......................................................................................................185
284.panta	pirmā	daļa .......................................................................................................186
286.panta	pirmā	daļa .............................................................................................187,	191
286.panta	pirmās	daļas	3.punkts ...............................................................................189
286.panta	pirmās	daļas	7.punkts ...............................................................................186
288.panta	trešā	daļa ...............................................................................................203,	209
304.panta	pirmā	daļa .......................................................................................................355
388.pants .........................................................................................................94,	96,	98,	109
389.pants .............................................................................................................94,	107–108
406.pants .......................................................................6,	108–109,	117–118,	123,	128
430.pants ...............................................................................................................................198
431.panta	pirmā	daļa .......................................................................................................198
431.panta	otrā	daļa ...........................................................................................................198

Konkurences likums
(pieņemts 04.10.2001.)

13.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................245

Krimināllikums
(pieņemts 17.06.1998.)

177.pants ...............................................................................................................................295
260.panta	otrā	daļa .................................................................................................224,	226
275.pants ...............................................................................................................................294
275.panta	otrā	daļa ...........................................................................................................295

Latvijas Nacionālās Operas un baleta likums
(pieņemts 22.05.2002.)

7.1panta	otrās	daļas	1.punkta	“b”	apakšpunkts .......................................................31
13.panta	3.punkts .................................................................................................................31
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Latvijas Republikas Advokatūras likums
(pieņemts 27.04.1993.)

5.pants ....................................................................................................................................135
57.panta	pirmā	daļa ................................................................................................131,	318
71.pants .................................................................................................................................295
110.pants .................................................................................................................... 132–133
116.panta	otrā	daļa ..............................................................................................................79

Likums “Par apdrošināšanas līgumu”
(pieņemts 10.06.1998.)

35.pants .................................................................................................................................217
40.pants .......................................................................................................................212,	219

Likums “Par dzīvojamo telpu īri”
(pieņemts 16.02.1993.)

11.pants .................................................................................................................................336
11.panta	otrā	daļa..............................................................................................................337
12.pants .................................................................................................................................334
13.pants ...................................................................................................................... 337–338
13.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................335
13.panta	otrā	daļa....................................................................................................333,	335
13.panta	trešā	daļa ............................................................................................................337
28.2pants ................................................................................................................................334
28.2panta	pirmā	daļa ..............................................................................................336,	338
282.panta	otrā	daļa ............................................................................................................334
Pārejas	noteikumu	4.punkts .........................................................................................333

Likums “Par dzīvokļu īpašumu”
(pieņemts 28.09.1995.)

8.panta	pirmā	daļa ..................................................................................................105,	127
12.pants .......................................................................................................................105,	116
12.panta	otrā	daļa..............................................................................................................111
16.pants .................................................................................................................................115
27.1panta	piektā	daļa .......................................................................................................110

Likums “Par pievienotās vērtības nodokli”
(pieņemts 09.03.1995.)

2.pants ...............................................................................................................................61,	73
2.panta	otrās	daļas	2.punkts ............................................................................................65
2.panta	deviņpadsmitā	daļa .............................................................................59–60,	65
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Likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”
(pieņemts 20.12.1990.)

7.panta	piektā	daļa .................................................................................24,	26,	41,	47,	50
21.panta	pirmā	daļa ..............................................................................................25,	33,	50
28.pants ....................................................................................................................................50

Likums “Par tiesu varu”
(pieņemts 15.12.1992.)

3.panta	otrā	daļa ...................................................................................................................35
4.panta	pirmā	daļa ..................................................................................................107,	305

Likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”
(pieņemts 12.09.1996.)

72.pants .................................................................................................................................363

Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
(pieņemts 21.06.1995.)

50.pants ..................................................................................................................61,	73,	104
50.panta	pirmās	daļas	3.punkts .............................................................................59,	93
50.panta	trešās	daļas	1.punkts ....................................................................................115
50.panta	ceturtā	daļa .......................................................................................................106
50.panta	septītā	daļa ..............................................................................................105,	115
54.pants .............................................................................................................61,	68,	73,	86
54.panta	pirmā	daļa .............................................................................................................88
54.panta	otrā	daļa....................................................57,	59–60,	65–66,	69,	82,	87–88
54.panta	ceturtā	daļa ..........................................................................................................59
Pārejas	noteikumu	40.punkts....................................................60,	62,	65,	72,	75–77
Pārejas	noteikumu	44.punkts..........................................................................................72

Likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
(pieņemts 20.11.1991.)

12.panta	2.daļa .......................................................................................................72,	82,	90
12.panta	2.1daļa ...............................................................................61,	65–66,	72–73,	94
12.panta	trešā	daļa ...............................................................................................................88
Pārejas	noteikumu	7.punkts ......................................................62,	65–66,	72,	75–77

Maksātnespējas likums
(pieņemts 01.11.2007.)

95.pants .................................................................................................................................363
95.panta	pirmās	daļas	2.punkts ..................................................................................363
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Maksātnespējas likums
(pieņemts 26.07.2010.)

1.pants ....................................................................................................................................366
11.panta	otrā	daļa.................................................................................................................87
34.panta	pirmās	daļas	3.punkts ..................................................................................356
40.pants .................................................................................................................................355
40.panta	otrā	daļa..............................................................................................................355
42.patna	trešā	daļa ................................................................................................. 354–355
51.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................355
51.panta	pirmās	daļas	1.punkts ..................................................................................356
72.panta	pirmās	daļas	1.punkts ..................................................................................361
96.pants ...........................................................................................12,	359,	362–363,	366
96.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................360
96.panta	pirmās	daļas	1.punkts ....................................................................... 361–362
96.panta	pirmās	daļas	2.punkts ....................................................................... 361–362
96.panta	otrā	daļa..............................................................................................................360
99.pants ...................................................................................................................... 362–367
99.panta	pirmās	daļas	2.punkts ..............................................................362,	364,	368
129.panta	trešā	daļa ............................................................................................................87
169.panta	septītā	daļa ................................................................................................69,	87
171.panta	sestā	daļa ....................................................................................................69,	87

Notariāta likums
(pieņemts 01.06.1993.)

82.1pants ................................................................................................................................346
83.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................346
87.3panta	trešā	daļa ..........................................................................................................346
208.pants ...............................................................................................................................156
306.pants .....................................................................................................................151,	153

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums
(pieņemts 31.05.2012.)

9.panta	sestā	daļa .....................................................................229,	234–235,	239–240
9.panta	sestās	daļas	1.punkts ..........................................................................................65
9.panta	sestās	daļas	2.punkts ..........................................................................................65

Pievienotās vērtības nodokļa likums
(pieņemts 29.11.2012.)

1.panta	14.punkta	c)	apakšpunkts ........................................................................96,	99
2.pants .......................................................................................................................................65
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34.panta	septītā	daļa ........................................................................................... 65–66,	93

Satversmes tiesas likums
(pieņemts 05.06.1996.)

19.1panta	pirmās	daļas	1.punkts ....................................................................................65
31.panta	11.punkts .................................................................................................224,	238
32.pants .................................................................................................................................232
32.panta	otrā	daļa.........................................................................................................65,	75
32.panta	trešā	daļa .................................................................................................... 75,	238

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likums
(pieņemts 07.04.2004.)

1.panta	2.punkts.......................................................................................................211,	215
2.pants ..........................................................................................................................217,	226
15.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................227
15.panta	pirmās	daļas	1.punkts ........................................................................228,	233
15.panta	otrā	daļa.....................................................................225,	227,	233–234,	238
19.pants .................................................................................................................................230
19.panta	trešā	daļa ..................................................................................................228,	378
31.panta	desmitā	daļa .....................................................................................................212

Šķīrējtiesu likums
(pieņemts 11.09.2014.)

24.panta	pirmā	daļa ..........................................................................................................350

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums
(pieņemts 02.06.2005.)

14.panta	pirmā	daļa .............................................................................................................52

Zemesgrāmatu likums
(pieņemts 22.12.1937.)

1.pants ....................................................................................................................................304
16.pants .......................................................................................................................301,	304

1.3. Ministru kabineta noteikumi

Ceļu satiksmes noteikumi 
(19.06.2004. noteikumi Nr. 571)

51.punkts ..............................................................................................................................218
51.2.punkts ...........................................................................................................................215
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Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu 
(09.12.2008. noteikumi Nr. 1013)

8.punkts .................................................................................................................................324
9.punkts .................................................................................................................................324
17.4.punkts .................................................................................................................324,	326
17.4.1.punkts .......................................................................................................................326

Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas  
(18.05.1999. noteikumi Nr. 178)

4.punkts ......................................................................................................................................69
19.punkts ...................................................................................................................................69

Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas 
kārtību par personai nodarītajiem nemantiskajiem zaudējumiem 
(17.05.2005. noteikumi Nr. 331)

3.punkts .............................................................................................................228,	232,	237
3.1.punkts ...................................................................................................................231,	237
5.5.punkts ...................................................................................................................228,	232
10.punkts ....................................................................................................................228,	232

Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas 
kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem 
(17.06.2014. noteikumi Nr. 340) ...............................................................................................238

Noteikumi par mantojumu reģistru un mantojuma lietu vešanu  
(04.08.2008. noteikumi Nr. 618) ...............................................................................................280

Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi  
(10.04.2007. noteikumi Nr. 237) ...............................................................................................366

 
2.  Starptautiskie tiesību akti
2.1. Starptautiskie līgumi (konvencijas) 

1975.gada 15.oktobra Eiropas Konvencija par to bērnu tiesisko statusu, 
kuri nav dzimuši laulībā............................................................................................... 143–144

Bernes konvencijas “Par literāro un mākslas darbu aizsardzību” .................265

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
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10.pants .............................................................................................................28,	43,	47–48
10.panta	pirmā	daļa .............................................................................................................41
10.panta	otrā	daļa...........................................................................24,	26–27,	30,	36,	43

Eiropas Konvencija par Starptautisko komercšķīrējtiesu ..................................352

2.2. Eiropas Savienības tiesību akti

Dibināšanas līgums

Līgums par Eiropas Savienības darbību (parakstīts 25.03.1957.;  
līdz 30.11.2009. – Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (Romas līgums)) 
(konsolidētā versija)

267.pants ..........................................................................................................................75,	99

Direktīvas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija  
Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību  
aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā ....................................247,	255–258

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa  
Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību  
piemērošanu 3.pantu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem .....................................273

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/789,  
ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenojamas autortiesības un 
blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes 
pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām,  
un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/83/EEK .........................................................270

Padomes 1972.gada 24.aprīļa Direktīva 72/166/EEK par  
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz civiltiesiskās  
atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu 
izmantošanu un attiecībā uz kontroli saistībā ar pienākumu  
apdrošināt šādu atbildību (Pirmā direktīva) .................................................. 219–222

Padomes 1972.gada 24.aprīļa Pirmās direktīva 72/166/EEK,  
1983.gada 30.decembra Otrās direktīva 84/5/EEK un  
1990.gada 14.maija Trešās direktīva, kas kodificētas Eiropas  
Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra  
Direktīvā 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības  
apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu  
izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt  
šādu atbildību  ................................................................................................................... 216–217
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Padomes 1993.gada 27.septembra Direktīva 93/83/EEK par  
dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un 
blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu 
retranslācijai  .......................................................................................244,	254–255,	259,	265

Padomes 1993.gada 5.aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos ......................................................................................137

Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīva 2006/112/EK  
par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu  ...............84–85,	90–91,	96,	99
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Tēžu rādītājs*1
lpp. (C –...)**2

Saturs

1. Latvijas Republikas Satversme  .................................................................................... 394

2. Latvijas Republikas likumi  ............................................................................................. 394

1. Latvijas Republikas Satversme

92.panta pirmais teikums
Vispārējās	 jurisdikcijas	 tiesa	 strīdu	 par	 šķīrējtiesas	 līguma	 spēkā	 esību	
un	 tās	 kompetenci	 konkrētās	 civillietas	 izskatīšanā	 var	 pārbaudīt	 gan	
pirms	 sprieduma	 taisīšanas	 šķīrējtiesā,	 gan	 arī	 pēc	 tam,	 kad	 šķīrējtiesa	
jau	 pieņēmusi	 savu	 nolēmumu	 (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta 
pirmais teikums). (Lieta Nr. SKC-1181/2019) ...................................................................... 346

2. Latvijas Republikas likumi
Autortiesību likums

15.panta pirmā daļa
Autortiesību	 likuma	 15.panta	 pirmās	 daļas	 1.punktam,	 kurā	 noteiktas	
autora	 tiesības	publiskot	darbu,	 ir	uztvērējregulējuma	nozīme	–	 tas	aptver	
tos	 darbu	 publiskošanas	 gadījumus,	 kurus	 likumdevējs	 nav	 tieši	 norādījis	
minētajā	 likuma	 panta	 daļā	 (Autortiesību likuma 15.panta pirmā daļa).  
(Lieta Nr. SKC-222/2019) .......................................................................................................................242

Tiesai	 vispirms	 jānoskaidro,	 vai	 uz	 strīdus	 darbību	 nav	 attiecināms	
kāds	 no	 Autortiesību	 likuma	 15.panta	 pirmajā	 daļā	 tieši	 norādītajiem	
publiskošanas	tiesību	veidiem,	un	tikai	negatīvas	atbildes	gadījumā	tiesa	
var	 izvērtēt,	 vai	 uz	 strīdus	 darbību	 attiecināmas	 publiskošanas	 tiesības	
Autortiesību	likuma	15.panta	pirmās	daļas	1.punkta	izpratnē	(Autortiesību 
likuma 15.panta pirmā daļa). (Lieta Nr. SKC-222/2019) .............................................. 242

Tiesības	 aizliegt	 darba	 izmantošanu	 izriet	 no	 autora	 izņēmuma	 tiesību	
juridiskās	 dabas,	 proti,	 izņēmuma	 tiesības	 piešķir	 tikai	 noteiktai	

*1	 Tēzes	 sakārtotas	 pēc	 tās	 pamatojošā	 tiesību	 avota	 (tiesību	 avots,	 kurš	 norādīts	
tēzes	beigās	iekavās)	un	alfabēta	secībā.	Tēzes	pamatojošie	tiesību	avoti	sakārtoti	
nodaļās	pēc	to	veida	un	normativitātes	un	nodaļu	ietvaros	–	alfabēta	secībā.

**2	Lappušu	numerācija	Rādītājā	norādīta	bez	"C"	burta.
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personai	 tiesības	 rīkoties	 ar	 darbu	 noteiktā	 veidā	 vai	 aizliegt	 darbu	
izmantošanu	attiecīgajā	veidā	(Autortiesību likuma 15.panta pirmā daļa).  
(Lieta Nr. SKC-222/2019) ........................................................................................................... 242

69.panta pirmā daļa
Lai	 aizstāvētu	 autoru	 mantiskās	 intereses,	 autortiesību	 kolektīvā	
pārvaldījuma	 organizācija	 ir	 tiesīga	 prasīt	 galīgo	 pienākumrīkojumu	 –	
aizliegt	 izmantot	 organizācijas	 pārstāvēto	 autoru	 darbus.	 Savukārt	
tiesai	 ir	 pienākums	 izvērtēt	 galīgā	 pienākumrīkojuma	 samērīgumu,	 lai	
šis	 līdzeklis	 konkrētās	 lietas	 apstākļos	 būtu	 taisnīgs	 pret	 abām	 pusēm.	
Tiesa	var	pienākumrīkojumu	ierobežot,	tostarp	gan	laikā,	gan	attiecībā	uz	
aizliedzamo	darbību	veidiem	un	izpausmēm	(Autortiesību likuma 69.panta 
pirmā daļa). (Lieta Nr. SKC-222/2019) ................................................................................. 242

Civillikums

1.pants
Civillikuma	 1.pantā	 ietvertais	 labas	 ticības	 princips	 kā	 tiesību	
normu	 piemērošanas	 un	 tiesisko	 attiecību	 vērtēšanas	 kritērijs	 ir	
ņemams	 vērā	 kopīpašuma	 izbeigšanas	 lietās	 (Civillikuma 1.pants).  
(Lieta Nr. SKC-259/2019) .............................................................................................................. 286

58. un 400.pants
Mantojuma	atklāšanās	brīdī	nenoteikta	bērna	paternitāte	nav	uzskatāma	
par	 šķērsli	mantojuma	 iegūšanai.	 Likums	neierobežo	 bērna	 tiesības	 celt	
prasību	nolūkā	noteikt	savu	izcelšanos	no	konkrētas	personas	(Civillikuma 
58. un 400.pants). (Lieta Nr. SKC-[D]/2019) ....................................................................... 140

1075.pants
Civillikuma	 1.pantā	 ietvertais	 labas	 ticības	 princips	 kā	 tiesību	 normu	
piemērošanas	 un	 tiesisko	 attiecību	 vērtēšanas	 kritērijs	 ir	 ņemams	
vērā	 kopīpašuma	 izbeigšanas	 lietās	 (Civillikuma 1075.pants).  
(Lieta Nr. SKC-259/2019) .............................................................................................................. 286

1895.pants
Dzīvojamās	 mājas	 pārvaldnieka	 kā	 pakalpojuma	 sniedzēja	 (komersanta)	
prasījumiem	samaksāt	atlīdzību	par	veiktajām	dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanas	
darbībām	 pret	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopību	 kā	 pakalpojumu	 saņēmēju	 vai	
personiski	 atbildīgo	 dzīvokļa	 īpašnieku	 ir	 piemērojams	 Komerclikuma	
406.pantā	 noteiktais	 trīs	 gadu	 noilguma	 termiņš.	 Šāds	 noilguma	 termiņš	
ir	 piemērojams	 arī	 citu	 dzīvojamās	 mājas	 uzturēšanai	 nepieciešamo	
pakalpojumu	 sniedzēju	 (komersantu)	 prasījumiem	 par	 šo	 pakalpojumu	
maksas	 piedziņu	 (Civillikuma 1895.pants, Komerclikuma 406.pants).  
(Lieta Nr. SKC-109/2019) ..............................................................................................................................102
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Dzīvokļu	 īpašnieku	 kopības	 prasījumiem	 pret	 dzīvokļu	 īpašnieku,	
tostarp	 gadījumos,	 kad	 tos	 īsteno	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldnieks	 kā	
kopības	 pilnvarnieks,	 piemērojams	 vispārīgais	 desmit	 gadu	 noilgums,	
ja	 vien	 dzīvokļa	 īpašnieks	 nav	 komersants.	 Ja	 kopība	 pret	 pakalpojumu	
sniedzēju	savas	saistības	vēl	nav	 izpildījusi,	 tad	prasījums	pret	atsevišķo	
dzīvokļa	 īpašnieku	 noilgst	 vienlaikus	 ar	 pakalpojuma	 sniedzēja	
prasījumu	pret	kopību	(Civillikuma 1895.pants, Komerclikuma 406.pants).  
(Lieta Nr. SKC-109/2019) .............................................................................................................. 102

2305.pants
Ja	advokāts	kā	personas	pilnvarnieks	veicis	konkrētas	darbības	juridiskās	
palīdzības	 sniegšanas	 ietvarā,	 tad	viņam	šo	darbību	apjoms	un	kvalitāte	
ir	jāpierāda	un	saskaņā	ar	Civillikuma	2305.pantu	jāsniedz	pilnvarotājam	
norēķins	 par	 uzdevuma	 izpildīšanu	 (Civillikuma 2305.pants).  
(Lieta Nr. SKC-316/2019) .............................................................................................................. 129

2318.pants
Civillikuma	2318.pants	nav	attiecināms	uz	gadījumiem,	kad	persona	vēršas	
pie	 zvērināta	 advokāta	 kā	 lietpratēja	 tiesību	 jautājumos,	 kurš	 atlīdzības	
pilnvarojuma	līguma	ietvaros	sniedz	personai	juridiskos	pakalpojumus.	Šādā	
gadījumā	zvērināts	advokāts	kā	pilnvarnieks	nav	atbrīvots	no	atbildības	par	
padoma	došanu	(Civillikuma 2318.pants). (Lieta Nr. SKC-316/2019) ........................ 129

2352.1pants un šā panta trešā daļa
Civillikuma	2352.1panta	tvērumā	ietilpst	arī	juridisko	personu	reputācijas	
aizsardzība	(Civillikuma 2352.1pants). (Lieta Nr. SKC-40/2019)
Saskaņā	 ar	 Civillikuma	 2352.1panta	 trešo	 daļu	 atbildība	 iestājas	 arī	 par	
pārmērīgi	 aizskaroša	 viedokļa	 paušanu	 (Civillikuma 2352.1panta trešā 
daļa). (Lieta Nr. SKC-40/2019) .................................................................................................... 21

Vārda	brīvība	neaizsargā	tiesības	paust	viedokli	klaji	rupjā	formā,	ja	preses	
publikācijas	 vienīgais	nolūks	 ir	 aizvainot.	 Tomēr	 žurnālistiem	 ir	 tiesības	
izmantot	pārspīlējumus	un	pat	provokāciju,	tāpēc	arī	aizskarošs	viedoklis	
var	būt	aizsargājams,	ja	tam	ir	faktiskā	bāze	(Civillikuma 2352.1panta trešā 
daļa). (Lieta Nr. SKC-40/2019) .................................................................................................... 21

Tiesai	jāvērtē,	vai	pastāv	kādi	notikumi	vai	cietušā	paša	izdarītas	darbības,	
kas	 ir	 radījušas	 pamatu	 konkrētajam	 viņa	 personības	 vai	 darbības	
vērtējumam,	 jāapsver,	vai	strīdus	publikācija	aplūko	plašākai	sabiedrībai	
nozīmīgu	 jautājumu,	 jāņem	 vērā	 izteikumu	 konteksts	 un	 mērķis,	
publikācijas	 žanrs	 un	 rakstā	 lietotie	 mākslinieciskās	 izteiksmes	 līdzekļi	
(Civillikuma 2352.1panta trešā daļa). (Lieta Nr. SKC-40/2019) ..................................... 21

Augstāks	 tolerances	 slieksnis	 pret	 sabiedrības	 un	 mediju	 kritiku	 ir	 ne	
vien	 politiķiem,	 bet	 arī	 citām	 publiskām	 personām,	 kas	 rīkojas	 saistībā	
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ar	 sabiedrībai	 būtiskiem	 jautājumiem.	 Šāds	 statuss	 katrā	 ziņā	 piemīt	
kultūras	 jomā	 īpaši	nozīmīgas	valsts	kapitālsabiedrības	valdes	 locekļiem	
(Civillikuma 2352.1panta trešā daļa). (Lieta Nr. SKC-40/2019) ..................................... 21

Civilprocesa likums

1.panta pirmā daļa
Rēķina	izrakstīšana	pati	par	sevi	nenodibina	parādsaistību,	tāpēc	prasība	
par	rēķina	atzīšanu	par	spēkā	neesošu	nav	vērsta	uz	konkrēta	tiesību	vai	
likumīgu	 interešu	 aizskāruma	 vai	 apstrīdējuma	 novēršanu	 Civilprocesa	
likuma	1.panta	pirmās	daļas	 izpratnē	(Civilprocesa likuma 1.panta pirmā 
daļa). (Lieta Nr. SKC-70/2019) ................................................................................................. 322

96.panta ceturtā daļa
Lai	atzītu,	ka	pastāv	likumiska	prezumpcija,	šādam	civillietā	nozīmīga	fakta	
esības	pieņēmumam	ir	 jābūt	 tieši	noteiktam	 likumā	(Civilprocesa likuma 
96.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr. SKC-318/2019) ........................................................... 333

178.panta trešā daļa
Ierakstu	 zemesgrāmatā	 nav	 iespējams	 grozīt	 citādi,	 kā	 tikai	 uz	 attiecīgā	
darījuma	 dalībnieku	 savstarpējas	 vienošanās,	 kas	 pievienota	 notāra	
apliecinātam	 nostiprinājuma	 lūgumam,	 vai	 likumīgā	 spēkā	 nākuša	
tiesas	 sprieduma	 pamata	 (Civilprocesa likuma 178.panta trešā daļa).  
(Lieta Nr. SKC-376/2019) ........................................................................................................... 297

250.17panta pirmā daļa
Lai	 aizstāvētu	 autoru	 mantiskās	 intereses,	 autortiesību	 kolektīvā	
pārvaldījuma	 organizācija	 ir	 tiesīga	 prasīt	 galīgo	 pienākumrīkojumu	 –	
aizliegt	 izmantot	 organizācijas	 pārstāvēto	 autoru	 darbus.	 Savukārt	
tiesai	 ir	 pienākums	 izvērtēt	 galīgā	 pienākumrīkojuma	 samērīgumu,	 lai	
šis	 līdzeklis	 konkrētās	 lietas	 apstākļos	 būtu	 taisnīgs	 pret	 abām	 pusēm.	
Tiesa	 var	 pienākumrīkojumu	 ierobežot,	 tostarp	 gan	 laikā,	 gan	 attiecībā	
uz	 aizliedzamo	 darbību	 veidiem	 un	 izpausmēm	 (Civilprocesa likuma 
250.17panta pirmā daļa). (Lieta Nr. SKC-222/2019) .......................................................... 242

251.panta 11.punkts
Tiesiskās	 aizsardzības	 procesam	 raksturīga	 atkāpšanās	 no	 prasības	
kārtībai	 raksturīgā	 sacīkstes	 principa.	 Tiesai	 šādā	 vienpusējā	 procesā	 ir	
tiesības	 pēc	 savas	 iniciatīvas	 pārbaudīt	 tos	 lietas	 apstākļus,	 par	 kuriem	
tai	 radušās	 šaubas	 iesniegtā	 pieteikuma	 kontekstā	 (Civilprocesa likuma  
251.panta 11.punkts). (Lieta Nr. SPC-1/2019)
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440.2pants un 440.8panta otrās daļas 1.punkts
Pirmās	 instances	 tiesas	kļūda	valsts	nodevas	aprēķinā,	kuras	pieļaušanā	
lietas	dalībnieks	nav	vainojams,	nedrīkst	radīt	viņam	tik	nelabvēlīgas	sekas	
kā	 tiesību	 liegšana	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 440.2pantā	minēto	 apelācijas	
tiesvedības	 ierosināšanas	 pamatu	 esības	 pārbaudi	 apelācijas	 instances	
tiesā	 (Civilprocesa likuma 440.2pants un 440.8panta otrās daļas 1.punkts). 
(Lieta Nr. SKC-1037/2019) ........................................................................................................ 354

484.pants
Likums	 nepieļauj	 protesta	 iesniegšanu	 par	 tiesas	 lēmumu	 par	 prasības	
nodrošināšanu.	 Ja	 lietas	 dalībnieka	 ieskatā	 ar	 prasības	 nodrošinājumu	
ir	 būtiski	 aizskartas	 tā	 tiesības,	 tad	 tam	 ir	 jāiesniedz	 pieteikums	 par	
prasības	nodrošinājuma	atcelšanu,	nevis	 jāmēģina	rast	citus	alternatīvus	
ceļus	 šā	 nolēmuma	 atcelšanai	 (Civilprocesa likuma 484.pants).  
(Lieta Nr.SPC-30/2019) ............................................................................................................... 307

534.panta otrās daļas 2.punkts
Vispārējās	 jurisdikcijas	 tiesa	 strīdu	 par	 šķīrējtiesas	 līguma	 spēkā	 esību	
un	 tās	 kompetenci	 konkrētās	 civillietas	 izskatīšanā	 var	 pārbaudīt	 gan	
pirms	 sprieduma	 taisīšanas	 šķīrējtiesā,	 gan	 arī	 pēc	 tam,	 kad	 šķīrējtiesa	
jau	pieņēmusi	savu	nolēmumu	(Civilprocesa likuma 534.panta otrās daļas 
2.punkts). (Lieta Nr. SKC-1181/2019) ................................................................................... 346

540.panta 6.punkts
Līdzīgi	 kā	 lietās	 par	 saistības,	 kas	 nodota	 bezstrīdus	 piespiedu	 izpildei,	
apstrīdēšanu,	 arī	 lietās	 par	 zvērinātu	 advokātu	 rēķina	 apstrīdēšanu	
prasījums	faktiski	ir	vērsts	nevis	uz	izpildu	dokumenta	spēkā	neesamības	
atzīšanu,	bet	uz	atbrīvošanu	no	saistībām	pēc	attiecīgā	rēķina	pilnīgi	vai	
kādā	 daļā,	 jo	 advokāta	 rēķina	 spēkā	 esamību	 nodrošina	 tam	 piešķirtais	
izpildu	dokumenta	spēks.	Tāpēc,	izskatot	prasību,	kurā	klients	lūdzis	atzīt	
par	spēkā	neesošiem	advokāta	izrakstītos	rēķinus,	tiesai	 jānoskaidro,	vai	
prasītāja	 ieskatā	advokāts	vispār	nav	veicis	darbu	vai	 arī	 to	veicis	daļēji	
(Civilprocesa likuma 540.panta 6.punkts). (Lieta Nr. SKC-61/2019) ........................ 292

Darba likums

59.pants
Aprēķinot	vidējo	izpeļņu	Darba	likumā	noteiktajos	gadījumos,	netiek	ņemta	
vērā	Darba	likuma	59.pantā	paredzētā	darba	samaksas	daļa	–	jebkura	cita	
veida	atlīdzība	saistībā	ar	darbu	(Darba likuma 59.pants, 75.panta pirmā 
daļa). (Lieta Nr. SKC-509/2019)
Darba	 devēja	 maksājumiem	 darbiniekam	 uz	 svētkiem	 vai	 jubileju	 ir	
dāvanas	raksturs,	nevis	tā	ir	atzinība	darbiniekam	par	labi	paveiktu	darbu	
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vai	sasniegto	darba	rezultātu,	kas	raksturīgs	prēmijai,	tāpēc	šādi	maksājami	
ietilpst	Darba	likuma	59.pantā	lietotā	jēdziena	“cita	veida	atlīdzība	saistībā	
ar	darbu”	tvērumā	(Darba likuma 59.pants). (Lieta Nr. SKC-509/2019) ............... 178

74.panta otrā daļa
No	 Darba	 likuma	 74.panta	 otrās	 daļas	 neizriet	 darba	 devēja	 tiesības	
darbinieku	 nenodarbināt	 (Darba likuma 74.panta otrā daļa).  
(Lieta Nr. SKC-369/2019) .............................................................................................................. 169

75.panta pirmā daļa
Aprēķinot	vidējo	izpeļņu	Darba	likumā	noteiktajos	gadījumos,	netiek	ņemta	
vērā	Darba	likuma	59.pantā	paredzētā	darba	samaksas	daļa	–	jebkura	cita	
veida	atlīdzība	saistībā	ar	darbu	(Darba likuma 59.pants, 75.panta pirmā 
daļa). (Lieta Nr. SKC-509/2019) ................................................................................................. 178

101.panta piektā daļa
Darba	 likuma	 109.panta	 otrā	 daļa	 neierobežo	 101.panta	 piektās	 daļas	
piemērošanu (Darba likuma 101.panta piektā daļa). (Lieta Nr. SKC-369/2019) .......169

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

10.panta piektā daļa
Par	dzīvokļu	īpašnieku	kopības	saistībām	pret	trešajām	personām	parasti	
atbild	 pati	 kopība	 ar	 savu	 mantu.	 Kopības	 mantas	 nepietiekamības	
gadījumā	katram	dzīvokļa	īpašniekam	ir	pienākums	līdzdarboties	kopības	
lēmumu	 pieņemšanā	 un	 sniegt	 nepieciešamo	 finansiālo	 ieguldījumu,	
lai	 nodrošinātu	 iespēju	 kopībai	 izpildīt	 savas	 saistības	 pret	 trešajām	
personām	 (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta piektā daļa, 
Dzīvokļa īpašuma 10.panta pirmā daļa). (Lieta Nr. SKC-109/2019) ........................ 101

16.pants
Ikvienam	 pārvaldniekam	 kā	 krietnam	 un	 kārtīgam	 pārvaldniekam	
nekavējoties	 jāuzsāk	 nepieciešamās	 darbības	 pārvaldīšanas	 izdevumu	
parāda	 atgūšanai,	 nepieļaujot	 tā	 nesamērīgu	 uzkrāšanos	 un	 tādējādi	
kaitējuma	 nodarīšanu	 dzīvokļa	 īpašnieku	 kopības	 likumīgajām	 interesēm.	
Minētā	pienākuma	neizpilde	 ir	pamats	pārvaldnieka	atbildībai	pret	kopību	
(Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 16.pants). (Lieta Nr. SKC-109/2019) ...........102

Rīkojoties	 ar	 krietna	 un	 kārtīga	 pārvaldnieka	 rūpību,	 pārvaldniekam	
katras	dzīvokļu	 īpašnieku	kopības	 līdzekļi	 ir	 jāglabā	nošķirti,	 piemēram,	
atsevišķā	kopības	noguldījumu	kontā	kredītiestādē,	turklāt	tādā	veidā,	kas	
pēc	 iespējas	 samazina	 to	 zaudēšanas	 risku,	 piemēram,	 pārvaldnieka	 vai	
kredītiestādes	maksātnespējas	 gadījumā	 (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likuma 16.pants). (Lieta Nr. SKC-109/2019) ...................................................................... 102
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Dzīvokļa īpašuma likums

10.panta pirmā daļa
Par	dzīvokļu	 īpašnieku	kopības	saistībām	pret	 trešajām	personām	parasti	
atbild	pati	kopība	ar	savu	mantu.	Kopības	mantas	nepietiekamības	gadījumā	
katram	 dzīvokļa	 īpašniekam	 ir	 pienākums	 līdzdarboties	 kopības	 lēmumu	
pieņemšanā	un	sniegt	nepieciešamo	finansiālo	ieguldījumu,	lai	nodrošinātu	
iespēju	 kopībai	 izpildīt	 savas	 saistības	 pret	 trešajām	 personām	 (Dzīvokļa 
īpašuma likuma 10.panta pirmā daļa). (Lieta Nr. SKC-109/2019) .................................101

Ja	dzīvokļa	īpašnieks	neizpilda	vai	nepienācīgi	izpilda	lojalitātes	pienākumu	
pret	dzīvokļu	īpašnieku	kopību,	tas	ir	pamats	ar	šo	neizpildi	vai	nepienācīgo	
izpildi	 radīto	 zaudējumu	 atlīdzināšanas	 prasībai	 pret	 attiecīgo	 dzīvokļa	
īpašnieku.	 Katrs	 dzīvokļu	 īpašnieks	 atbild	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kopībai	
proporcionāli	 sava	 dzīvokļa	 īpašuma	 lielumam	 (attiecīgās	 kopīpašuma	
daļas	 apmēram) (Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmā daļa).  
(Lieta Nr. SKC-109/2019) ........................................................................................................... 101

Likumā	 noteiktajos	 gadījumos	 dzīvokļu	 īpašnieki	 kā	 kopības	 biedri	 ir	
personiski	(tieši)	atbildīgi	par	kopības	saistībām	pret	trešajām	personām.	
Šādos	gadījumos	trešajām	personām	prasība	primāri	jāceļ	pret	personiski	
atbildīgo	dzīvokļa	īpašnieku.	Arī	šajā	gadījumā	atsevišķā	dzīvokļa	īpašnieks	
neatbild	solidāri	ar	citiem	dzīvokļu	īpašniekiem,	bet	tikai	par	tām	kopības	
saistībām	(to	daļu),	kuru	neizpilde	 izriet	no	konkrētā	dzīvokļa	 īpašnieka	
pienākuma	 neizpildes (Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmā daļa). 
(Lieta Nr. SKC-109/2019) ........................................................................................................... 101

10.panta otrā daļa
Tiesiskajās	attiecībās	ar	trešajām	personām,	piemēram,	slēdzot	dzīvojamās	
mājas	 pārvaldīšanas	 līgumu,	 un	 atsevišķos	 gadījumos	 arī	 tiesiskajās	
attiecībās,	 kas	pastāv	dzīvokļu	 īpašnieku	kopības	 ietvaros,	 visu	dzīvokļu	
īpašnieku	interesēs	rīkojas	dzīvokļu	īpašnieku	kopība	kā	tiesību	subjekts,	
ciktāl	šādas	tiesiskās	attiecības	attiecas	uz	dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanu	
(Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta otrā daļa). (Lieta Nr. SKC-109/2019) ........... 101

15.panta pirmā daļa
Dzīvokļu	 īpašnieku	kopība	 ir	 īpaša	veida	 tiesību	 subjekts	 –	 tā	 spēj	 iegūt	
mantu,	 uzņemties	 saistības	 un	 būt	 par	 atbildētāju	 vai	 prasītāju	 tiesā	
(Dzīvokļa īpašuma likuma 15.panta pirmā daļa). (Lieta Nr. SKC-109/2019) ....... 101

Komerclikums

169.panta otrā daļa
Apstākļos,	 kad	 peļņu	 nenesošs	 darījums	 ietilpst	 darījumu	 ķēdē	 vienota	
biznesa	 plāna	 ietvaros,	 kas	 kopumā	 realizējies	 sekmīgi	 –	 gūstot	 peļņu,	
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Komerclikuma	 169.panta	 otrās	 daļas	 piemērošanai	 nav	 pamata,	 jo	
zaudējumu	 nodarīšana	 minētās	 normas	 izpratnē	 nav	 konstatējama	
(Komerclikuma 169.panta otrā daļa). (Lieta Nr. SKC-226/2019) .............................. 194

217.pants
Komercsabiedrības	 dalībnieku	 sapulces	 lēmuma	 atzīšana	 par	 spēkā	
neesošu	 uz	 sapulces	 sasaukšanas	 pārkāpumu	 pamata	 parasti	 ir	 strīds	
nevis	 starp	 sabiedrību	un	dalībnieku,	 bet	 gan	 starp	dalībniekiem.	Tāpēc	
sacīkstes	 procesā	 prasības	 tiesvedības	 kārtībā	 šādu	 prasību	 nevar	
izskatīt	 bez	 apstrīdēto	 lēmumu	 pieņēmušo	 personu	 piedalīšanās	 lietas	
dalībnieku	 statusā	 (Komerclikuma 217.pants un 288.panta trešā daļa).  
(Lieta Nr. SKC-1374/2019) ........................................................................................................ 203

280.panta otrā daļa
Komerclikuma	280.panta	otrās	daļas	mērķis	ir	nepieļaut	akcionāra	dalību	
balsojumā	 par	 tādu	 lēmumu,	 kurā	 viņa	 personiskās	 intereses	 var	 būt	
pretrunā	ar	sabiedrības	interesēm.	Tāpēc	akcionāra,	kurš	ir	padomes	vai	
valdes	 loceklis,	 balsstiesību	 ierobežojums	 attiecināms	 arī	 uz	 situāciju,	
kad	jāpieņem	lēmums	par	viņa	atbrīvošanu	no	atbildības	par	sabiedrībai	
nodarītajiem	 zaudējumiem	 (Komerclikuma 280.panta otrā daļa).  
(Lieta Nr. SKC-30/2019).............................................................................................................. 184

288.panta trešā daļa
Komercsabiedrības	dalībnieku	sapulces	lēmuma	atzīšana	par	spēkā	neesošu	
uz	 sapulces	 sasaukšanas	 pārkāpumu	 pamata	 parasti	 ir	 strīds	 nevis	 starp	
sabiedrību	un	dalībnieku,	bet	gan	starp	dalībniekiem.	Tāpēc	sacīkstes	procesā	
prasības	tiesvedības	kārtībā	šādu	prasību	nevar	izskatīt	bez	apstrīdēto	lēmumu	
pieņēmušo	 personu	 piedalīšanās	 lietas	 dalībnieku	 statusā	 (Komerclikuma  
217.pants un 288.panta trešā daļa). (Lieta Nr. SKC-1374/2019) ..................................... 203

406.pants
Komerclikuma	 406.panta	 regulējums	 piemērojams	 zemes	 piespiedu	
nomas	 tiesiskajām	 attiecībām,	 kurās	 zemes	 īpašnieks	 ir	 komersants	
(Komerclikuma 406.pants). (Lieta Nr. SKC-104/2019) ...................................................... 92

Dzīvojamās	mājas	 pārvaldnieka	 kā	pakalpojuma	 sniedzēja	 (komersanta)	
prasījumiem	 samaksāt	 atlīdzību	 par	 veiktajām	 dzīvojamās	 mājas	
pārvaldīšanas	darbībām	pret	dzīvokļu	 īpašnieku	kopību	kā	pakalpojumu	
saņēmēju	 vai	 personiski	 atbildīgo	 dzīvokļa	 īpašnieku	 ir	 piemērojams	
Komerclikuma	 406.pantā	 noteiktais	 trīs	 gadu	 noilguma	 termiņš.	 Šāds	
noilguma	 termiņš	 ir	piemērojams	arī	 citu	dzīvojamās	mājas	uzturēšanai	
nepieciešamo	 pakalpojumu	 sniedzēju	 (komersantu)	 prasījumiem	 par	 šo	
pakalpojumu	maksas	 piedziņu (Civillikuma 1895.pants un Komerclikuma 
406.pants). (Lieta Nr. SKC-109/2019) ................................................................................... 102
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Dzīvokļu	 īpašnieku	 kopības	 prasījumiem	 pret	 dzīvokļu	 īpašnieku,	
tostarp	 gadījumos,	 kad	 tos	 īsteno	 dzīvojamās	 mājas	 pārvaldnieks	 kā	
kopības	 pilnvarnieks,	 piemērojams	 vispārīgais	 desmit	 gadu	 noilgums,	
ja	 vien	 dzīvokļa	 īpašnieks	 nav	 komersants.	 Ja	 kopība	 pret	 pakalpojumu	
sniedzēju	savas	saistības	vēl	nav	 izpildījusi,	 tad	prasījums	pret	atsevišķo	
dzīvokļa	īpašnieku	noilgst	vienlaikus	ar	pakalpojuma	sniedzēja	prasījumu	
pret	 kopību (Civillikuma 1895.pants un Komerclikuma 406.pants).  
(Lieta Nr. SKC-109/2019) ........................................................................................................... 102

Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju”

54.panta otrā daļa
Ja	dzīvojamai	ēkai	funkcionāli	nepieciešamās	zemes	īpašniekam	uz	likuma	
pamata	nav	prasījuma	tiesību	par	pievienotās	vērtības	nodokļa	samaksu,	
tad	 viņam	 nav	 tiesības	 prasīt	 lielāku	 nomas	 maksu,	 nekā	 tieši	 noteikts	
likumā	 (likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
54.panta otrā daļa). (Lieta Nr. SKC-42/2019) ....................................................................... 57

Maksātnespējas likums (pieņemts 26.07.2010.)

96.pants
Kapitālsabiedrības	dalībnieku	 lēmums,	ar	kuru	tiek	nodibināta	sabiedrības	
saistība	 izmaksāt	 dividendes,	 ir	 uz	 sabiedrības	 līguma	 izpildi	 vērsts	
vienpusējs	darījums.	Līdz	ar	to	sabiedrības	maksātnespējas	gadījumā	lēmums	
par	dividenžu	 izmaksu	var	 tikt	apstrīdēts	Maksātnespējas	 likuma	96.panta	
kārtībā	(Maksātnespējas likuma 96.pants). (Lieta Nr. SKC-185/2019) ...........................359

Notariāta likums

306.pants
Par	bezmantinieka	mantu	nevar	atzīt	mantu,	kura	atrodas	mantot	aicinātā	
faktiskā	 valdījumā,	 ja	 mantinieks	 uzaicinājumā	 noteiktajā	 termiņā	 vai	
gada	 laikā	 no	 mantojuma	 atklāšanās	 to	 ir	 pieņēmis	 (Notariāta likuma  
306.pants). (Lieta Nr. SKC-178/2019) ................................................................................... 151

Ja	 mantojuma	 atstājējam	 ir	 mantinieks,	 kas	 mantojumu	 pieņēmis	 (nav	
atteicies	 no	 mantojuma),	 neiestājas	 Civillikuma	 416.pantā	 noteiktie	
apstākļi	un	nav	taisāms	notariāls	akts	par	mantojuma	lietas	izbeigšanu	un	
mantojamās	mantas	atzīšanu	par	bezmantinieka	mantu.	Mantinieka	gribas	
izteikumam	 pieņemt	 vai	 atraidīt	 mantojumu	 ir	 neatgriezeniskas	 sekas	
(Notariāta likuma 306.pants). (Lieta Nr. SKC-178/2019) ............................................. 151
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Satversmes tiesas likums

32.panta trešā daļa un 31.panta 11.punkts
Kompetence	piešķirt	savam	spriedumam	atpakaļvērstu	spēku,	atzīstot,	ka	
augstāka	 juridiska	 spēka	 tiesību	 normai	 neatbilstošā	 tiesību	 norma	 nav	
spēkā	 ar	kādu	noteiktu	brīdi	pagātnē,	 tādējādi	pārgrozot	 jau	pastāvošās	
tiesiskās	attiecības,	ir	vienīgi	Satversmes	tiesai.	Tiesai,	kas	izskata	civillietu,	
šādas	kompetences	nav (Satversmes tiesas likuma 32.panta trešā daļa un 
31.panta 11.punkts). (Lieta Nr. SKC-15/2019) ................................................................... 224

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas likums

1.panta 2.punkts
Jēdziens	 “apdrošināšanas	 gadījums”	 Sauszemes	 transportlīdzekļu	
īpašnieku	 civiltiesiskās	 atbildības	 obligātās	 apdrošināšanas	 likuma	
1.panta	 2.punkta	 izpratnē	 aptver	 kaitējuma	 nodarīšanu	 ar	 jebkādu	
transportlīdzekļa	 izmantošanu,	kas	atbilst	 šī	 transportlīdzekļa	parastajai	
funkcijai,	 neatkarīgi	 no	 tā,	 vai	 viens	 vai	 abi	 transportlīdzekļi	 atradās	
kustībā	 un	 vai	 automašīnas	 durvis,	 iekāpjot	 tajā	 vai	 izkāpjot	 no	 tās,	
atvēris	 vadītājs	 vai	 pasažieris	 (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 1.panta 2.punkts).  
(Lieta Nr. SKC-2/2019) ................................................................................................................ 211

Savukārt	Ceļu	satiksmes	likuma	1.panta	7.punktā	noteiktā	ceļu	satiksmes	
negadījuma	 definīcija	 jēdziena	 “apdrošināšanas	 gadījums”	 iztulkošanā	
izmantojama	 tiktāl,	 ciktāl	 tā	 ir	 saskanīga	 ar	 šī	 jēdziena	 izpratni	
Eiropas	 Savienības	 tiesībās	 (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 1.panta 2.punkts).  
(Lieta Nr. SKC-2/2019) ................................................................................................................ 211
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lpp. (C –...)*1

1. Starptautisko tiesu nolēmumi
1.1. Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi

Eiropas	Cilvēktiesību	tiesas	komisijas	1986.gada	13.oktobra	lēmums	 
lietā	“Z.	and	E.	v.	Austria”	iesnieguma	Nr.	10153/82 ...................................................... 317

1989.gada	7.jūlija	spriedums	lietā	“Gaskin	v.	the	United	Kingdom”,	 
iesnieguma	Nr.	10454/83 .......................................................................................................... 147

1994.gada	19.aprīļa	spriedums	lietā	“Van	de	Hurk	v.	the	Netherlands”,	 
iesnieguma	Nr.	16034/90 .......................................................................................................... 317

1995.gada	13.jūlija	spriedums	lietā	“Tolstoy	Miloslavsky	v.	the	United	Kingdom”,	
iesnieguma	Nr.	18139/91 ............................................................................................................. 55

1997.gada	24.februāra	spriedums	lietā	“De	Haas	and	Gijsels	v.	Belgium”,	
iesnieguma	Nr.	19983/92 ............................................................................................................. 43

2001.gada	27.februāra	spriedums	lietā	“Jerusalem	v.	Austria”,	 
iesnieguma	Nr.	26958/95 ............................................................................................................. 49

2001.gada	29.marta	spriedums	lietā	“Thoma	v.	Luxembourg”,	 
iesnieguma	Nr.	38432/97 ............................................................................................................. 49

2002.gada	26.februāra	spriedums	lietā	“Dichand	and	others	v.	Austria”,	
iesnieguma	Nr.	29271/95 ..............................................................................................44,	47–48

2002.gada	7.februāra	spriedums	lietā	“Mikulić	v.	Croatia”,  
iesnieguma	Nr.	53176/99 ................................................................................................147–148

2005.gada	22.februāra	spriedums	lietā	“Pakdemirli	v.	Turkey”,	 
iesnieguma	Nr.	35839/97 ............................................................................................................. 55

2006.gada	19.decembra	spriedums	lietā	“Dąbrowski	v.	Poland”,	 
iesnieguma	Nr.	18235/02 ............................................................................................................. 47

2006.gada	21.septembra	spriedums	lietā	“Borshevskiy	v.	Russia”,	 
iesnieguma	Nr.	14853/03 .......................................................................................................... 312

2006.gada	7.novembra	spriedums	lietā	“Mamère	v.	France”,	 
iesnieguma	Nr.	12697/03 ............................................................................................................. 47

2007.gada	20.decembra	spriedums	lietā	“Phinikaridou	v.	Cyprus”,  
iesnieguma	Nr.	23890/02 ................................................................................................147–148

*1	 Lappušu	numerācija	Rādītājā	norādīta	bez	“C”	burta.
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2009.gada	23.jūnija	spriedums	lietā	“Bodrožić		v.	Serbia”,	 
iesnieguma	Nr.	32550/05 .....................................................................................................49–50

2009.gada	6.oktobra	spriedums	lietā	“Kuliś	and	Różycki	v.	Poland”,	 
iesnieguma	Nr.	27209/03 ............................................................................................................. 44

2011.gada	19.jūlija	spriedums	lietā	“Uj	v.	Hungary”,	 
iesnieguma	Nr.	23954/10 ............................................................................................................. 47

2012.gada	7.februāra	spriedums	lietā	“Axel	Springer	AG	v.	Germany”,  
iesnieguma	Nr.	39954/08 ............................................................................................................. 44

2014.gada	17.aprīļa	spriedums	lietā	“Mladina	d.d.	Ļubļana	v.	Slovenia”,	
iesnieguma	Nr.	20981/10 ............................................................................................................. 44

2016.gada	2.jūnija	spriedums	lietā		“Instytut	Ekonomichnykh	Reform,	 
Tov		v.	Ukraine”, iesnieguma	Nr.	61561/08 ............................................................................ 48

2016.gada	22.novembra	spriedums	lietā	“Grebneva	and		Alisimchik	v.	Russia”,	
iesnieguma	Nr.	8918/05 ........................................................................................................	47,	50

2016.gada	29.marta	spriedums	lietā	“Bédat	v.	Switzerland”,	 
iesnieguma	Nr.	56925/08				 ......................................................................................................... 43

1.2. Eiropas Savienības (Eiropas Kopienu) Tiesas nolēmumi

1990.gada	17.maija	spriedums	lietā	“INT	–	Barber	(Peinado	Guitart)”,	 
C-262/88 ........................................................................................................................................... 179

1999.gada	25.februāra	spriedums	lietā	“CPP”,	C-349/96 ............................................ 230

2001.gada	4.oktobra	spriedums	lietā	“Goed	Wonen	un	Staatssecretaris	van	
Financiën”,	C-326/99,	ECLI:EU:C:2001:506 .......................................................................... 91

2001.gada	8.marta	spriedums	lietā	“Skandia”,	C-240/99,	ECLI:EU:C:1999:93 ...........230

2004.gada	5.oktobra	spriedums	apvienotajās	lietās	“Pfeiffer	u.c.”,	 
C-397/01	līdz	C-403/01,	ECLI:EU:C:2004:584 ................................................................. 231

2006.gada	26.oktobra	spriedums	lietā	“Mostaza	Claro”,	 
C-168/05,	ECLI:EU:C:2006:675 ............................................................................................... 138

2009.gada	15.oktobra	spriedums	lietā	“Hochtief	un	Linde-Kca-Dresden”,	
C-138/08,	ECLI:EU:C:2009:627 ...........................................................................................74,	99	

2009.gada	2.aprīļa	spriedums	lietā	“Elshani”,	 
C-459/07,ECLI:EU:C:2009:224 ....................................................................................74–75,	99

2009.gada	4.jūnija	spriedums	lietā	“Pannon”,	 
C-243/08,	ECLI:EU:C:2009:350 ............................................................................................... 138

2011.gada	13.oktobra	spriedums	apvienotajās	lietās	“Airfield	un	Canal	Digitaal”,	
C-431/09,	un	“Airfield”,	C-432/09,ECLI:EU:C:2011:648 .....................................263,	266
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2012.gada	23.oktobra	spriedums	lietā	“Marques	Almeida”,	C-300/10,	
ECLI:EU:C:2012:656 ..................................................................................................................... 221

2013.gada	25.aprīļa	spriedums	lietā	“Asociaţia	Accept”,	C-81/12,	
ECLI:EU:C:2013:275 ..................................................................................................................... 221

2013.gada	7.novembra	spriedums	apvienotajās	lietās	“Tulică	un	Plavoşin”,	
C-249/12	un	C-250/12,	ECLI:EU:C:2013:722 ...............................................................74,	84

2014.gada	4.septembra	spriedums	lietā	“Vnuk”,	 
C-162/13,	ECLI:EU:C:2014:2146 ............................................................................................ 221

2015.gada	15.janvāra	spriedums	lietā	“Šiba”,	C-537/13,	 
ECLI:EU:C:2015:14 ........................................................................................................................ 137

2015.gada	19.novembra	spriedums	lietā	“SBS	Belgium”,	C-325/14,	
ECLI:EU:C:2015:764 ..................................................................................................................... 264

2015.gada	26.marta	spriedums	lietā	“Litaksa”,	C-556/13,	 
ECLI:EU:C:2015:202 ..................................................................................................................... 230

2017.gada	14.septembra	spriedums	lietā	“Delgado	Mendes”,	C-503/16,	
ECLI:EU:C:2017:681 ..................................................................................................................... 221

2017.gada	28.novembra	spriedums	lietā	“Rodrigues	de	Andrade”,	 
C-514/16,	EU:C:2017:908 .......................................................................................................... 221

2018.gada	15.novembra	spriedums	lietā “BTA	Baltic	Insurance	Company”,	 
C-648/17,	ECLI:EU:C:2018:917 .....................................................................................219,	222

2. Latvijas tiesu nolēmumi
2.1. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi
1998.gada	13.jūlija	spriedums	lietā	Nr.	03-04	(98) ........................................................ 208

2003.gada	25.marta	spriedums	lietā	Nr.	2002-12-01 ....................................................... 70

2004.gada	11.oktobra	spriedums	lietā	Nr.	2004-02-0106........................................... 146

2005.gada	17.janvāra	spriedums	lietā	Nr.	2004-10-01 ................................................. 351

2006.gada	8.marta	spriedums	lietā	Nr.	2005-16-01 ......................................................... 76

2009.gada	13.februāra	sprieduma	lietā	Nr.	2008-34-01 ................................................. 65

2009.gada	13.februāra	spriedums	lietā	Nr.	2008-34-01 ................................................. 70

2009.gada	13.februāra	spriedums	lietā	Nr.	2008-34-01 ................................................. 88

2009.gada	15.aprīļa	spriedums	lietā	Nr.	2008-36-01 ....................................................... 76

2010.gada	30.marta	sprieduma	lietā	Nr.	2009-85-01 ................................................... 310

2010.gada	6.decembra	spriedums	lietā	Nr.2010-25-01 .................................................. 76
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2012.gada	1.novembra	spriedums	lietā	Nr.	2012-06-01 .............................................. 310

2012.gada	7.jūnija	spriedums	lietā	Nr.	2011-19-01 ....................................................... 238

2014.gada	28.novembra	spriedums	lietā	Nr.	2014-09-01 .................................350–352

2014.gada	29.decembra	spriedums	lietā	Nr.	2014-06-03 ........9,	228,	230,	232,	235,	
238–239,	241

2014.gada	9.janvāra	spriedums	lietā	Nr.	2013-08-01 .................................................... 310

2015.gada	6.februāra	sprieduma	lietā	Nr.	2014-32-01 ................................................. 350

2018.gada	12.aprīļa	spriedums	lietā	Nr.	2017-17-01 ....................................................... 70

2.2. Latvijas Republikas Senāta spriedumi

2.2.1.  Administratīvo lietu departamenta nolēmumi

2004.gada	30.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKA-5/2004 ................................................... 232

2010.gada	18.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKA-69/2010 ................................................ 208

2011.gada	16.jūnija	spriedums	lietā	Nr.	SKA-23/2011 .......................................110,	115

2013.gada	2.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKA-706/2013 ........................................ 110

2.2.2. Krimināllietu departamenta lēmumi

2013.gada	18.jūnija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-5/2013 ......................................................... 294

2015.gada	27.maija	lēmumu	lietā	Nr.	SKK-234/2015 ................................................... 294

2017.gada	23.janvāra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-2/2017 ..................................................... 294

2.2.3. Civillietu departamenta nolēmumi

2004.gada	1.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-642/2004 ........................................ 181

2007.gada	12.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-237/2007.............................267-268

2007.gada	14.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-153/2007 ..........................................66,	73

2007.gada	29.augusta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-535/2007 ..............................60,	65,	85

2008.gada	10.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC458/2008 .......................................... 42

2008.gada	19.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-118/2008 .............................................. 284

2008.gada	23.janvāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-34/2008....................................277,	285

2009.gada	11.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-47 ........................................................ 136

2009.gada	11.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-47/2009 ........................................... 321

2009.gada	25.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-71/2009 .............................................. 71
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2009.gada	25.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-54/2009 .......................278–280,	282

2010.gada	15.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-157/2010...................................... 179

2010.gada	22.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-1210/2010 ................................... 171

2010.gada	24.novembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-0226/2010 .................................. 190

2010.gada	7.aprīļa	spriedums	lietā	Nr.	SKC-91/2010 ................................................... 180

2011.gada	12.janvāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-15/2011....................................277,	284

2011.gada	16.novembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-347/2011 .................143,	145,	147

2011.gada	16.novembra	spriedums	Nr.	SKC-195/2011 ............................................... 335

2011.gada	5.oktobra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-209/2011................................................ 40

2011.gada	5.oktobra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-209/2011................................................ 42

2011.gada	9.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-36/2011 ...................................................... 78

2012.gada	23.maija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-766/2012 ............................................... 171

2012.gada	25.janvāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-27/2012.............................................. 335

2012.gada	26.jūnija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-0401/2012 ..................................337–338

2013.gada	21.maija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-1186/2013 ............................................ 362

2013.gada	23.oktobra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-368/2013 ................................330–331

2013.gada	31.maija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-164/2013 .....................................360–361

2014.gada	19.decembra	lēmums	lietā	Nr.	SKC-3112/2014 ........................................ 330

2014.gada	19.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-116/2014 ..........................362–365,	367

2014.gada	21.maija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-26/2014 ................................................. 250

2014.gada	25.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-73/2014 ........................................... 137

2014.gada	25.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-73/2014 ........................................... 321

2014.gada	27.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-137/2014 .............................................. 330

2015.gada	22.septembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-2778/2015 ................................. 332

2015.gada	25.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-1/2015 ..........................228,	235,	241

2015.gada	28.augusta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-187/2015 .....................................66–67

2015.gada	28.decembra	spriedumu	lietā	Nr.	SKC-110/2015 .................................65,	73

2015.gada	28.oktobra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-151/2015 ............................................. 52

2015.gada	29.maija	lēmums	lietā	Nr.	SKC-2288/2015 ................................................. 330

2015.gada	5.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-250/2015 ............................228,	235,	241
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2016.gada	1.jūlija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-124/2016.........................................267–268

2016.gada	16.septembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-193/2016 ....................................... 71

2016.gada	17.jūnija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-252/2016 ................................................. 71

2016.gada	20.septembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-290/2016 ....................................... 78

2016.gada	22.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-2274/2016 ................................... 181

2016.gada	22.novembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-226/2016 ........................................ 71

2016.gada	26.oktobra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-336/2016 ............................................. 71

2016.gada	3.novembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-255/2016 ........................................... 71

2016.gada	30.maija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-118/2016 .................................................. 71

2016.gada	31.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-231/2016 .............................................. 348

2016.gada	4.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-40/2016 ...............................................95,	98

2016.gada	9.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-39/2016 ................................................. 71

2017.gada	10.oktobra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-1271/2017 ...................165,	171,	173

2017.gada	16.jūnija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-220/2017 .............................................. 110

2017.gada	20.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-543/2017 .............................................. 169

2017.gada	28.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-60/2017 ........................................... 330

2017.gada	29.novembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-136/2017 ...........................251,	261

2017.gada	31.janvāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-69/2017.............................................. 330

2017.gada	31.oktobra	rīcības	sēdes	lēmums	lietā	Nr.	SKC-1599/2017 .................... 42

2017.gada	6.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-277/2017 ...................................51–52

2017.gada	6.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-379/2017 ...................................51–52

2018.gada	10.septembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-10/2018 ....................................... 264

2018.gada	14.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-107/2018 ........................................ 330

2018.gada	19.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-7/2018 .............................................. 235

2018.gada	19.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-7/2018 .............................................. 295

2018.gada	26.aprīļa	spriedums	lietā	Nr.	SKC-36/2018 ................................................. 332

2018.gada	27.aprīļa	spriedums	lietā	Nr.	SKC-239/2018 .............................................. 330

2018.gada	27.februāra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-0080/2018 ...................................... 338

2018.gada	27.jūnija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-5/2018 ................................................71,	73

2018.gada	28.decembra	spriedums	lietā	Nr.	SKC-217/2018............................269–270
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2018.gada	29.augusta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-20/2018 ................................................ 73

2018.gada	29.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-43/2018 ................................................ 235

2018.gada	4.jūnija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-103/2018 .................................................... 51

2019.gada	15.marta	spriedums	lietā	Nr.	SKC-61/2019 ................................................ 136

2019.gada	3.jūlija	spriedums	lietā	Nr.	SKC-239/2019..............................................51–52

2.3. Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulces lēmums

2009.gada	29.maija	lēmums	“Par	tiesu	praksi	lietās	par	krāpšanu” ....................... 295

2.4. Tiesu prakses apkopojumi

Augstākās	 tiesas	 tiesu	 prakses	 apkopojums	 “Tiesu	 prakse	 civillietu	
izskatīšanā	par	bērna	izcelšanās	noteikšanu,	adopcijas	apstiprināšanu	un	
atcelšanu,	uzturlīdzekļu	piedziņu	no	vecākiem	bērna	uzturēšanai,	laulības	
šķiršanu	un	neesamību”,	2004 ................................................................................................. 147

Augstākās	tiesas	tiesu	prakses	apkopojums	“Kopīpašums”,	2011 .................277,	284

Augstākās	 tiesas	 2010.	 un	 2011.gada	 tiesu	 prakses	 apkopojums	 “Tiesu	
prakse	lietās	par	individuālajiem	darba	strīdiem”,	2011 .............................................. 169

Augstākās	 tiesas	 tiesu	 prakses	 apkopojums	 “Tiesu	 prakse	 lietās	 par	
darījumu	apstrīdēšanu	un	zaudējumu	piedziņu	no	parādnieka	pārstāvjiem	
maksātnespējas	procesu	ietvaros”,	2014 ...................................................................362–363

Augstākās	 tiesas	 2015.gada	 tiesu	 prakses	 apkopojums	 “Tiesu	 prakse	
prasības	nodrošināšanas	lietās” .............................................................................................. 311

Augstākās	 tiesas	 tiesu	prakses	apkopojums	 “Goda	un	cieņas	 civiltiesiskā	
aizsardzība”	(2000–2018) ............................................................................................................ 42
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Latvijas	Republikas	pirmā	sasaukuma	Augstākās	Padomes	piektās	sesijas	
28.sēdes	stenogramma,	1992.gada	24.novembris,	Latvijas	Republikas	 
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Likumprojekta	Nr.	1039/Lp11	“Šķīrējtiesu	likums”	anotācija ...................................351

Citi avoti

Balodis	K.	Ievads	civiltiesībās.	Rīga:	Zvaigzne	ABC,	2007 ........................281,	327,	367

Balodis	K.	Jaunais	komercdarījumu	regulējums	un	tā	piemērošana.	 
Komerclikuma	D	daļa,	kas	stāsies	spēkā	2010.gada	1.janvārī.	Jurista	Vārds,	
26.05.2009.,	Nr.	21.........................................................................................................................109

Balodis	K.	Labas	ticības	princips	mūsdienu	Latvijas	civiltiesībās.	 
Jurista	Vārds,	03.12.2002.,	Nr.	24 ........................................................................278,	281,	283

Baumbach	/	Hopt.	Handelsgesetzbuch	mit	GmbH	&	Co.,	 
Handelsklauseln,	Bank-	und	Kapitalmarktrecht,	Transportrecht	 
(ohne	Seerecht).	36.Auflage.	München:	C.H.BECK,	2014 ..............................................109

Brekoulakis	S.L.,	Shore	L.	United	Nations	Commission	on	International	 
Trade	Law	(UNCITRAL)	Model	Law	on	International	Commercial	 
Arbitration.	In:	Mistelis	L.A.	(Ed.)	Concise	International	Arbitration.	 
Alphen	aan	den	Rijn:	Kluwer	Law	International,	2010 .................................................352

Bukovskis	V.	Civīlprocesa mācību	grāmata.	 
Rīga:	Autora	izdevums,	1933 .................................................138,	201,	210,	268,	328,	357

Civillikuma	komentāri.	Mantojuma	tiesības.	 
Sastādījuši	Krauze	R.	un	Gencs	Z.	Rīga:	Mans	īpašums,	1997 ...........................148,	157

Civilprocesa	likuma	komentāri.	I	daļa	(1.–28.nodaļa).	 
Otrais	papildinātais	izdevums.	Sagatavojis	autoru	kolektīvs.	Prof.	K.	Torgāna	
zinātniskajā	redakcijā.	Rīga:	Tiesu	namu	aģentūra,	2016 ..................................267,	328

Civilprocesa	likuma	komentāri.	II	daļa	(29.–60.1nodaļa).	 
Sagatavojis	autoru	kolektīvs	prof.	K.	Torgāna	zinātniskajā	 
redakcijā.	Rīga:	Tiesu	namu	aģentūra,	2012 ....................................... 136,	146,	310,	321

*1 Lappušu	numerācija	Rādītājā	norādīta	bez	“C”	burta.



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-412

Civilprocesa	likuma	komentāri.	Trešais	papildinātais	izdevums.	 
Autoru	kolektīvs.	Prof.	K.	Torgāna	zinātniskajā	redakcijā.	 
Rīga:	Tiesu	namu	aģentūra,	2006 ...........................................................................................310

Civilprocesa	likums	(1938.g.	izd.,	1939.g.	iespied.)	ar	paskaidrojumiem.	
Sastādījuši	F.	Konradi,	T.	Zvejnieks	u.c.	Rīga:	Valsts	tipogrāfijas	 
izdevums,	1939 ...............................................................................................................................330

Fouchard	Gaillard	Goldman	On	International	Commercial	Arbitration.	 
Gaillard	E.,	Savage	J.	(Eds.)	The	Hague:	Kluwer	Law	International,	1999 .............352

Grūtups	A.,	Kalniņš	E.	Civillikuma	komentāri.	Trešā	daļa.	Lietu	tiesības.	 
Īpašums.	Rīga:	Tiesu	namu	aģentūra,	2002........................................................................276

Gulbis	R.	Pienākums	segt	dzīvojamās	mājas	pārvaldīšanas	izdevumus	un	
norēķināties	par	pakalpojumiem,	kas	saistīti	ar	dzīvokļa	īpašuma	lietošanu:	
reālnastas	tiesiskā	regulējuma	attiecināšana	kā	risinājums.	Latvijas	Republikas	
Satversmei	–	95.	Latvijas	Universitātes	75.	zinātniskās	konferences	rakstu	
krājums.	Rīga:	LU	Akadēmiskais	apgāds,	2017 .................................................................114

Kalniņš	E.	Privāttiesību	teorija	un	prakse.	Raksti	privāttiesībās.	 
Rīga:	Tiesu	namu	aģentūra,	2005 ...........................................................................................367

Kārkliņš	J.	Noilgums	piespiedu	nomas	attiecībās	komerctiesībās.	 
Jurista	Vārds,	27.02.2018.,	Nr.	9...............................................................................................109

Krastiņš	U.,	Liholaja	V.,	Hamkova	D.	Krimināllikuma	komentāri.	 
Trešā	daļa	(XVIII–XXV	nodaļa).	Rīga:	Tiesu	nama	aģentūra,	2016 ...........................294

Lange	V.	Atzīšanas	prasība	un	mūsu	Senāta	judikatūra.	Rīga,	1937 ........................330

Levits	E.	Judikatūra	–	pamati,	problēmas,	piemērošana.	 
Latvijas	Republikas	Augstākās	Tiesas	Biļetens,	Nr.	1/2010 ........................................331

Līcis	A.	Prasības	tiesvedība	un	pierādījumi.	Prof.	K.	Torgāna	zinātniskajā	
redakcijā.	Rīga:	Tiesu	namu	aģentūra,	2003 ......................................................................210

Ozoliņš	O.	Jaunā	Civillikuma	ievads.	Raksti	par	Prezidenta	K.	Ulmaņa	Civillikumu.	
Tieslietu	Ministrijas	Vēstneša	1939.g.	1.burtnīcas	pielikums.	Rīga:	Tieslietu	
ministrijas	izdevums,	1939 .......................................................................................................280

Pastars	E.	Satversmes	tiesas	sprieduma	nolēmumu	daļas	izpratne	un	
piemērošanas	problēmas.	Jurista	Vārds,	16.02.2016.,	Nr.	7 ........................................240

Pila	J.,	Torremans	P.	European	Intellectual	Property	Law.	Oxford:	Oxford	University	
Press,	2016,	p.	594;	Stamatoudi	I.,	Torremans	P.	(ed.).	EU	Copyright	Law.	 
A	Commentary.	Cheltenham,	UK,	Northampton,	MA,	USA:	Edward	Elgar,	2014 .........273

Ricketson	S.,	Ginsburg	J.	International	Copyright	and	Neighbouring	Rights.	 
The	Berne	Convention	and	Beyond.	Second	Edition.	Volume	I.	 
Oxford	University	Press,	2006 ..................................................................................................265



C-413

Citu avotu rādītājs, uz kuriem publicētajos nolēmumos dotas atsauces

Rodiņa	A.,	Spale	A.	Satversmes	85.pants.	Latvijas	Republikas	Satversmes	
komentāri.	VI	nodaļa.	Tiesa.	VII	nodaļa.	Valsts	kontrole.	 
Rīga:	Latvijas	Vēstnesis,	2013 ..................................................................................................239

Sanders	P.	Arbitration.	In:	Cappelletti	M.	(Ed.)	International	Encyclopedia	of	
Comparative	Law.	Vol.	XVI:	Civil	Procedure.	Mohr	Siebeck,	Nijhoff:	Tübingen,	
Leiden,	2014.....................................................................................................................................352

Strupišs	A.	Kapitālsabiedrības	dalībnieku	savstarpējo	attiecību	 
tiesiskais	pamats.	Jurista	Vārds,	07.04.2009.,	Nr.	14/15 ..............................................367

Strupišs	A.	Komerclikuma	komentāri	III.	B	daļa.	Komersanti.	 
XI	sadaļa.	Kapitālsabiedrības	(134.–184.panti).	 
Izdevējs:	“A.	Strupiša	juridiskais	birojs”	SIA,	2003 .....................................200–201,	367

Vēbers	J.	Civillikuma	komentāri.	Ģimenes	tiesības.	 
Rīga:	Mans	īpašums,	2000..........................................................................................................147

Zīle	K.	Atsevišķi	mantojuma	pieņemšanas	problēmjautājumi.	 
Latvijas	Universitātes	Juridiskās	fakultātes	6.starptautiskās	zinātniskās	
konferences	rakstu	krājums	“Konstitucionālās	vērtības	mūsdienu	tiesiskajā	
telpā”,	2016.gada	16.–17.novembris ......................................................................................158



Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

C-414

Publicēto nolēmumu rādītājs pēc lietu 
numuriem

lpp.

Lieta	Nr.	SKC-[D]/2019	 (ECLI:[..]) .................................................................................C-140

Lieta	Nr.	SKC-2/2019	 (ECLI:LV:AT:2019:0416.C30483409.6.S) ..................C-211

Lieta	Nr.	SKC-15/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0312.C04203511.2.S) ..................C-224

Lieta	Nr.	SKC-30/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0529.C32298415.1.S) ..................C-184

Lieta	Nr.	SKC-40/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0710.C30292615.1.S) .................... C-21

Lieta	Nr.	SKC-42/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0409.C28261709.1.S) .................... C-57

Lieta	Nr.	SKC-61/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0315.C31241015.1.S) ..................C-314

Lieta	Nr.	SKC-70/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0314.C29691515.2.S) ..................C-322

Lieta	Nr.	SKC-104/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0530.C30524615.3.S) .................... C-92

Lieta	Nr.	SKC-109/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:1212.C31346614.3.S) ..................C-101

Lieta	Nr.	SKC-178/2019	 	(ECLI:LV:AT:2019:0530.C32184016.5.S) .................C-151

Lieta	Nr.	SKC-185/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:1003.C30594016.4.S) ..................C-359

Lieta	Nr.	SKC-222/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0819.C04339012.5.S) ..................C-242

Lieta	Nr.	SKC-226/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0620.C31392114.5.S) ..................C-194

Lieta	Nr.	SKC-259/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:1217.C04169414.5.S) ..................C-275

Lieta	Nr.	SKC-316/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:1031.C33431717.7.S) ..................C-129

Lieta	Nr.	SKC-318/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:1209.C29347017.7.S) ..................C-333

Lieta	Nr.	SKC-369/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0220.C33747916.10.S) ...............C-162

Lieta	Nr.	SKC-376/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:1203.C30666916.9.S) ..................C-297

Lieta	Nr.	SKC-509/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:1001.C32193217.7.S) ..................C-178

Lieta	Nr.	SKC-1037/2019	 (ECLI:LV:AT:2019:0717.C30558918.7.L) ..................C-340

Lieta	Nr.	SKC-1181/2019	 (ECLI:LV:AT:2019:0925.C30474518.14.L) ...............C-346

Lieta	Nr.	SKC-1374/2019		(ECLI:LV:AT:2019:1011.C73356619.8.S) ..................C-203

Lieta	Nr.	SPC-1/2019		 (ECLI:LV:AT:2019:0207.C30595817.5.L) ..................C-354

Lieta	Nr.	SPC-30/2019	 (ECLI:LV:AT:2019:1113.C30696519.5.L) ..................C-307



Latvijas Republikas  
Senata

Kriminallietu  
departamenta  

lemumi

2019



K-3

Satura rādītājs
Krājuma “Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2019” 
Krimināllietu departamenta lēmumu daļas anotācija ........................................... K-5

Summary of the Section of the Rulings by the Department of  
Criminal Cases of the Supreme Court of the Republic of Latvia 2019 .........K-20

I. Lēmums Krimināllikuma Vispārīgās daļas piemērošanas 
  jautājumos ..............................................................................................................................K-37

	 Labvēlīgu	seku	veida	piemērošana	tiesību	uz	kriminālprocesa	 
	 pabeigšanu	saprātīgā	termiņā	pārkāpuma	gadījumā	 
 (Lieta Nr. SKK-[C]/2019) ....................................................................................................... K-37

II. Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas piemērošanas  
 jautājumos ..............................................................................................................................K-45

Prettiesiska	piedalīšanās	bruņotā	konfliktā	(Lieta Nr. SKK-[L]/2019) ...........K-45

Darba	aizsardzības	noteikumu	pārkāpšana (Lieta Nr. SKK-3/2019)...............K-53

Noziedzīgu	nodarījumu	valsts	institūciju	dienestā	kvalifikācija,	 
ja	to	rezultātā	iestājušās	smagas	sekas	(Lieta Nr. SKK-5/2019) ........................K-75

Dienesta	pilnvaru	pārsniegšana	un	dienesta	stāvokļa	 
ļaunprātīga	izmantošana;	Mantkārīga	nolūka	konstatēšana	 
Krimināllikuma	317.pantā	un	318.pantā	paredzētajos	 
noziedzīgajos	nodarījumos;	Mantiskais	zaudējums	kā	 
būtisks	kaitējums;	Pienākums	maksāt	kaitējuma	kompensāciju,	 
ja	kriminālprocess	tiesā	izbeigts	uz	nereabilitējošiem	 
apstākļiem	(Lieta Nr. SKK-17/2019) ..............................................................................K-90

Atteikšanās	no	alkohola,	narkotisko,	psihotropo,	toksisko	 
un	citu	apreibinošu	vielu	ietekmes	pārbaudes  
(Lieta Nr. SKK-26/2019)...................................................................................................K-101

Valsts	akciju	sabiedrības	valdes	loceklis	atzīstams	par	valsts	 
amatpersonu (Lieta Nr. SKK-33/2019) ......................................................................K-111

Par	pierādītu	atzītā	noziedzīgā	nodarījuma	–	patvarība	–	 
apraksts	(Lieta Nr. SKK-67/2019) ................................................................................K-158

Laimesti	atzīstami	par	deklarējamiem	ienākumiem	 
Krimināllikuma	219.panta	otrās	daļas	(Izvairīšanās	no	deklarācijas	
iesniegšanas)	izpratnē	(Lieta Nr. SKK-95/2019) ...................................................K-165

Akcīzes	preču	realizēšana	bez	licences  
(Lieta Nr. SKK-111/2019) ................................................................................................K-172

Izvairīšanās	no	pievienotās	vērtības	nodokļa	nomaksas	 
(Lieta Nr. SKK-372/2019) ................................................................................................K-176



Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

K-4

III. Lēmumi Kriminālprocesa likuma piemērošanas jautājumos ...............K-184
Tiesību	uzaicināt	paša	izvēlētu	aizstāvi	ierobežošana	 
(Lieta Nr. SKK-[J]/2019) ...................................................................................................K-184
Izmeklēšanas	darbību	rezultātā	iegūto	ziņu	fiksēšana	 
un	to	ticamības	pārbaude	(Lieta Nr. SKK-10/2019) .............................................K-189
Sprieduma	rezolutīvā	daļa	par	kaitējuma	kompensāciju	 
(Lieta Nr. SKK-19/2019)...................................................................................................K-196
Krimināllietas	iztiesāšana	apsūdzētā	prombūtnē	(in absentia)	 
(Lieta Nr. SKK-22/2019)...................................................................................................K-201
Prokurora	un	apsūdzētā	noslēgtās	vienošanās	par	vainas	 
atzīšanu	un	sodu	obligāta	sastāvdaļa	–	vienošanās	par	apsūdzētajam	
piederošās	mantas	īpašo	konfiskāciju	(Lieta Nr. SKK-34/2019) ....................K-211
Satversmes	tiesas	spriedums	kā	jaunatklāts	apstāklis	 
(Lieta Nr. SKK-J-43/2019)................................................................................................K-217
Solidāra	atbildība	par	kaitējuma	kompensāciju	vienošanās	procesā	 
(Lieta Nr. SKK-51/2019)...................................................................................................K-229
Pieaicinātais	eksperts	(Lieta Nr. SKK-66/2019) ....................................................K-235
Nepilnīga	tiesas	sēdes	protokola	sekas	(Lieta Nr. SKK-94/2019) ..................K-243
Tiesas	apspriedes	noslēpuma	pārkāpums	 
(Lieta Nr. SKK-125/2019) ................................................................................................K-250
Lietas	nepamatota	iztiesāšana	bez	apsūdzētā	piedalīšanās	 
(Lieta Nr. SKK-266/2019) ................................................................................................K-259
Noziedzīga	nodarījuma	galīgā	kvalifikācija; Lēmums	par	atteikšanos	 
uzsākt	kriminālprocesu	nav	atzīstams	par	kriminālprocesu	 
nepieļaujošu	apstākli (Lieta Nr. SKK-282/2019) ...................................................K-264
Tiesas	sēdes	gaitas	fiksēšana	(Lieta Nr. SKK-371/2019) ...................................K-272
Tiesību	uz	aizstāvību	nodrošināšanas	izvērtējums	 
(Lieta Nr. SKK-600/2019) ................................................................................................K-280

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs ........................................................................................K-287

Tiesību aktu rādītājs .............................................................................................................K-296

Tēžu rādītājs ..............................................................................................................................K-310

Judikatūras un tiesu prakses rādītājs .........................................................................K-319

Citu avotu rādītājs, uz kuriem publicētajos lēmumos  
dotas atsauces ...........................................................................................................................K-325

Publicēto lēmumu rādītājs pēc lietu numuriem ...................................................K-326



K-5

Krājuma “Latvijas Republikas Senāta 
spriedumi un lēmumi 2019” Krimināllietu 
departamenta lēmumu daļas anotācija

1.		 2019.gadā	Krimināllietu	departamentā	saņemtas	764	lietas,	izskatītas	
783	lietas,	palikusi	neizskatīta	141	lieta.	Salīdzinot	ar	2018.gadu,	saņemto	
un	izskatīto	lietu	skaits	palielinājās	attiecīgi	par	27	un	111	lietām,	neizskatīto	
lietu	skaits	samazinājās	par	19	lietām.	430	lietās	jeb	61	%	pieņemts	lēmums	
atteikt	ierosināt	kasācijas	tiesvedību.	Mutvārdu	procesā	2019.gadā	izskatītas	
14	lietas	(1,8%),	kas	saistāms	ar	to,	ka	Augstākā	tiesa	skata	arī	sūdzības	par	
Kriminālprocesa	 likuma	 66.nodaļā	 noteiktajiem	 lēmumiem	 par	 personas	
izdošanu	 ārvalstij.	 Krimināllietu	 departamenta	 lēmumos	 analizēti	 gan	
materiālo	 tiesību	 jautājumi,	 gan	 procesuālo	 tiesību	 jautājumi.	 Augstākās	
tiesas	 mājaslapā	 Judikatūras	 nolēmumu	 arhīvam	 pievienots	 71	 lēmums,	
savukārt	 publicēšanai	 gadagrāmatā	 atlasīti	 25	 lēmumi.	 Krimināllietu	
departamenta	lēmumi	tiek	atlasīti	un	publicēti	Augstākās	tiesas	mājaslapā	
un	grāmatā,	ievērojot	kasācijas	instances	tiesas	vienu	no	pamatfunkcijām	–	
vienotas	tiesu	prakses	veidošana	un	juridiskās	domas	attīstība.
2019.gads	Senāta	praksē	 ir	bijis	daudzveidīgs,	 taču	 ir	 tiesību	 jautājumi,	
kas	 ir	 aktuāli	 jau	 ilgāku	 laika	 periodu	 un	 kuros	 ir	 pieņemti	 nolēmumi	
ar	 būtisku	 nozīmi.	 Proti,	 Krimināllietu	 departamentā	 aktuāli	 materiālo	
tiesību	jautājumi	skar	Krimināllikuma	XIX	nodaļā	“Noziedzīgi	nodarījumi	
tautsaimniecībā”	un	XXIV	nodaļā	“Noziedzīgi	nodarījumi	valsts	institūciju	
dienestā”	 noteikto	 pantu	 pareizas	 izpratnes	 un	 kvalifikācijas	 aspektus.	
Vienlaikus	tiek	risināti	arī	jauni	un	aktuāli	materiālo	tiesību	piemērošanas	
jautājumi,	piemēram,	Krimināllikuma	262.1pantā	(Atteikšanās	no	alkohola,	
narkotisko,	 psihotropo,	 toksisko	 un	 citu	 apreibinošu	 vielu	 ietekmes	
pārbaudes),	 Krimināllikuma	 146.pantā	 (Darba	 aizsardzības	 noteikumu	
pārkāpšana),	Krimināllikuma	77.1pantā	(Prettiesiska	piedalīšanās	bruņotā	
konfliktā)	paredzēto	noziedzīgo	nodarījumu	sastāvu	pazīmju	izpratne	un	
konstatēšana.	Lai	gan	atzīstams,	ka	Krimināllietu	departaments	katru	gadu	
skata	 ievērojamu	 skaitu	 nolēmumu,	 kuros	 tiek	 konstatēts,	 ka	 zemākas	
instances	 tiesas	 nolēmums	 atceļams,	 jo	 nav	 sniegtas	 atbildes	 uz	 visiem	
apelācijas	sūdzības	vai	protesta	motīviem,	vienlaikus	tiek	analizēti	arī	tādi	
procesuālo	 tiesību	 jautājumi,	 kas	 skar	 kriminālprocesa	 pamatprincipu	
izpratni	un	 ievērošanu,	piemēram,	tiesības	uz	 lietas	 izskatīšanu	taisnīgā	
tiesā,	 tiesības	 uz	 aizstāvību,	 kā	 arī	 citus	 būtiskus	 procesuālo	 tiesību	
jautājumus	 –	 lietas	 iztiesāšanu	 bez	 apsūdzētā	 piedalīšanās,	 tiesas	
apspriedes	noslēpuma	pārkāpumu,	jaunatklātu	apstākļu	izpratni.	
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2.		 Šajā	 krājumā	 ietverti	 25	 Krimināllietu	 departamenta	 lēmumi,	 kas	
skatīti	gan	rakstveida,	gan	mutvārdu	procesā,	gan	atklātā,	gan	slēgtā	tiesas	
sēdē.	Tie	sadalīti	trīs	nodaļās,	ņemot	vērā,	ka	tajos	risināti	gan	materiālo	
tiesību,	gan	procesuālo	tiesību	jautājumi:

-		lēmumi	 Krimināllikuma	 Vispārīgās	 daļas	 piemērošanas	
jautājumos;

-		lēmumi	Krimināllikuma	Sevišķās	daļas	piemērošanas	jautājumos;

-		lēmumi	Kriminālprocesa	likuma	piemērošanas	jautājumos.

Krājumā	ievietotajiem	lēmumiem	papildus	pievienots	Jēdzienu	alfabētiskais	
rādītājs,	 Tiesību	 aktu	 rādītājs,	 Tēžu	 rādītājs,	 Judikatūras	 un	 tiesu	 prakses	
rādītājs,	Citu	avotu	rādītājs,	Publicēto	lēmumu	rādītājs	pēc	lietu	numuriem.

3.	 Krimināllietu	departaments	2019.gadā	 ir	 izteicis	vairākas	būtiskas	
atziņas	Krimināllikuma	Vispārīgās	daļas	un	Sevišķās	daļas	piemērošanas	
jautājumos.	
3.1. 	Krimināllietu	departamenta	lēmumu	krājuma	pirmajā	sadaļā	“Lēmumi	
Krimināllikuma	 Vispārīgās	 daļas	 piemērošanas	 jautājumos”	 ievietots	
viens	 lēmums.	 Lietā	 Nr.	 SKK-[C]/2019	 Senāts	 analizēja	 Krimināllikuma	
49.1panta	pirmās	daļas	1.punkta	nosacījumu	piemērošanu.	Atsaucoties	uz	
iepriekš	judikatūrā	nostiprinātajām	atziņām,	kasācijas	instances	tiesa	vērsa	
uzmanību,	ka	kriminālprocesa	izskatīšanas	ilgums	–	vairāki	gadi	–	pats	par	
sevi	nav	pamats	atzinumam,	ka	tas	neattaisnoti	novilcināts	un	tādēļ	pieļauts	
tiesību	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā	 pārkāpums	
(Augstākās tiesas 2018.gada 6.februāra lēmums lietā Nr. SKK-47/2018 
(11089172812) ECLI:LV:AT:2018:0206.11089172812.2.L).	 Kriminālprocesa	
pabeigšana	 saprātīgā	 termiņā	 ir	 saistīta	 ar	 lietas	 apjomu,	 juridisko	
sarežģītību,	 procesuālo	 darbību	 daudzumu,	 procesā	 iesaistīto	 personu	
attieksmi	 pret	 pienākumu	 pildīšanu	 un	 citiem	 objektīviem	 apstākļiem	
(Augstākās tiesas 2018.gada 4.septembra lēmums lietā Nr. SKK-337/2018 
(11210030713) ECLI:LV:AT:2018:0904.11210030713.3.L).	 Turklāt	 Senāts	
norādīja,	ka,	pirms	pieņemt	lēmumu	par	sodu,	tiesai	katrā	konkrētā	gadījumā	
jāizvērtē	 norādītie	Krimināllikumā	paredzētie	 sodu	 ietekmējošie	 apstākļi	
un	 apstākļi,	 kas	 raksturo	 kriminālprocesa	 nepamatotu	 novilcināšanu.	
Likumā	 paredzēto	 iespēju	 piemērošana	 ir	 saistīta	 ar	 to	 sodu,	 kas būtu	
nosakāms,	 neņemot	 vērā	 kriminālprocesa	 neattaisnotu	 novilcināšanu 
(Augstākās tiesas 2012.gada 31.oktobra lēmums lietā Nr. SKK-480/2012 
(11089200909)).	Soda	noteikšana,	kompensējošais	mehānisms,	ja	pieļauts	
tiesību	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā	 pārkāpums,	
aplūkots	arī	Senāta	2019.gada	lēmumā	lietā	Nr.	SKK-[A]/2019,	kas	ievietots	
Augstākās	tiesas	mājaslapā	Judikatūras	sadaļā.
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3.2.	 Krimināllietu	departamenta	lēmumu	krājuma	otrajā	sadaļā	“Lēmumi	
Krimināllikuma	 Sevišķās	 daļas	 piemērošanas	 jautājumos”	 ievietoti	 
10	 lēmumi,	 kas	 skar	 jautājumus	 par	 Krimināllikuma	 Sevišķajā	 daļā	
paredzēto	noziedzīgo	nodarījumu	sastāva	pazīmju	izpratni,	kurai	ir	nozīme,	
kvalificējot	noziedzīgo	nodarījumu.
2019.gadā	 Krimināllietu	 departamentā	 skatītas	 lietas,	 kurās	 personām	
bija	celta	apsūdzība	pēc	Krimināllikuma	218.panta.	Daļa	 lēmumu	ievietoti	
Augstākās	tiesas	mājaslapā	Judikatūras	sadaļā,	viens	no	šiem	lēmumiem	–	arī	
šajā	krājumā.	Lietā	Nr.	SKK-372/2019	Senāts	norādīja,	ka	Krimināllikuma	
218.panta	otrajā	daļā	minētajam	noziedzīgajam	nodarījumam	ir	materiāls	
sastāvs,	 jo	 tas	 ietver	 sekas,	 kas	 ir	 cēloņsakarībā	 ar	 darbību	 (bezdarbību).	
Zaudējumam	jābūt	reālam	un	lielā	apmērā.	Liels	apmērs	definēts	likuma	“Par	
Krimināllikuma	spēkā	stāšanās	un	piemērošanas	kārtību”	20.pantā.	Likumā	
ir	nošķirtas	divas	objektīvās	puses	darbības:	izvairīšanās	no	nodokļu	vai	tiem	
pielīdzināto	maksājumu	nomaksas	un	ienākumu,	peļņas	vai	citu	ar	nodokli	
apliekamo	objektu	slēpšana	vai	 samazināšana.	Senāts	vērsa	uzmanību,	ka	
tikai	reālas	priekšnodokļa	izmantošanas	gadījumā	valstij	rodas	zaudējums.	
Tāpēc	apsūdzībā	un	par	pierādītu	atzītā	nozieguma	aprakstā	jānorāda,	kādas	
darbības	veiktas	pēc	pievienotās	vērtības	nodokļa	deklarācijas	iesniegšanas.	
Pievienotās	 vērtības	 nodokļa	 deklarācijas	 iesniegšana	 laika	 ziņā	 nesakrīt	
ar	 reālu	 priekšnodokļa	 izmantošanu.	 Viltotu	 grāmatvedības	 dokumentu	
sarakstīšana,	patiesībai	neatbilstošu	ziņu	ierakstīšana	pievienotās	vērtības	
nodokļa	 deklarācijā	 ir	 nepabeigts	 noziegums	 un	 atbilst	 sagatavošanās	
stadijai.	 Viltotas	 pievienotās	 vērtības	 nodokļa	 deklarācijas	 iesniegšana	
atbilst	 nozieguma	 mēģinājuma	 stadijai,	 jo,	 iesniedzot	 deklarāciju,	 rodas	
tikai	tiesības	uz	nelikumīgu	labumu.	Šīs	tiesības	turpmākajā	procesā	var	arī	
nerealizēties	no	iesniedzēja	gribas	neatkarīgu	iemeslu	dēļ.
Lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-95/2019	 Senāts	 atzina,	 ka	 valsts	 amatpersonas	
deklarācijā	 norādāmi	 visu	 veidu	 gūtie	 ienākumi	 pārskata	 periodā,	
tostarp	 laimesti,	 neatkarīgi	no	 to	apmēra.	Azartspēles	nav	 saimnieciskā	
darbība,	 tādējādi	 attiecībā	 uz	 to	 rezultātā	 gūtiem	 laimestiem	
neaprēķina	 ieņēmumus,	 izdevumus	 vai	 zaudējumus.	 Savukārt	 lietā	 
Nr.	SKK-111/2019	Senāts,	vērtējot	celto	apsūdzību	pēc	Krimināllikuma	
208.panta,	 atzina,	ka	uzņēmējdarbība	ar	alkoholiskajiem	dzērieniem	un	
tabakas	 izstrādājumiem	atzīstama	par	uzņēmējdarbību,	kuras	veikšanai	
nepieciešama	speciāla	atļauja	(Krimināllikuma	207.pants),	nevis	aizliegtu	
uzņēmējdarbību	(Krimināllikuma	208.pants).
Vienā	no	krājumā	ietvertajiem	lēmumiem	lietā	Nr.	SKK-3/2019	analizēts	
Krimināllikuma	 146.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētā	 nodarījuma	 sastāvs,	
proti,	 par	 noziedzīgu	 nodarījumu,	 kas	 apdraud	 personas	 tiesības	 uz	
tādiem	darba	apstākļiem,	kuri	nodrošina	darba	aizsardzību	un	tehnisko	
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drošību,	 nodarot	 kaitējumu	 cilvēka	 veselībai	 un	 dzīvībai.	 Senāts	
atzina,	 ka	 kriminālatbildība	 saskaņā	 ar	 šo	 normu	 iestājas	 uzņēmuma	
(uzņēmējsabiedrības)	vadītājam,	kas	atbildīgs	par	darba	aizsardzības	vai	
tehnisko	drošību	 reglamentējošo	normatīvo	aktu	prasību	 ievērošanu,	 ja	
vadītājs	nav	ievērojis	šo	normatīvo	aktu	prasības	un	tas	izraisījis	miesas	
bojājumus	ar	 veselības	 traucējumu	vai	darbspēju	paliekošu	 zaudējumu,	
vai	 cilvēka	 nāvi.	 Proti,	 minētā	 norma	 nosaka	 kriminālatbildību	 par	
personas	rīcību	(darbību	vai	bezdarbību),	kas	paredzēta	citā	normatīvajā	
aktā.	Mainoties	darbinieka	veselībai	kaitīgajiem	darba	vides	faktoriem	vai	
īpašajiem	apstākļiem,	personai,	kura	 ir	atbildīga	par	darba	aizsardzības	
reglamentējošo	 normatīvo	 aktu	 prasību	 ievērošanu,	 atbilstoši	 Ministru	
kabineta	2009.gada	10.marta	noteikumu	Nr.	219	“Kārtība,	kādā	veicama	
obligātā	veselības	pārbaude”	prasībām	 ir	pienākums	nosūtīt	darbinieku	
uz	 ārpuskārtas	 (papildu)	 veselības	 pārbaudi,	 neraugoties	 uz	 to,	 ka	 ir	
spēkā	 kārtējās	 veselības	 pārbaudes	 rezultāti.	 Minētais	 attiecas	 arī	 uz	
gadījumiem,	kad	persona	turpina	veikt	tos	pašus	darba	pienākumus,	bet	
tiek	konstatēti	līdz	šim	neidentificēti	veselībai	kaitīgi	darba	vides	faktori.
2019.gadā	Senāta	lēmumā	lietā	Nr.		SKK-26/2019	analizēts	Krimināllikuma	
262.1panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētais	 noziedzīgais	 nodarījums	 un	 tā	
pabeigšanas	 brīdis.	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzina,	 ka	 Krimināllikuma	
262.1panta	pirmajā	daļā	paredzētais	noziedzīgais	nodarījums	ir	pabeigts	
brīdī,	kad	uz	medicīnisko	pārbaudi	nosūtītā	persona	paziņo	ārstniecības	
personai,	ka	atsakās	no	medicīniskās	pārbaudes,	un	šāds	paziņojums	tiek	
fiksēts	medicīniskās	pārbaudes	protokolā	alkohola	ietekmes	noteikšanai	
normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.	Uz	medicīnisko	pārbaudi	nosūtītās	
personas	 turpmākai	 viedokļa	maiņai	 nav	 izšķirošas	 juridiskas	 nozīmes,	
un	 personas	 turpmāka	 piekrišana	 medicīniskās	 pārbaudes	 veikšanai	
nevar	 tikt	 atzīta	 par	 labprātīgu	 atteikšanos	 no	 noziedzīga	 nodarījuma	
izdarīšanas	saskaņā	ar	Krimināllikuma	16.pantu.
Krājumā	iekļautajā	lēmumā	lietā	Nr.		SKK-[L]/2019	vērtēts	Krimināllikuma	
77.1pantā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāvs	un	tā	nošķiršana	no	
Krimināllikuma	89.1panta	pirmajā	daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma,	
savukārt	lēmumā	lietā	Nr.	SKK-67/2019	–	apsūdzībā	norādītā	noziedzīgā	
nodarījuma	 apraksta	 atbilstība	 Krimināllikuma	 279.pantā	 paredzētā	
noziedzīgā	nodarījuma	sastāvam.
Trijos	 no	 šajā	 krājumā	 ievietotajiem	 lēmumiem	 vērtēta	 Krimināllikuma	
XXIV	 nodaļā	 “Noziedzīgi	 nodarījumi	 valsts	 institūciju	 dienestā”	
paredzēto	 noziedzīgo	 nodarījumu	 sastāvu	 konstatēšana.	 Lēmumā	 lietā	 
Nr.	SKK-5/2019	vērtēta	noziedzīgu	nodarījumu	valsts	institūciju	dienestā	
kvalifikācija,	ja	to	rezultātā	iestājušās	smagas	sekas.	Savukārt	lēmumā	lietā	
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Nr.	 SKK-17/2019	 kasācijas	 instances	 tiesa	 analizēja	 mantkārīga	 nolūka	
konstatēšanu	Krimināllikuma	317.	un	318.pantā	paredzētajos	noziedzīgajos	
nodarījumos.	 Turklāt	 lēmumā	 aplūkota	 Krimināllikuma	 317.pantā	 un	 
318.pantā	paredzēto	noziedzīgo	nodarījumu	nošķiršana.
2019.gada	 lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-33/2019	 kasācijas	 instances	 tiesa,	
vērtējot	 kasācijas	 sūdzībās	 apstrīdēto	 apsūdzēto	 darbību	 kvalifikāciju	
pēc	Krimināllikuma	 320.panta,	 atzina,	 ka	 arī	 pirms	 2014.gada	 15.maija	
likuma	“Grozījumi	Krimināllikumā”	Krimināllikuma	316.pantā	definētais	
valsts	 amatpersonas	 jēdziens	 bija	 attiecināms	 uz	 amatpersonām,	 kuras	
pilda	valsts	dienesta	pienākumus	kapitālsabiedrībās	vai	kurām	ir	tiesības	
rīkoties	ar	kapitālsabiedrības	mantu	un	finanšu	līdzekļiem.

4.	 14	Senāta	lēmumi	ietverti	krājuma	sadaļas	trešajā	nodaļā	“Lēmumi	
Kriminālprocesa	likuma	piemērošanas	jautājumos”.

2019.gadā	 Senāts	 ir	 skatījis	 divus	 pieteikumus	 Kriminālprocesa	 likuma	
62.nodaļas	 kārtībā,	 proti,	 par	 kriminālprocesa	 atjaunošanu	 sakarā	 ar	
jaunatklātiem	apstākļiem.	Viens	no	lēmumiem	ir	ievietots	šajā	krājumā.	Lietā	
Nr.		SKK-J-43/2019	Senāts	norādīja,	ka	Satversmes	tiesas	2018.gada	14.jūnija	
spriedums	lietā	Nr.	2017-23-01	“Par	Kriminālprocesa	likuma	573.panta	otrās	
un	trešās	daļas	atbilstību	Latvijas	Republikas	Satversmes	92.panta	pirmajam	
teikumam”	 atzīstams	 par	 jaunatklātu	 apstākli	 Kriminālprocesa	 likuma	 
655.panta	 otrās	 daļas	 4.punkta	 izpratnē.	 Vienlaikus	 Senāts	 atzina,	 ka	
ir	 izvērtējams,	 vai	 konkrētajā	 kriminālprocesā	 pastāv	 tiesisks	 pamats	
kriminālprocesa	 atjaunošanai	 sakarā	 ar	 jaunatklātiem	 apstākļiem,	 ņemot	
vērā	 lietā	 konstatētos	 faktiskos	 apstākļus.	 Senāts	 uzskatīja,	 ka	 jaunatklāts	
apstāklis	 –	 Satversmes	 tiesas	 2017.gada	 14.jūnija	 spriedums	 lietā	 
Nr.	 2017-23-01	 –	 izskatāmajā	 lietā	 nav	 atzīstams	 par	 pamatu	 tam,	 lai	
kasācijas	 instances	 tiesa	 lemtu	 par	 kriminālprocesa	 atjaunošanu	 sakarā	
ar	 jaunatklātiem	apstākļiem	un	 lietas	nosūtīšanu	kasācijas	 instances	 tiesai	
jautājuma	 izlemšanai	 par	 kasācijas	 tiesvedības	 ierosināšanu	vai	 atteikumu	
ierosināt	kasācijas	tiesvedību,	ņemot	vērā,	ka	lietā	jau	ir	spēkā	stājies	Augstākās	
tiesas	lēmums,	ar	kuru	notiesātā	[pers.	A]	uzdevumā	Kriminālprocesa	likuma	
63.nodaļas	 kārtībā	 izskatīts	 advokāta	 pieteikums	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	
lēmumu.	 Šis	 lēmums	 bija	 pieņemts	 koleģiāli,	 tas	 ir	 motivēts,	 un	 lēmumā	
ir	 izvērtēti	 tie	 paši	 argumenti,	 kas	 ir	 iekļauti	 kasācijas	 sūdzībā.	 Līdz	 ar	 to	
Satversmes	tiesas	spriedumā	minētie	pamattiesību	pārkāpumi	tika	novērsti	
ar	 Augstākās	 tiesas	 lēmumu	 jau	 pirms	 Satversmes	 tiesas	 sprieduma	
publicēšanas.	 Tika	 atzīts,	 ka	 šādos	 apstākļos	 kriminālprocesa	 atjaunošana	
sakarā	ar	jaunatklātiem	apstākļiem,	lai	novērstu	Satversmes	tiesas	spriedumā	
minēto	pamattiesību	pārkāpumus,	nav	nepieciešama.
Krimināllietu	 departaments	 ik	 gadu	 papildina	 atziņas,	 kas	 attiecas	 uz	
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tiesību	 uz	 aizstāvību	 nodrošināšanu.	 Lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-600/2019 
kasācijas	 instances	 tiesa	 norādīja,	 ka,	 ja	 apsūdzētā	 apelācijas	 sūdzībā	
tiek	norādīts	uz	iespējamu	tiesību	uz	aizstāvību	pārkāpumu,	ko	pieļāvuši	
aizstāvji,	 apelācijas	 instances	 tiesai	 ir	 jāizvērtē,	 vai	 	 tie	 ir	 pildījuši	
Kriminālprocesa	likuma	86.pantā	noteiktos	pienākumus	un	vai	apsūdzētā	
intereses	nav	bijušas	pretrunā	ar	aizstāvju	interesēm,	par	ko	ir	norādīts	
Kriminālprocesa	likuma	87.panta	pirmās	daļas	3.punktā.	Turklāt	tas	vien,	
ka	apsūdzētajam	ticis	pieaicināts	valsts	nodrošināts	aizstāvis,	neliecina	par	
to,	ka	aizstāvja	pieaicināšana	ir	garantējusi	apsūdzētā	efektīvu	aizstāvību	
un	 nav	 pieļauts	 apsūdzētā	 tiesību	 uz	 aizstāvību	 pārkāpums.	 Savukārt	
lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-[J]/2019	 Senāts	 atzina,	 ka	 personas	 tiesības	
uzaicināt	 paša	 izvēlētu	 aizstāvi	 nav	 absolūtas	 un	 tās	 leģitīma	 mērķa	
sasniegšanai	 var	 samērīgi	 ierobežot,	 tostarp,	 kad	 tas	 ir	 nepieciešams	
tiesvedības	interesēs.
Lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-125/2019	 kasācijas	 instances	 tiesa	 analizēja	
Kriminālprocesa	 likuma	 513.pantā	 nostiprinātā	 tiesas	 apspriedes	
noslēpuma	 saturu	 un	 atzina,	 ka	 par	 tiesas	 apspriedes	 noslēpuma	
pārkāpumu	 atzīstams	 gadījums,	 kad	 saīsinātā	 nolēmuma	 noraksts	 tiek	
izsniegts	tūlīt	pēc	saīsinātā	sprieduma	pasludināšanas	un	to	izgatavojusi	
persona,	kas	nav	tiesas	sastāvā.	Tādējādi	pirms	nolēmuma	pasludināšanas	
ticis	izpausts	pieņemtā	nolēmuma	saturs.	Šajā	lēmumā	Senāts	norādīja	arī	
jau	 uz	 iepriekš	 Augstākās	 tiesas	 judikatūrā	 nostiprinātām	 atziņām	 par	
Kriminālprocesa	 likuma	 513.panta	 trešās	 daļas	 tulkojumu	 (Augstākās 
tiesas 2008.gada 31.jūlija lēmums lietā Nr. SKK-267/2008 (1180033201, 
1180005803, 11180206504, 11180175504), 2008.gada 25.augusta lēmums 
lietā Nr. SKK-496/2008 (16870001206), Augstākās tiesas 2008.gada 
31.jūlija lēmums lietā Nr. SKK-385/2008 (11290006204), Augstākās tiesas 
2015.gada 23.jūlija lēmums lietā Nr. SKK-345/2015 (11261035714)).
Kasācijas	 instances	 tiesas	 2019.gada	 lēmumos	 izteiktas	 arī	 atziņas	
par	 tiesas	 sēdes	 gaitas	 fiksēšanu,	 tās	 trūkumiem.	 Lēmumā	 lietā	 
Nr.	 SKK-94/2019	 atzīts,	 ka,	 tulkojot	 Kriminālprocesa	 likuma	 575.panta	
pirmās	daļas	6.punktā	ietverto	normu	un	lietojot	sistēmisko	un	teleoloģisko	
interpretācijas	metodi,	konstatējot	trūkumus	vai	nepilnības	tiesas	sēdes	
gaitas	 fiksēšanā,	 tiesas	 nolēmums	 atceļams	 gadījumos,	 ja	 trūkums	 vai	
nepilnība	liedz	procesā	iesaistītajām	personām	realizēt	tiesības	uz	taisnīgu	
tiesu,	tiesības	uz	aizstāvību.	Šajā	lietā	analizēta	virkne	iepriekš	pieņemto	
Augstākās	 tiesas	 lēmumu	 un	 tajos	 izteiktās	 atziņas	 (Augstākās tiesas  
2014.gada 16.maija lēmums lietā Nr. SKK-302/2014 (11290018913), 
Augstākās tiesas 2015.gada 30.jūlija lēmums lietā Nr. SKK-317/2015 
(11095047311), Augstākās tiesas 2016.gada 30.septembra lēmums 
lietā Nr. SKK-350/2016 (12814000506)).	 Savukārt	 lēmumā	 lietā	 
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Nr.	SKK-371/2019	kasācijas	instances	tiesa	norādīja,	ka	Kriminālprocesa	
likums	neparedz	tiesas	sēdes	gaitas	fiksēšanu	tikai	protokolā	vai	tikai	skaņu	
ierakstā.	Arī	tad,	ja	tiesas	sēdē	tiek	veikts	skaņu	ieraksts,	tiesas	sēdes	gaita	
tiek	fiksēta	protokolā,	taču	atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	484.pantam	
atšķiras	tiesas	sēdes	protokolā	fiksējamās	informācijas	apjoms	apstākļos,	kad	
netiek	veikts	tiesas	sēdes	audioieraksts.	Ja	pēc	tiesas	sēdes	tiek	konstatēts,	
ka	 tehnisku	 iemeslu	dēļ	 skaņu	 ieraksts	nav	veikts	 vai	 tas	 ir	bojāts,	 proti,	
nevar	dzirdēt	tiesas	sēdes	gaitu,	tas	ir	pielīdzināms	gadījumam,	kad	tiesas	
sēdes	skaņu	ieraksts	nav	veikts.	Šādā	gadījumā	par	tiesas	sēdi	sagatavojams	
tiesas	sēdes	protokols,	atspoguļojot	tajā	visu	tiesas	sēdes	gaitu,	tajā	skaitā	
apsūdzētā,	cietušā,	liecinieka,	ekspertu,	kriminālprocesā	aizskartā	mantas	
īpašnieka,	 kura	 mantai	 uzlikts	 arests,	 liecības	 un	 citu	 procesā	 iesaistīto	
personu	paskaidrojumus,	tiesas	debašu	runas,	replikas,	apsūdzētā	pēdējo	
vārdu.	 Šajā	 lēmumā	 Senāts	 analizējis	 Kriminālprocesa	 likuma	 482.,	 483.,	
484.pantā	noteikto,	ievērojot	arī	Senāta	2019.gada	12.marta	lēmumā	lietā	
Nr.	SKK-94/2019	(ECLI:LV:AT:2019:0312.11270001716.6.L)	secināto.
2019.gadā	 Krimināllietu	 departamentā	 risināti	 arī	 procesuālo	 tiesību	
jautājumi	 attiecībā	 uz	 krimināllietas	 iztiesāšanu	 apsūdzētā	 prombūtnē	
(in absentia).	2019.gadā	Augstākās	tiesas	mājaslapas	 Judikatūras	sadaļā	
ievietoti	trīs	lēmumi,	kas	attiecas	uz	krimināllietas	iztiesāšanu	apsūdzētā	
prombūtnē,	savukārt	krājumā	iekļauti	divi.	Lēmumā	lietā	Nr.		SKK-22/2019 
Senāts	atzina,	ka,	ja	tiesai	ir	zināms,	ka	apsūdzētais	atrodas	ārvalstī	un	ir	
ievietots	stacionārā,	tai	nav	pamata	atzīt,	ka	apsūdzētā	atrašanās	vieta	nav	
zināma	un	ka	lietu	tādēļ	var	iztiesāt	apsūdzētā	prombūtnē	(in absentia). 
Šajā	lietā	kasācijas	instances	tiesa	papildus	norādīja,	ka	judikatūrā	iepriekš	
ir	izteiktas	atziņas	par	iespējamību	lietu	izskatīt	apsūdzētā	prombūtnē	(in 
absentia),	atzīstot,	ka,	lemjot	par	apstākļu	esību,	kad	apsūdzētā	ierašanos	
tiesā	 nav	 iespējams	 nodrošināt,	 tiesai	 ir	 jāizsmeļ	 visi	 Kriminālprocesa	
likumā	paredzētie	līdzekļi,	kas	saistīti	ar	procesa	virzību,	piespiedu	līdzekļi	
un	sankcijas,	tehniskie	līdzekļi,	ievērojot	kriminālprocesa	pamatprincipus	
un	nepiešķirot	kādam	no	tiem	prioritāti	bez	to	izvērtēšanas,	lai	sasniegtu	
Kriminālprocesa	likuma	1.pantā	definēto	likuma	mērķi	(Augstākās tiesas 
2015.gada  14.maija lēmums lietā Nr. SKK-47/2015 (12507000607),  
2015.gada 28.maija lēmums lietā Nr. SKK-74/2015 (11370030105)).	
Savukārt	lēmumā	lietā	Nr.	SKK-266/2019	Senāts	atzina,	ka	apsūdzētajam	
faktiski	 tiek	 liegtas	 tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu,	 ja	 pirmās	 instances	 tiesā	
lieta	 bez	 tiesiska	 pamata	 iztiesāta	 bez	 apsūdzētā	 piedalīšanās	 un	 uz	
viņu	 attiecinātas	 nolēmumu	 vispārīgās	 pārsūdzības	 tiesības.	 Krājumā	
neievietotajā	 lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-62/2019	 kasācijas	 instances	 tiesa	
vērtēja	Krimināllietas	 iztiesāšanu	apsūdzētā	prombūtnē,	 ja	viņam	liegta	
ieceļošana	Latvijas	Republikā.
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Lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-19/2019	 kasācijas	 instances	 tiesa,	 analizējot	
notiesājoša	sprieduma	rezolutīvās	daļas	prasības,	norādīja,	ka	notiesājoša	
sprieduma	 rezolutīvajā	 daļā	 norādāms	 tiesas	 lēmums	 par	 kaitējuma	
kompensāciju,	 tostarp	 valsts	 izmaksātās	 kompensācijas	 apmērs.	
Apmierinot	 kompensācijas	 pieteikumu	 daļēji,	 norādāms,	 kādā	 daļā	
kaitējuma	kompensācija	nav	noteikta	vai	 ir	noraidīta.	 Savukārt	 lēmumā	
lietā	 Nr.	 SKK-51/2019	 Senāts	 atzina,	 ka	 apsūdzētie,	 kas,	 rīkojoties	
saskaņoti,	 izdarījuši	noziedzīgu	nodarījumu,	par	kaitējumu,	kas	iestājies	
viņu	 darbību	 rezultātā,	 atbild	 solidāri.	 Minēto	 neietekmē	 apstāklis,	 ka	
viens	no	apsūdzētajiem	ir	samaksājis	kaitējuma	kompensācijas	daļu.
Šajā	 krājuma	 sadaļā	 ietverti	 arī	 lēmumi,	 kas	 attiecas	 uz	 pieaicinātā	
eksperta	 kvalifikāciju	 (lēmums	 lietā	 Nr.	 SKK-66/2019),	 izmeklēšanas	
darbību	 rezultātā	 iegūto	 ziņu	 fiksēšanu	 un	 to	 ticamības	 pārbaudi	
(lēmums	 lietā	 Nr.	 SKK-10/2019),	 prokurora	 un	 apsūdzētā	 noslēgtās	
vienošanās	par	vainas	atzīšanu	un	sodu	obligātu	sastāvdaļu	–	vienošanos	
par	 apsūdzētajam	 piederošās	 mantas	 īpašo	 konfiskāciju	 (lēmums	 lietā	
Nr.	SKK-34/2019).

5.	 Citos	 2019.gada	 lēmumos,	 kas	 ievietoti	 Augstākās	 tiesas	 mājaslapā	
Judikatūras	 sadaļā,	 skarti	 arī	 jautājumi	 par	 	 pierādījumu	 pieļaujamības	
izvērtēšanu	 (lēmums	 lietā	 Nr.	 SKK-325/2019),	 noziedzīgi	 iegūtas	 mantas	
konfiskāciju	 (lēmums	 lietā	 Nr.	 SKK-603/2019),	 vienošanās	 protokolā	
paredzētā	 soda	 mēra	 precizēšanu	 (lēmums	 lietā	 Nr.	 SKK-705/2019),	
precizējuma	apjomu	vienošanās	protokolā	(lēmums	lietā	Nr.	SKK-254/2019),	
Krimināllikuma	143.panta	pirmajā	daļā	(personas	mājokļa	neaizskaramības	
pārkāpšana)	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva	 objektīvās	 puses	 –	
iekļūšana	–	saturu	(lēmums	lietā	Nr.	SKK-232/2019),	apjomu	un	ietvariem,	
kādos	lieta	iztiesājama	apelācijas	instances	tiesā,	ievērojot	apelācijas	protesta	
motīvus	(lēmums	lietā	Nr.	SKK-38/2019),	nepieciešamā	aizstāvēšanās	un	tās	
robežu	pārkāpšanas	izvērtējums	(lēmums	lietā	Nr.	SKK-105/2019).

6. Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulču 
lēmumi.	2019.gadā	tika	pieņemti	divi	Senāta	Krimināllietu	departamenta	
senatoru	kopsapulču	lēmumi1	–	par	tiesību	normu	par	noziedzīgi	iegūtu	
līdzekļu	 legalizācijas	 novēršanu	 interpretāciju	 un	 par	 valstij	 nodarītā	
kaitējuma	atlīdzināšanu	lietās	par	izvairīšanos	no	nodokļu	nomaksas.

1	 Senāta	Krimināllietu	departamenta	2019.gada	19.jūnija	 lēmums	“Par	 tiesību	normu	
par	noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	novēršanu	interpretāciju”	un	lēmums	“Par	
valstij	nodarītā	kaitējuma	atlīdzināšanu	lietās	par	izvairīšanos	no	nodokļu	nomaksas”.	
Pieejams:	 Latvijas	 Republikas	 Augstākās	 tiesas	 mājaslapas	 www.at.gov.lv	 sadaļā	
“Judikatūra”.
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Senāta	 Krimināllietu	 departamenta	 senatoru	 kopsapulces	 2019.gada	
19.jūnija	 lēmumā	 “Par	 tiesību	 normu	 par	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	
legalizācijas	 novēršanu	 interpretāciju”,	 ievērojot	 2018.gada	 23.augustā	
Eiropas	 Padomes	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	 legalizācijas	 un	 terorisma	
finansēšanas	 novēršanas	 ekspertu	 komitejas	 “Moneyval”	 publicētajā	
Latvijas	5.kārtas	savstarpējā	novērtējuma	ziņojumā	norādīto,	apspriežot	
tiesību	 normu	 par	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	 legalizācijas	 novēršanu	
interpretāciju,	 tika	 vērsta	 uzmanība,	 ka,	 iztiesājot	 lietas,	 kurās	 persona	
ir	 apsūdzēta	 tikai	 par	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	 legalizēšanu	 un	 nav	
zināms	predikatīvais	noziedzīgais	nodarījums,	jāņem	vērā,	ka	2017.gada	
9.novembrī	stājās	spēkā	grozījumi	Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	
un	terorisma	finansēšanas	likuma	5.pantā.	Pants	papildināts	ar	jaunu	daļu,	
kas	noteic,	ka	noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācija	par	tādu	ir	atzīstama	
neatkarīgi	no	tā,	vai	konstatēts,	no	kura	konkrēti	noziedzīgā	nodarījuma	
līdzekļi	 ir	 iegūti.	 Savukārt	2018.gada	 l.septembrī	 spēkā	stājās	grozījumi	
Kriminālprocesa	 likuma	 124.pantā,	 papildinot	 to	 ar	 septīto	 daļu,	 kas	
paredz,	ka,	lai	pierādītu	noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizēšanu,	jāpierāda,	
ka	šie	līdzekļi	ir	noziedzīgi	iegūti,	bet	nav	nepieciešams	pierādīt,	no	kura	
konkrēti	noziedzīgā	nodarījuma	līdzekļi	iegūti.	Papildus	norādīts,	ka	lietās,	
kurās	 persona	 ir	 apsūdzēta	 par	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	 legalizēšanu,	
lemjot	 par	 sodu,	 jāievēro	 Krimināllikuma	 35.	 un	 46.panta	 prasības.	
Nosakot	soda	veidu,	jāņem	vērā	ne	tikai	vainīgā	personība,	bet	arī	izdarītā	
noziedzīgā	 nodarījuma	 raksturs	 un	 radītais	 kaitējums.	 Nav	 pieļaujama	
vainīgās	 personas	 nosacīta	 notiesāšana,	 piemērojot	 Krimināllikuma	
55.pantu,	ja	nav	iegūta	pārliecība,	ka	vainīgais,	sodu	neizciešot,	turpmāk	
neizdarīs	likumpārkāpumu.
Senāta	 Krimināllietu	 departamenta	 senatoru	 kopsapulces	 2019.gada	
19.jūnija	 lēmumā	 “Par	 valstij	 nodarītā	 kaitējuma	 atlīdzināšanu	 lietās	
par	 izvairīšanos	 no	 nodokļu	 nomaksas”,	 lai	 nodrošinātu	 vienveidību	
tiesību	 normu	 piemērošanā,	 nolemts,	 ka	 kompensācijas	 par	 valstij	
nenomaksātajiem	nodokļiem	nenoteikšanai	kriminālprocesā	ir	izņēmuma	
raksturs.	 Ja	 nenomaksātie	 nodokļi	 pilnībā	 nomaksāti	 un	 piedzīti	
administratīvā	 procesa	 ietvaros,	 kriminālprocesā	 pieteikto	 kaitējuma	
kompensāciju	noraida.	Savukārt,	ja	administratīvā	procesa	ietvaros	nodokļu	
summa	ir	nomaksāta	vai	piedzīta	daļēji,	kriminālprocesā	lemj	par	atlikušā	
kaitējuma	apmēra	atlīdzināšanu.	Vispārējos	gadījumos	pierādījumus	par	
atlīdzināto	 kaitējuma	 apmēru	 pirmās	 instances	 un	 apelācijas	 instances	
tiesā	 iesniedz	procesā	 iesaistītās	personas,	 tostarp	 cietušais,	prokurors.	
Gadījumā,	kad	vienlaikus	noris	piedziņa	administratīvā	procesa	ietvaros	
un	krimināllietas	iztiesāšana	par	nenomaksātajiem	nodokļiem,	kaitējuma	
kompensācija	kriminālprocesā	nav	nosakāma.
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6.	Likumu	izmaiņas,	kas	ietekmēja	vai	nākotnē	ietekmēs	tiesu	nolēmumus,	
tostarp	 kasācijas	 instances	 tiesas	 lēmumus,	 ievērojot	 neilgo	 laiku,	 kas	
pagājis	kopš	grozījumu	spēkā	stāšanās	Krimināllikumā	un	Kriminālprocesa	
likumā,	 nevienā	 no	 krājumā	 ietvertajiem	 Krimināllietu	 departamenta	
lēmumiem	sniegtās	atziņas	tieši	neietekmēja.	
6.1. 2019.gada grozījumi Kriminālprocesa likumā.	 2019.gadā	 stājās	
spēkā	 vieni	 likuma	 grozījumi	 Kriminālprocesa	 likumā.	 2019.gada	
21.novembrī	 tika	 pieņemts	 likums	 “Grozījumi	 Kriminālprocesa	 likumā”,	
kas	 stājās	 spēkā	 2019.gada	 24.decembrī.	 No	 likumprojekta	 “Grozījumi	
Kriminālprocesa	 likumā”	 anotācijas2	 izriet,	 ka	 šie	 grozījumi	 ir	 saistīti	
ar	 to,	 ka	 2017.gadā	 Saeima,	 ievērojot	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	
2014.gada	 3.aprīļa	 Direktīvas	 2014/42/ES	 par	 nozieguma	 rīku	 un	
noziedzīgi	 iegūtu	līdzekļu	iesaldēšanu	un	konfiskāciju	Eiropas	Savienībā,	
Starpvaldību	 organizācijas	 “Finanšu	 darījumu	 darba	 grupa”	 (FATF)	 
4.rekomendāciju	 “Konfiskācija	un	pagaidu	pasākumi”,	kā	arī	vairāku	citu	
starptautisko	tiesību	avotu	prasības,	izdarīja	grozījumus	Kriminālprocesa	
likuma	124.,	126.	un	356.pantā	attiecībā	uz	procesu	par	mantas	atzīšanu	
par	 noziedzīgi	 iegūtu,	 ieviešot	 šā	 procesa	 realizēšanā	 pazemināto	
pierādīšanas	 standartu	 “iespējamības	 pārsvars”.	 2019.gadā tika	 izdarīti	
grozījumi	 Kriminālprocesa	 likuma	 124.,	 125.	 un	 356.pantā.	 Anotācijā	
norādīts,	 ka,	 analizējot	 tiesu	 praksi,	 ir	 konstatēts,	 ka	 Kriminālprocesa	
likuma	 59.nodaļas	 tiesību	 normas,	 kas	 regulē	 procesu	 par	 noziedzīgi	
iegūtu	 mantu,	 piemēro	 pietiekami	 efektīvi,	 bet	 kriminālprocesu	 skaits,	
kuros	 personas	 atzītas	 par	 vainīgām	 saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 
195.pantu,	kas	paredz	atbildību	par	noziedzīgi	iegūto	līdzekļu	legalizēšanu,	
ir	 daudz	 mazāks	 par	 to	 gadījumu	 skaitu,	 kad	 kriminālprocesa	 ietvaros	
manta	tiek	atzīta	par		noziedzīgi	iegūtu.	Saskaņā	ar	2017.gadā	veiktajiem	
Kriminālprocesa	likuma	124.panta	sestās	daļas	grozījumiem	pierādīšanas	
priekšmetā	 ietilpstošie	 apstākļi	 attiecībā	 uz	mantas	 noziedzīgo	 izcelsmi	
uzskatāmi	 par	 pierādītiem,	 ja	 pierādīšanas	 gaitā	 ir	 pamats	 atzīt,	 ka	
mantai,	visticamāk,	 ir	noziedzīga,	nevis	 likumīga	 izcelsme,	kas	 ir	zemāks	
pierādīšanas	standarts	 iepretim	standartam	“ārpus	saprātīgām	šaubām”.	
2017.gadā	pieņemtā	likuma	“Grozījumi	Kriminālprocesa	likumā”	anotācijā	
norādītais,	kā	arī	šās	normas	korespondējošās	normas	sašaurināja	iespēju	
tās	piemērot	arī	ārpus	procesa	par	mantas	atzīšanu	par	noziedzīgi	iegūtu.	
Anotācijā	 uzsvērts,	 ka	 Kriminālprocesa	 likuma	 124.panta	 sestajā	 daļā	 ir	
nepieciešams	skaidri	noteikt,	ka	zemāks	pierādīšanas	standarts	attiecībā	

2	 Likumprojekta	“Grozījumi	Kriminālprocesa	likumā”	(reģ.	Nr.	315/Lp13)	anotācija.	
Pieejams:	 Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 mājaslapas	 www.saeima.lv	 sadaļā	
“Likumdošanas	datu	bāze”.
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uz	 mantas	 izcelsmes	 pierādīšanu	 ir	 piemērojams	 gan	 kriminālprocesā,	
kura	ietvaros	persona	tiek	saukta	pie	kriminālatbildības,	gan	arī	procesā	
par	mantas	atzīšanu	par	noziedzīgi	iegūtu.	Turklāt	ir	jāievēro,	ka	zemāks	
pierādīšanas	 standarts	 attiecībā	 uz	 mantas	 izcelsmes	 pierādīšanu	 ir	
piemērojams	 ne	 vien	 gadījumos,	 kad	 nodarījums	 kvalificēts	 saskaņā	 ar	
Krimināllikuma	195.pantu,	bet	 arī	 kvalificējot	 izdarīto	 saskaņā	ar	 citiem	
Krimināllikuma	 pantiem,	 proti,	 paplašinot	 normas	 darbības	 tvērumu.	
Tāpat	anotācijā	norādīts,	ka	zemāks	pierādīšanas	(pierādījumu)	standarts	
attiecībā	uz	mantas	izcelsmes	(legalitātes)	pierādīšanu,	vērtējot	noziedzīgā	
nodarījuma	sastāva	elementus	(pazīmes),	ir	pieļaujams	leģitīms	risinājums,	
jo	 attiecībā	 uz	 pārējiem	 noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva	 elementiem	
(pazīmēm)	 vēl	 joprojām	 saglabājas	 Kriminālprocesa	 likuma	 124.panta	
piektajā	daļā	ietvertais	pierādīšanas	standarts	“ārpus	saprātīgām	šaubām”,	
tādējādi	nepārkāpjot	nevainīguma	prezumpcijas	principu.	Likumprojektā	
no	 Kriminālprocesa	 likuma	 124.panta	 septītās	 daļas	 ir	 piedāvāts	 izslēgt	
vārdus	“jāpierāda,	ka	šie	līdzekļi	ir	noziedzīgi	iegūti,	bet”,	tas	ir,	pilnveidojot	
normas	piemērošanu	arī	stand alone	gadījumos.	
Attiecībā	uz	paredzētajiem	grozījumiem	Kriminālprocesa	likuma	125.pantā	
anotācijā	norādīts,	ka,	lai	stiprinātu	noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizēšanas	
atklāšanas	iespējas	un	personu	saukšanu	pie	kriminālatbildības	par	noziedzīgi	
iegūtu	līdzekļu	legalizēšanu	(Krimināllikuma	195.pants	un	Krimināllikuma	
314.pants),	 proti,	 nolūkā	 radīt	 efektīvu	 mehānismu	 legalizēšanas	 fakta	
(Krimināllikuma	 195.pantā	 un	 314.pantā	 ietvertais	 nozieguma	 sastāvs),	
tostarp	 stand alone	 gadījumos,	 pierādīšanai,	 likumprojekts	 paredz	
Kriminālprocesa	likuma	125.panta	(Legālā	prezumpcija)	papildināšanu	ar	
trešo	daļu,	kas	definē	jaunu	fakta	legālo	prezumpciju.	Proti,	ja	pastāv	būtiski	
priekšnosacījumi	 	 –	 procesa	 virzītājs	 ir	 savācis	 pierādījumus	 (“sākuma”	
pierādījumus	(prima facie)),	kas	ir	pietiekami	aizdomu	izvirzīšanai	vai	arī	
personas	 saukšanai	 pie	 kriminālatbildības	 par	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	
legalizēšanu	(Krimināllikuma	195.pants	un	Krimināllikuma	314.pants),	un	
vienlaikus	ir	pierādījis	mantas	(tostarp	noziedzīgi	iegūtu	finanšu	līdzekļu),	
visticamāk,	noziedzīgo	izcelsmi	–	un	ja	vien	persona	ticami	neizskaidro	vai	
nepamato	finanšu	līdzekļu	vai	citas	mantas	likumīgo	izcelsmi,	tiek	uzskatīts	
(prezumēts)	par	pierādītu,	ka	finanšu	līdzekļiem	vai	citai	mantai,	visticamāk,	
ir	noziedzīga	izcelsme.	
Anotācijā	vērsta	uzmanība,	ka	jaunā	fakta	legālā	prezumpcija	ir	attiecināma	
vien	 uz	 personām,	 kuras	 tiek	 turētas	 aizdomās	 un	 turpmāk	 sauktas	 pie	
kriminālatbildības	 par	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	 legalizēšanu,	 turklāt	
likumprojektā	ietvertā	norma	personas	pierādīšanas	pienākumu	attiecina	
tikai	uz	mantu	–	skaidrot	mantas	likumīgo	izcelsmi,	proti,	kādā	veidā	persona	
ir	bijusi	pārliecināta,	ka	tā	saņēma	valdījumā	likumīgi	iegūtu	mantu,	turklāt	
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kā	 valsts	 pienākums	 (izmeklētāja,	 prokurora)	 ir	 paredzēta	 arī	 sākotnējo	
pierādījumu	esamība,	lai	nodrošinātu	aizdomu	vai	apsūdzības	izvirzīšanu.	
Ar	likumprojektu	tiek	precizēta	Kriminālprocesa	likuma	356.panta	piektā	
daļa,	nosakot,	ka	personai	ir	jāpierāda	mantas	likumīgā	izcelsme,	kā	arī	šāds	
pienākums	ir	izpildāms	noteiktā	termiņā,	bet	par	šo	pienākumu	nepildīšanu	
persona	zaudē	tiesības	saņemt	atlīdzību	par	tai	nodarīto	kaitējumu.
Likumprojekts	 izstrādāts,	 lai	 novērstu	 “Moneyval”	 ziņojumā	 minētos	
trūkumus.

6.2. 2019.gada grozījumi Krimināllikumā.	2019.gadā	stājās	spēkā	divi	
likumi	par	grozījumiem	Krimināllikumā.	2019.gada	6.jūnijā	tika	pieņemts	
likums	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”,	 kas	 stājās	 spēkā	 2019.gada	 3.jūlijā.	
No	 likumprojekta	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”	 sākotnējās	 ietekmes	
novērtējuma	ziņojuma	(anotācijas)3	izriet,	ka	likumprojekts	izstrādāts,	lai	
ieviestu	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2017.gada	5.jūlija	Direktīvu	(ES)	
2017/1371	par	cīņu	pret	krāpšanu,	kas	skar	Savienības	finanšu	intereses,	
izmantojot	 krimināltiesības,	 kā	 arī	 tajā	 ietverti	 arī	 grozījumi	 saistībā	
ar	 starptautisko	 organizāciju	 un	 Latvijas	 Republikas	 noteikto	 sankciju	
pārkāpšanu,	 	 transportlīdzekļu	 zādzībām,	 komercnoslēpuma	 definīciju,	
izvairīšanos	 no	 tiesas	 nolēmuma	 pildīšanas,	 noziedzīgā	 kārtā	 iegūtu	
priekšmetu	slēpšanu	un	valsts	amatpersonu	pretlikumīgu	rīcību	ar	 tām	
uzticēto	īpašumu.
Attiecībā	 uz	 grozījumiem	 Krimināllikuma	 175.pantā	 anotācijā	 norādīts,	
ka	 līdz	 šim	 transportlīdzekļa	 zādzība	 atkarībā	 no	 tā	 vērtības	 tiek	
kvalificēta	saskaņā	ar	KL	175.panta	pirmo	daļu	vai	KL	180.pantu,	kas	 ir	
mazāk	 smagi	 noziegumi	 (ja	 vien,	 ņemot	 vērā	 transportlīdzekļa	 vērtību,	
noziedzīgais	 nodarījums	 nav	 kvalificējams	 saskaņā	 ar	 KL	 175.panta	
ceturto	daļu	kā	izdarīts	lielā	apmērā).	Savukārt	gadījumā,	kad	zādzība	tiek	
veikta	no	transportlīdzekļa,	piemēram,	transportlīdzekļa	salonā	atstātas	
mantas	 zādzība,	 noziedzīgais	 nodarījums	 tiek	 kvalificēts	 saskaņā	 ar	 
KL	 175.panta	 trešo	 daļu.	 Par	 šāda	 nozieguma	 izdarīšanu	 KL	 175.panta	
trešajā	daļā	paredzētā	sankcija	ir	brīvības	atņemšana	uz	laiku	līdz	pieciem	
gadiem,	kas	attiecīgi	 ir	 smags	noziegums.	Tāpat	anotācijā	analizētas	arī	
Augstākās	 tiesas	 lēmumos	 nostiprinātās	 atziņas	 saistībā	 ar	 noziedzīga	
nodarījuma	 kvalifikāciju	 pēc	 Krimināllikuma	 175.panta	 pirmās	 vai	
trešās	 daļas.	 Tādējādi,	 lai	 novērstu	 līdzšinējo	 tiesu	 praksē	 izveidojušos	
Krimināllikuma	 175.panta	 trešās	 daļas	 interpretāciju,	 likumprojekts	
paredz	Krimināllikuma	175.panta	 trešajā	daļā	noteikt	kriminālatbildību	

3	 Likumprojekta	“Grozījumi	Krimināllikumā”	(reģ.	Nr.	6/Lp13)	anotācija.	Pieejams:	
Latvijas	Republikas	Saeimas	mājaslapas	www.saeima.lv sadaļā	“Likumdošanas	datu	
bāze”.
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par	transportlīdzekļa	zādzību.	Tādējādi	tiks	pastiprināta	kriminālatbildība	
par	 transportlīdzekļa	 zādzību,	 jo	 transportlīdzeklis	 ir	 paaugstinātas	
bīstamības	avots,	tā	vērtība	parasti	ir	ievērojama,	kā	arī	tas	tiek	speciāli	
apdrošināts	 un	 reģistrēts	 Ceļu	 satiksmes	 drošības	 direkcijā.	 Papildus	
likumprojekts	 paredz	 Krimināllikuma	 175.panta	 trešajā	 daļā	 noteikt	
kriminālatbildību	 par	 zādzību,	 ja	 tā	 izdarīta,	 iekļūstot	 transportlīdzeklī,	
nevis	no	transportlīdzekļa,	kā	tas	tika	paredzēts	līdz	šim.	Tas	nepieciešams,	
lai	novērsu	līdzšinējo	sašaurināto	Krimināllikuma	175.panta	trešās	daļas	
interpretāciju	 saistībā	 ar	 zādzībām	no	 transportlīdzekļa,	 t.i.,	 kad	 tā	 tika	
attiecināta	tikai	uz	ar	transportlīdzekļa	ekspluatāciju	nesaistītas	kustamas	
mantas	zādzību,	un	lai	kriminālatbildība	iestātos	arī	par	transportlīdzekļa	
funkcionālo	 sastāvdaļu	 (piemēram,	 motora,	 akumulatora,	 stūres,	
magnetolas)	 un	 par	 transportlīdzekļa	 ekspluatācijai	 iepildīta	 tehniskā	
šķidruma	 (piemēram,	 degvielas,	 eļļas)	 zādzību,	 ja	 tā	 izdarīta,	 iekļūstot	
transportlīdzeklī.
Attiecībā	 uz	 grozījumiem	 Krimināllikuma	 312.pantā	 anotācijā	 norādīts,	
ka	 Tieslietu	 ministrija	 2018.gada	 3.maijā	 pie	 likumprojekta	 “Grozījumi	
Civilprocesa	 likumā”	 (reģ.	Nr.	1092/Lp12)	uz	 trešo	 lasījumu	 ir	 iesniegusi	
priekšlikumus,	 kas	 paredz	 Civilprocesa	 likuma	 620.panta	 ceturtajā	 un	
piektajā	daļā	noteikt,	ka	parādniekam	par	sprieduma	neizpildīšanu	tiesas	
noteiktajā	 termiņā	 tikai	 vienu	 reizi	 piemērojama	 civiltiesiskā	 atbildība	 –	
naudas	 sods.	 Ja	 parādnieks	 otrreiz	 vai	 atkārtoti	 pārkāpj	 nolēmuma	
izpildes	termiņus,	zvērinātam	tiesu	izpildītājam	nosakāma	prasība	nosūtīt	
iesniegumu	prokuroram	par	kriminālprocesa	uzsākšanu.	Ievērojot	minēto,	
likumprojekts	paredz	jaunā	redakcijā	izteikt	Krimināllikuma	312.pantu,	tā	
pirmajā	daļā	nosakot	kriminālatbildību	par	izvairīšanos	no	tiesas	nolēmuma,	
ar	kuru	uzlikts	pienākums	izpildīt	noteiktas	darbības,	izņemot	nolēmumu	
par	 naudas	 piedziņu	 vai	 mantas	 atdošanu,	 pildīšanas	 pēc	 procesuālas	
sankcijas	 vai	 soda	 piemērošanas	 par	 nolēmuma	 nepildīšanu.	 Savukārt	
Krimināllikuma	 312.panta	 otrajā	 daļā	 tiek	 saglabāta	 Krimināllikuma	 
312.pantā	līdz	šim	noteiktā	kriminālatbildība	par	izvairīšanos	no	brīvības	
atņemšanas	vai	tiesību	ierobežošanas	soda	izciešanas.	
Šajā	 likumprojektā	uz	2.lasījumu	viens	no	iesniegtajiem	priekšlikumiem	
saistīts	 ar	 grozījumiem	 Krimināllikuma	 300.pantā.	 Proti,	 iesniegts	
priekšlikums	 izteikt	Krimināllikuma	300.panta	pirmās	daļas	dispozīciju	
jaunā	 redakcijā,	 kas	 daļēji	 atbalstīts,	 paredzot	 kriminālatbildību	 par	
apzināti	 nepatiesas	 liecības,	 atzinuma,	 tulkojuma,	 paskaidrojuma	 vai	
pieteikuma	 sniegšanu	 pirmstiesas	 kriminālprocesā,	 administratīvā	
pārkāpuma	procesā	iestādē,	tiesā,	notāram	vai	tiesu	izpildītājam.	
2019.gada	 20.jūnijā	 tika	 pieņemts	 likums	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”,	
kas	 stājās	 spēkā	 2019.gada	 1.jūlijā.	 No	 likumprojekta	 “Grozījumi	
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Krimināllikumā”	 anotācijā4	 ietvertā	 pamatojuma	 izriet,	 ka	 tas	 paredz	
Krimināllikuma	195.2panta	otrajā	un	2.1daļā	noteikt	kriminālatbildību	par	
liela	apmēra	skaidras	naudas,	ko,	šķērsojot	valsts	ārējo	un	iekšējo	robežu,	
ieved	Latvijas	Republikā	vai	izved	no	Latvijas	Republikas,	nedeklarēšanu	
pēc	 kompetentās	 iestādes	 amatpersonas	 pieprasījuma	 vai	 nepatiesu	
deklarēšanu.	 Anotācijā	 skaidrots,	 ka	 saskaņā	 ar	 Eiropas	 Parlamenta	
un	 Padomes	 2005.gada	 26.oktobra	 Regulas	 (EK)	 Nr. 1889/2005	 par	
skaidras	naudas	kontroli,	kuru	ieved	Kopienas	teritorijā	vai	izved	no	tās	
(turpmāk	 –	 Regula	 Nr. 1889/2005),	 9.panta	 1.punktu	 katra	 dalībvalsts	
paredz	sankcijas,	ko	piemērot	par	regulas	3.pantā	paredzētā	deklarēšanas	
pienākuma	 nepildīšanu.	 Regulā	 Nr.	 1889/2005	 norādīts	 uz	 dalībvalstu	
pienākumu	 izvērtēt	 piemērojamo	 sankciju	 efektivitāti	 un	 samērīgumu.	
Vienoti	 skaidras	 naudas,	 ko	 ieved	 vai	 izved	 no	 Kopienas	 teritorijas,	
kontroles	nosacījumi	ieviesti,	lai	ES	mērogā	atbalstītu	centienus	apkarot	
noziedzību	 un	 uzlabot	 drošību,	 sekmētu	 cīņu	 pret	 nelikumīgi	 iegūtu	
līdzekļu	 legalizēšanu,	 terorismu	 un	 noziedzību.	 Latvijas	 Republikā	
prasība	 uz	 ES	 ārējās	 robežas	 deklarēt	 skaidras	 naudas	 līdzekļus,	 ja	 to	
apjoms	sasniedz	vai	pārsniedz	10	000	eiro	vai	ekvivalentu	summu	citas	
valsts	 valūtā,	 ir	 spēkā	 kopš	 2006.gada	 1.jūlija,	 kad	 stājās	 spēkā	 likums	
“Par	skaidras	naudas	deklarēšanu	uz	valsts	robežas”,	kura	normas	atbilst	
minētās	regulas	prasībām.
Likumprojektā	norādīts,	ka	Krimināllikuma	195.2panta	otrā	daļa	formulēta	
tā,	 ka	 faktiski	 tiek	 paredzēta	 kriminālatbildība	 par	 noziedzīgi	 iegūtas	
skaidras	 naudas	 nedeklarēšanu	 vai	 nepatiesu	 deklarēšanu,	 kas	 būtībā	
ir	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	 legalizēšana	 Krimināllikuma	 195.panta	 vai	 
314.panta	izpratnē	(noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	atrašanās	vietas	mainīšana,	
apzinoties,	 ka	 šie	 līdzekļi	 ir	noziedzīgi	 iegūti,	 un	 ja	 šīs	darbības	veiktas	
nolūkā	 slēpt	 vai	 maskēt	 līdzekļu	 noziedzīgo	 izcelsmi	 vai	 palīdzēt	 citai	
personai,	kura	iesaistīta	noziedzīga	nodarījuma	izdarīšanā,	izvairīties	no	
juridiskās	 atbildības	 vai	 arī	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	 atrašanās	 vietas,	
izvietojuma,	kustības	slēpšana	vai	maskēšana,	apzinoties,	ka	šie	 līdzekļi	
ir	noziedzīgi	iegūti),	tādēļ,	lai	novērstu	normu	dublēšanos,	likumprojekts	
paredz	 izslēgt	no	panta	otrās	daļas	vārdus	 “ja	 tas	 izdarīts	ar	noziedzīgi	
iegūtu	skaidru	naudu”,	nosakot	noteiktu	skaidras	naudas	apmēra	slieksni	–	
liels	 apmērs.	 Tāpat	 likumprojektā	 piedāvāts	 papildināt	 Krimināllikuma	
195.2pantu	ar	 jaunu	2.1daļu,	 lai	paplašinātu	panta	 tvērumu	un	darbības	
jomu	arī	attiecībā	uz	Latvijas	Republikas	iekšējo	robežu	ar	ES	dalībvalstīm.	

4	 Likumprojekta	“Grozījumi	Krimināllikumā”	(reģ.	Nr.	338/Lp13)	anotācija.	Pieejams:	
Latvijas	Republikas	Saeimas	mājaslapas	www.saeima.lv	sadaļā	“Likumdošanas	datu	
bāze”.
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Šāds	 regulējums	 nepieciešams,	 lai	 novērstu	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	
legalizāciju	 un	 terorisma	 finansēšanu,	 tādējādi	 novēršot	 draudus	 valsts	
drošībai,	ko	rada	noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	nekontrolēta	aprite	ne	tikai	uz	
valsts	ārējās	robežas	(ES	ārējās	robežas),	bet	arī	uz	iekšējām	robežām	ar	
dalībvalstīm	(ES	iekšējās	robežas).	Saskaņā	ar	Krimināllikuma	195.2panta	
2.1daļu	 atbildība	 par	 liela	 apmēra	 skaidras	 naudas	 nedeklarēšanu	 vai	
nepatiesu	 deklarēšanu,	 šķērsojot	 valsts	 iekšējo	 robežu,	 iestāsies	 tikai	
gadījumos,	ja	skaidras	naudas	deklarācijas	aizpildīšanu	likumā	noteiktajā	
kārtībā	būs	pieprasījusi	kompetentās	 iestādes	amatpersona.	Pieņemtajā	
likumā	Krimināllikuma	195.2panta	otrā	daļa	attiecas	uz	iekšējām	robežām	
ar	ES	dalībvalstīm,	bet	2.1daļa	–	uz	valsts	ārējām	robežām.	

7.	 Sakarā	 ar	 jaunu	 tiesību	 normu	 pieņemšanu	 vai	 esošo	 tiesību	
normu	grozīšanu	Krimināllikumā	un	Kriminālprocesa	likumā	var	rasties	
nepieciešamība	citādi	interpretēt	un	piemērot	šos	likumus.
Šajā	krājuma	daļā	 ievietotie	Senāta	 lēmumi	papildina	 judikatūru,	kas	ar	
katru	gadu	paliek	arvien	plašāka	(pieejama	elektroniski	Augstākās	tiesas	
mājaslapā	www.at.gov.lv sadaļā	“Judikatūra”).	Šiem	lēmumiem	ir	nozīmīga	
loma	 judikatūras	 veidošanā	 krimināltiesību	 un	 kriminālprocesa	 tiesību	
izpratnē,	piemērošanā	un	attīstībā.

Krimināllietu	departamenta	priekšsēdētājs
Pēteris Dzalbe

Krimināllietu	departamenta	
zinātniski	analītiskā	padomniece

 Mg.iur. Nora Magone
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Summary of the Section of the Rulings by the 
Department of Criminal Cases of the Supreme 
Court of the Republic of Latvia 2019

1.	 In	 2019,	 764	 cases	 were	 received	 in	 the	 Department	 of	 Criminal	
Cases,	 783	 cases	 were	 heard,	 141	 cases	 remained	 pending.	 Compared	
to	2018,	the	number	of	received	and	decided	cases	increased	by	27	and	
111	cases	respectively,	while	the	number	of	pending	cases	decreased	by	
19	cases.	In	430	cases	or	61%,	a	decision	was	made	to	refuse	to	initiate	
cassation	 proceedings.	 In	 oral	 proceedings	 in	 2019,	 14	 cases	 (1.8%)	
were	heard,	which	is	related	to	the	fact	that	the	Supreme	Court	also	deals	
with	complaints	regarding	the	decisions	on	extradition	of	a	person	to	a	
foreign	state	specified	in	Chapter	66	of	the	Criminal	Procedure	Law.	The	
decisions	of	the	Department	of	Criminal	Cases	deal	with	both	the	issues	
of	 substantive	and	procedural	 laws.	71	 		decisions	are	added	 to	 the	Case	
Law	Archives	on	the	website	of	the	Supreme	Court,	while	25	decisions	are	
selected	for	publication	in	the	yearbook.	The	decisions	of	the	Department	
of	 Criminal	 Cases	 are	 selected	 and	 published	 on	 the	 Supreme	 Court’s	
website	and	in	the	yearbook,	taking	into	account	one	of	the	basic	functions	
of	 the	 court	 of	 cassation	 –	 the	 formation	 of	 a	 unified	 case	 law	 and	 the	
development	of	legal	thought.
The	 year	 2019	 in	 the	 Senate	 was	 filled	 with	 diversity,	 and	 there	 were	
legal	issues	addressed	that	had	been	topical	already	for	a	long	time	and	
have	 resulted	 in	 significant	 rulings.	 Namely,	 the	 substantive	 law	 issues	
of	 the	 Department	 of	 Criminal	 Cases	 deal	 with	 the	 aspects	 of	 proper	
understanding	 and	 qualification	 of	 the	 sections	 of	 the	 Criminal	 Law	
in	Chapter	XIX	 “Criminal	Offences	of	 an	Economic	Nature”	and	Chapter	
XXIV	 “Criminal	 Offences	 Committed	 in	 State	 Authority	 Service”.	 At	 the	
same	time,	new	and	topical	substantive	law	enforcement	issues	are	being	
addressed,	such	as	an	understanding	and	identification	of	the	constituent	
elements	 of	 a	 criminal	 offence	 provided	 for	 in	 Section	 2621	 of	 the	
Criminal	Law	(Refusal	to	Take	a	Test	for	the	Influence	of	Alcohol,	Narcotic,	
Psychotropic,	 Toxic	 and	 Other	 Intoxicating	 Substances),	 Section	 146	 of	
the	 Criminal	 Law	 (Violation	 of	 Labour	 Protection	 Provisions),	 Section	
771	(Unlawful	Participation	in	an	Armed	Conflict).	While	it	is	recognized	
that	 the	Department	 of	 Criminal	 Cases	 reviews	 a	 significant	number	of	
rulings	each	year	declaring	 lower	 courts’	 rulings	null	 and	void	because	
not	all	grounds	of	appeal	or	protest	are	answered,	 it	also	analyses	such	
procedural	law	issues	that	touch	upon	the	understanding	and	compliance	
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with	fundamental	principles	of	criminal	proceedings,	such	as	the	right	to	
a	fair	trial,	rights	of	defence,	and	other	relevant	procedural	issues,	such	as	
a	review	of	the	case	in	the	absence	of	the	accused,	breach	of	the	secrecy	
of	court	deliberations,	understanding	of	newly	disclosed	circumstances.

2.	 The	 Collection	 includes	 25	 decisions	 of	 the	 Department	 of	 Criminal	
Cases,	 which	 are	 examined	 both	 in	 the	 court	 hearing	 and	 in	 written	
proceedings	and	are	divided	into	three	sections,	taking	into	account	the	
fact	that	they	deal	both	with	issues	of	substantive	law	and	procedural	law:

-	 Decisions	on	the	issues	of	applying	the	General	Part	of	the	Criminal	
Law;

-	 Decisions	on	the	issues	of	applying	the	Special	Part	of	the	Criminal	
Law;

-	 Decisions	on	the	issues	of	applying	the	Criminal	Procedure	Law.
The	published	decisions	are	supplemented	by	Alphabetic	Index	of	Terms,	
Index	 of	 Legal	 Acts,	 Index	 of	 General	 findings,	 Index	 of	 Judicature	 and	
Case-Law,	 Index	 of	 Other	 Sources	 and	 Index	 of	 Published	 Decisions	 by	
Case	Numbers.

3.	 In	 2019,	 the	 Department	 of	 Criminal	 Cases	 of	 the	 Senate	 has	made	
several	 important	findings	regarding	the	application	of	the	General	Part	
and	the	Special	Part	of	the	Criminal	Law.

3.1.	The	first	section	of	the	Collection	of	decisions	of	the	Department	of	
Criminal	Cases	 “Decisions	on	 the	 issues	of	 applying	 the	General	Part	of	
the	Criminal	Law”	contains	one	decision.	 In	 the	case	No	SKK-[C]/2019 
the	 Senate	 analysed	 the	 application	 of	 the	 provisions	 of	 Section	 491,	
Paragraph	 one,	 Clause	 1	 of	 the	 Criminal	 Law.	 Referring	 to	 the	 pre-
established	findings	of	the	case	law,	the	court	of	cassation	drew	attention	
to	 the	 fact	 that	 the	 length	 of	 criminal	 proceedings	 (several	 years)	 does	
not	 in	 itself	 justify	 a	 finding	 that	 the	 proceedings	 were	 groundlessly	
delayed	 and	 therefore	 the	 infringement	 of	 the	 right	 to	 complete	
criminal	 proceedings	 within	 a	 reasonable	 time	 is	 committed	 (decision 
of the Supreme Court of February 6, 2018 in the case No SKK-47/2018 
(11089172812) ECLI:LV:AT:2018:0206.11089172812.2.L).	 Completion	
of	 the	 criminal	 proceedings	 within	 a	 reasonable	 time	 is	 related	 to	 the	
volume	 of	 the	 case,	 legal	 complexity,	 amount	 of	 procedural	 activities,	
attitude	of	the	persons	involved	in	the	proceedings	towards	fulfilment	of	
their	duties	and	other	objective	 circumstances	 (decision of the Supreme 
Court of September 4, 2018 in the case No SKK-337/2018 (11210030713) 
ECLI:LV:AT:2018:0904.11210030713.3.L).	 Furthermore,	 the	 Senate	 noted	
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that	before	deciding	on	a	sentence,	the	court	must	on	a	case-by-case	basis	
assess	the	circumstances	affecting	the	sentence	provided	for	in	the	Criminal	
Law	 and	 those	 that	 characterize	 undue	 delays	 in	 criminal	 proceedings.	
The	application	of	options	provided	for	in	the	Law	entails	a	sentence	that	
would	be	imposed	without	taking	into	account	the	ungrounded	delay	in	
the	 criminal	 proceedings	 (decision of the Supreme Court of October 31, 
2012 in the case No SKK-480/2012 (11089200909)).	The	imposition	of	a	
sentence	 and	 the	 compensatory	mechanism,	 in	 case	 of	 violation	 of	 the	
right	to	complete	criminal	proceedings	within	a	reasonable	time,	is	also	
addressed	in	the	Senate’s	decision	of	2019	in	the	case	No	SKK-[A]/2019,	
available	on	the	Supreme	Court’s	website	in	the	case	law	section.

3.2.	The	second	section	of	the	Collection	of	decisions	of	the	Department	of	
Criminal	Cases	“Decisions	on	the	issues	of	applying	the	Special	Part	of	the	
Criminal	Law”	contains	10	decisions	concerning	the	understanding	of	the	
constituent	elements	of	criminal	offenses	provided	for	in	the	Special	Part	
of	the	Criminal	Law,	which	are	relevant	for	the	qualification	of	the	offense.
In	 2019,	 the	 Department	 of	 Criminal	 Cases	 reviewed	 cases	 in	 which	
individuals	were	charged	under	Section	218	of	 the	Criminal	Law.	Some	
of	the	decisions	are	published	on	the	Supreme	Court’s	website	in	the	case	
law	section,	one	of	which	 is	also	 included	 in	 this	Collection.	 In	 the	case	 
No	 SKK-372/2019	 the	 Senate	 noted	 that	 the	 offense	 referred	 to	 in	
Section	218,	Paragraph	two	of	 the	Criminal	Law	is	of	a	material	nature,	
since	 it	 involves	 consequences	 which	 are	 causally	 related	 to	 the	 act	
(failure	 to	 act).	 The	 loss	 must	 be	 real	 and	 of	 a	 large	 scale.	 The	 large	
scale	 is	defined	 in	Section	20	of	 the	“On	the	Procedures	 for	 the	Coming	
into	Force	and	Application	of	The	Criminal	Law”.	The	Law	distinguishes	
between	the	two	activities	of	the	impartial	party:	tax	evasion	or	evasion	
of	equivalent	payments	and	concealment	or	reduction	of	income,	profits	
or	other	taxable	items.	The	Senate	drew	attention	to	the	fact	that	it	is	only	
in	case	of	actual	use	of	input	tax	that	the	country	suffers	a	loss.	Therefore,	
the	statement	of	charges	and	the	description	of	the	crime	that	has	been	
proven	must	 indicate	 what	 action	 was	 taken	 after	 the	 VAT	 return	was	
submitted.	Submission	of	the	VAT	return	does	not	coincide	with	the	actual	
use	of	input	tax.	Drawing	up	of	false	accounting	documents,	entering	false	
information	in	the	VAT	return	is	an	incomplete	crime	and	correspond	to	
an	attempt	to	commit	a	crime.	Submitting	a	false	VAT	return	corresponds	
to	the	attempt	to	commit	a	crime,	as	submission	of	such	tax	return	only	
creates	the	right	to	unlawful	benefit.	This	right	may	not	be	exercised	in	
further	process	for	reasons	beyond	the	applicant’s	control.
In	the	judgment	in	the	case	No	SKK-95/2019	the	Senate	acknowledged	
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that	a	government	official’s	tax	return	should	include	all	types	of	income	
earned	during	the	reporting	period,	including	winnings,	regardless	of	their	
amount.	Gambling	 is	not	an	economic	activity	and	therefore	no	 income,	
loss	or	expense	is	calculated	on	the	winnings	resulting	from	gambling.	In	
its	turn,	in	the	case	No	SKK-111/2019 the	Senate,	when	assessing	under	
Section	208	of	the	Criminal	Law	the	charge	brought,	acknowledged	that	
conducting	business	of	alcoholic	beverages	and	tobacco	is	a	business	that	
requires	 special	 permit	 (Section	 207	 of	 the	 Criminal	 Law)	 and	 is	 not	 a	
prohibited	business	activity	(Section	208	of	the	Criminal	Law).
The	 analysis	 of	 the	 case	 No	 SKK-3/2019	 focuses	 on	 the	 constituent	
elements	of	 the	offense	provided	 for	 in	 the	second	paragraph	of	Section	
146	 of	 the	 Criminal	 Law,	 namely,	 a	 criminal	 offense	 which	 endangers	
a	 person’s	 right	 to	 working	 conditions	 which	 ensure	 labour	 protection	
and	 technical	 safety,	 thus	 harming	 human	 health	 and	 life.	 The	 Senate	
recognized	 that	 under	 this	 provision	 the	 manager	 of	 an	 undertaking	
(company)	who	is	responsible	for	complying	with	regulatory	requirements	
for	 labour	 protection	 or	 technical	 safety	 is	 held	 criminally	 liable	 if	 the	
manager	 has	 failed	 to	 comply	 with	 such	 regulatory	 requirements	 and	
has	resulted	in	person’s	bodily	injury	with	health	disorder	or	permanent	
loss	 of	 ability	 to	 work	 or	 person’s	 death.	 Namely,	 the	 said	 provision	
establishes	criminal	 liability	 for	a	person’s	actions	(act	or	failure	to	act),	
which	are	provided	for	in	another	regulatory	act.	In	the	event	of	changes	
in	the	working	environment	or	special	circumstances	detrimental	 to	the	
employee’s	health,	 the	person	responsible	 for	 compliance	with	 the	 laws	
and	regulations	regulating	labour	protection,	in	accordance	with	Cabinet	
Regulation	No	2019	of	March	10,	2009	“Procedures	for	the	Performance	
of	 Mandatory	 Health	 Examinations”,	 is	 required	 to	 send	 the	 employee	
for	an	extraordinary	(additional)	health	examination	despite	the	validity	
of	 the	 results	 of	 routine	 health	 examination.	 This	 also	 applies	 in	 cases	
where	a	person	continues	to	perform	the	same	job	duties,	but	previously	
unidentified	working	 environment	 factors	 harmful	 to	 human	health	 are	
identified.
In	 the	 case	 No	 SKK-26/2019 the	 Senate analyses	 the	 offense	 provided	
for	 in	Section	2621,	Paragraph	one	of	 the	Criminal	Law	and	the	moment	
of	 its	 completion.	The	court	of	 cassation	 found	 that	 the	offense	referred	
to	 in	 Section	 2621,	 Paragraph	 one	 of	 the	 Criminal	 Law	 is	 completed	 at	
the	 time	 the	 person	 sent	 for	 medical	 examination	 informs	 the	 medical	
practitioner	 that	he	or	 she	 refuses	 to	undergo	medical	 examination	and	
such	 statement	 is	 recorded	 in	 the	 medical	 examination	 report	 for	 the	
purpose	of	determining	the	effects	of	alcohol	in	accordance	with	laws	and	
regulations.	Subsequent	change	of	opinion	of	the	person	sent	for	medical	
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examination	is	of	no	legal	significance	and	the	person’s	further	consent	to	
medical	examination	cannot	be	recognized	as	a	voluntary	withdrawal	from	
the	commission	of	a	criminal	offense	under	Section	16	of	the	Criminal	Law.
Judgement	in	the	case	No	SKK-[L]/2019	assesses	the	constituent	elements	
of	the	offense	provided	for	 in	Section	771	of	the	Criminal	Law	and	their	
distinction	from	the	offense	provided	for	in	the	first	paragraph	of	Article	
891	of	the	Criminal	Law.	Whereas,	the	case	No	SKK-67/2019	focuses	on	
the	correspondence	of	the	description	of	the	offense	with	the	constituent	
elements	of	the	offense	provided	for	Section	279	of	the	Criminal	Law.
Three	judgments	included	in	this	Collection	assess	the	determination	of	
the	constituent	elements	of	offenses	provided	for	in	Chapter	XXIV	of	the	
Criminal	Law	“Criminal	Offenses	Committed	in	State	Authority	Service”.	In	
the	case	No	SKK-5/2019 the	Senate	assesses	the	qualification	of	criminal	
offenses	 committed	 in	 state	 authority	 service,	 if	 they	 have	 resulted	 in	
serious	consequences.	In	turn,	in	its	decision	in	the	case	No	SKK-17/2019 
the	court	of	cassation	analyses	the	determination	of	a	purpose	of	acquiring	
property	 in	 the	 offenses	 provided	 for	 in	 Sections	 317	 and	 318	 of	 the	
Criminal	Law.	In	addition,	the	decision	addresses	the	distinction	between	
the	offenses	provided	for	in	Sections	317	and	318	of	the	Criminal	Law.
In	 its	 decision	 in	 the	 case	 No	 SKK-33/2019	 the	 court	 of	 cassation,	
having	 assessed	 the	 qualification	 of	 the	 actions	 of	 accused	 persons	
challenged	 in	 cassation	 complaints	 under	 Section	 320	 of	 the	 Criminal	
Law,	acknowledged	that	even	before	adoption	of	the	law	of	May	15,	2014	
“Amendments	to	the	Criminal	Law”	the	concept	of	public	official	defined	
in	Section	316	of	 the	Criminal	Law	referred	 to	officials	who	performed	
duties	in	capital	companies	or	who	had	the	right	to	deal	with	property	and	
financial	resources	of	the	capital	company.

4.	 14	 decisions	 of	 the	 Senate	 are	 contained	 in	 the	 third	 section	 of	 the	
Collection,	 entitled	 “Decisions	 on	 the	 issues	 of	 applying	 the	 Criminal	
Procedure	Law”.
In	 2019,	 the	 Senate	 reviewed	 2	 applications	 under	 Section	 62	 of	 the	
Criminal	 Procedure	 Law,	 namely,	 the	 renewal	 of	 criminal	 proceedings	
in	connection	with	newly	disclosed	circumstances.	One	of	 the	decisions	
is	 included	in	this	Collection.	In	the	case	No	SKK-J-43/2019	 the	Senate	
noted	that	the	Constitutional	Court	judgment	of	June	14,	2018	in	the	case	
No	2017-23-01	 “On	Compliance	of	 the	Second	and	Third	Paragraphs	of	
Section	 573	 of	 the	 Criminal	 Procedure	 Law	with	 the	 First	 Sentence	 of	
Article	92	of	the	Satversme	(Constitution)	of	the	Republic	of	Latvia”	shall	
be	recognized	as	a	newly	disclosed	circumstance	within	the	meaning	of	
Section	655,	Paragraph	two,	Clause	4	of	the	Criminal	Procedure	Law.	At	
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the	 same	 time,	 the	 Senate	 acknowledged	 that	 it	 is	 necessary	 to	 assess	
whether	there	is	a	legal	basis	for	the	renewal	of	the	criminal	proceedings	
in	 the	 particular	 criminal	 proceedings	 due	 to	 newly	 discovered	
circumstances,	taking	into	account	the	factual	circumstances	established	
in	the	case.	The	Senate	considered	that	the	newly	disclosed	circumstance,	
namely,	 the	Constitutional	Court	 judgment	of	 June	14,	2017	 in	 the	case	 
No	2017-23-01,	in	the	present	case	is	no	basis	for	the	court	of	cassation	
to	decide	on	the	renewal	of	criminal	proceedings	due	to	newly	disclosed	
circumstances	and	referral	of	the	case	to	the	court	of	cassation	to	decide	
whether	to	initiate	cassation	proceedings	or	to	refuse	to	initiate	cassation	
proceedings,	taking	into	account	that	there	already	is	the	Supreme	Court	
decision	in	the	case	by	which	at	the	request	of	the	accused	[person	A]	the	
application	 of	 an	 advocate	 regarding	 the	 decision	 of	 the	 Riga	 Regional	
Court	 was	 reviewed	 in	 accordance	 with	 Chapter	 63	 of	 the	 Criminal	
Procedure	 Law.	 This	 decision	was	 taken	 collegially,	 it	 is	motivated	 and	
addresses	the	same	arguments	as	in	the	appeal.	Consequently,	violations	
of	the	fundamental	rights	mentioned	in	the	Constitutional	Court	judgment	
were	 eliminated	 by	 the	 decision	 of	 the	 Supreme	Court	 even	 before	 the	
publication	 of	 the	 Constitutional	 Court	 judgment.	 It	was	 acknowledged	
that	 in	 such	 circumstances	 the	 renewal	 of	 criminal	 proceedings	 due	
to	 newly	 disclosed	 circumstances,	 in	 order	 to	 prevent	 violations	 of	 the	
fundamental	 rights	mentioned	 in	 the	 Constitutional	 Court	 judgment,	 is	
not	necessary.	
Each	 year,	 the	 Department	 of	 Criminal	 Cases	 updates	 its	 findings	
regarding	the	ensuring	of	rights	of	defence.	In	the	case	No	SKK-600/2019 
the	 court	 of	 cassation	 stated	 that	 if	 a	 defendant’s	 appeal	 points	 to	 a	
possible	violation	of	the	rights	of	defence	committed	by	defence	counsels,	
the	 appellate	 court	 should	 consider	 whether	 they	 had	 fulfilled	 their	
obligations	under	Section	86	of	the	Criminal	Procedure	Law	and	whether	
the	interests	of	the	defendant	have	not	been	contrary	to	the	interests	of	
defence	counsels	referred	to	in	Section	87,	Paragraph	one,	Clause	3	of	the	
Criminal	Procedure	Law.	Moreover,	the	mere	fact	that	the	defendant	has	
been	granted	the	State	defence	counsel	does	not	show	that	the	summoning	
of	a	defence	counsel	has	guaranteed	effective	defence	of	the	defendant	and	
that	the	defendant’s	rights	of	defence	have	not	been	infringed.	Whereas,	
in	its	decision	in	the	case	No	SKK-[J]/2019	the	Senate	acknowledged	that	
the	right	of	a	person	to	summon	a	counsel	of	his	own	choice	is	not	absolute	
and	may	be	proportionately	restricted	in	order	to	achieve	legitimate	aim,	
including,	when	it	is	necessary	in	the	interests	of	proceedings.
In	 the	 decision	 in	 the	 case	 No	 SKK-125/2019	 the	 court	 of	 cassation	
analysed	 the	 content	 of	 the	 confidentiality	 of	 court	 deliberations	
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enshrined	 in	Section	513	of	 the	Criminal	Procedure	Law	and	ruled	that	
the	confidentiality	of	court	deliberations	is	violated	if	a	transcript	of	the	
summary	judgment	is	issued	immediately	after	delivery	of	the	summary	
judgment	and	 is	made	by	a	person	outside	 the	 judicial	panel.	Thus,	 the	
content	 of	 the	 judgement	 rendered	was	 disclosed	 before	 the	 judgment	
was	 delivered.	 In	 this	 decision	 the	 Senate	 also	 referred	 to	 the	 findings	
already	established	in	the	Supreme	Court’s	case	law	on	the	interpretation	
of	Section	513,	Paragraph	three	of	the	Criminal	Procedure	Law	(Supreme 
Court decision of July 31, 2008 in the case No SKK-267/2008 (1180033201, 
1180005803, 11180206504, 11180175504), decision of August 25, 2008 in 
the case No SKK-496/2008 (16870001206), decision of  July 31, 2008 in the 
case No SKK-385/2008 (11290006204), decision of  July 23, 2015 in the case 
No SKK-345/2015 (11261035714)).
The	 decisions	 of	 the	 court	 of	 cassation	 in	 2019	 also	 contain	 findings	
regarding	the	recording	of	the	course	of	a	court	hearing	and	its	shortcomings.	
It	 is	 recognized	 in	 the	 judgement	 in	 the	 case	No	 SKK-94/2019	 that,	 by	
interpreting	a	provision	contained	in	Section	575,	Paragraph	one,	Clause	 
6	of	the	Criminal	Procedure	Law,	and	applying	a	systematic	and	teleological	
interpretation	method,	 and	 finding	 shortcomings	 in	 the	 recording	 of	 a	
court	hearing,	a	judgment	shall	be	revoked	in	cases	where	the	shortcoming	
deprives	the	persons	involved	in	the	proceedings	of	the	right	to	a	fair	trial,	
the	right	of	defence.	This	case	deals	with	a	number	of	previous	Supreme	
Court	decisions	and	findings	(Supreme Court decision of May 16, 2014 in 
the case No SKK-302/2014 (11290018913), decision of July 30, 2015 in the 
case No SKK-317/2015 (11095047311), decision of  September 30, 2016 in 
the case No SKK-350/2016 (12814000506)).	
Whereas,	 the	 decision	 in	 the	 case	 No	 SKK-371/2019	 notes	 that	 the	
Criminal	 Procedure	 Law	 does	 not	 provide	 for	 the	 recording	 of	 a	 court	
hearing	 only	 in	 minutes	 or	 only	 in	 sound	 recording.	 Even	 if	 a	 sound	
recording	is	made	at	the	hearing,	the	course	of	the	hearing	is	recorded	in	
the	minutes,	however	according	to	Section	484	of	the	Criminal	Procedure	
Law,	the	amount	of	information	to	be	recorded	in	the	minutes	differs	in	
cases	where	no	audio	recording	of	the	hearing	is	made.	If	after	the	hearing	
it	 is	established	that,	 for	technical	reasons,	the	sound	recording	has	not	
been	made	 or	 is	 defective,	 namely	 that	 the	 hearing	 cannot	 be	 heard,	 it	
shall	be	equated	to	as	if	the	sound	recording	of	the	hearing	has	not	been	
carried	out.	 In	 this	 case,	 the	minutes	of	 the	hearing	 shall	 be	drawn	up,	
showing	the	entire	course	of	the	hearing,	including	the	statements	of	the	
accused,	 the	victim,	 the	witness,	 the	experts,	 the	owner	of	 the	property	
subject	 to	 the	seizure,	and	 testimonies	of	other	persons	 involved	 in	 the	
proceedings,	judges	speeches,	comments,	and	the	last	word	of	the	accused.	
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In	this	decision,	the	Senate	has	analysed	the	provisions	of	Sections	482,	
483,	 484	 of	 the	 Criminal	 Procedure	 Law,	 also	 taking	 into	 account	 the	
decision	 of	 the	 Senate	 of	March	 12,	 2019	 in	 the	 case	No	 SKK-94/2019	
(ECLI:LV:AT:2019:0312.11270001716.6.L).
In	2019,	the	Department	of	Criminal	Cases	also	dealt	with	procedural	law	
issues	related	to	the	trial	of	a	criminal	case	in	the	absence	of	the	accused	
(in absentia).	 In	 2019,	 three	 decisions	 relating	 to	 criminal	 proceedings	
in	 the	 absence	 of	 the	 accused	were	 published	 on	 the	 Supreme	 Court’s	
website,	while	 the	Collection	 contains	 two.	 In	 the	 judgment	 in	 the	 case	
No	SKK-22/2019	the	Senate	acknowledged	that	if	the	court	is	aware	that	
the	accused	is	 in	a	 foreign	country	and	is	placed	 in	an	 inpatient	 facility,	
it	 has	 no	 reason	 to	 declare	 that	 the	 whereabouts	 of	 the	 accused	 are	
unknown,	and	the	case	can	therefore	be	tried	in	absentia.	In	the	present	
case,	the	court	of	cassation	further	stated	that	the	case	law	had	previously	
established	 the	 possibility	 of	 an	 in	 absentia	 hearing,	 recognizing	 that,	
in	deciding	of	 the	existence	of	 circumstances	when	 it	 is	not	possible	 to	
ensure	the	presence	of	the	accused	at	the	hearing,	the	court	shall	exhaust	
all	measures	provided	for	in	the	Criminal	Procedure	Law	relating	to	the	
progress	 of	 proceedings,	 coercive	 measures	 and	 sanctions,	 technical	
means,	 observing	 the	 basic	 principles	 of	 criminal	 procedure	 and	 not	
giving	priority	to	any	of	them,	in	order	to	achieve	the	purpose	defined	in	
Section	1	of	the	Criminal	Procedure	Law	(Supreme Court decision of May 
14, 2015 in the case No SKK-47/2015 (12507000607), decision of May 28, 
2015 in the case No SKK-74/2015 (11370030105)).	In	turn,	the	decision	in	
the	case	No	SKK-266/2019	acknowledged	that	the	accused	is	denied	the	
right	to	a	 fair	trial	 if	 the	first	 instance	court	without	any	legal	basis	has	
tried	the	case	in	the	absence	of	the	accused,	and	the	general	right	of	appeal	
against	the	ruling	is	applied	to	the	accused.	In	the	decision	in	the	case	No	
SKK-62/2019	the	court	assessed	the	trial	of	a	criminal	case	in	the	absence	
of	the	accused	if	he	was	denied	entry	to	the	Republic	of	Latvia.
In	 the	 case	 No	 SKK-19/2019	 the	 court	 of	 cassation,	 having	 analysed	
the	 requirements	 of	 the	 operative	 part	 of	 the	 judgement	 of	 conviction,	
stated	 that	 the	 operative	 part	 of	 the	 judgement	 of	 conviction	 should	
include	the	court’s	decision	on	compensation	 for	damage,	 including	 the	
amount	of	state	compensation.	The	partial	satisfaction	of	an	application	
for	compensation	shall	indicate	the	extent	to	which	the	compensation	for	
damage	has	not	been	established	or	has	been	rejected.	Whereas,	 in	 the	
case	 No	 SKK-51/2019	 the	 Senate	 acknowledged	 that	 accused	 persons	
who,	by	acting	in	a	concerted	manner,	have	committed	a	criminal	offense,	
are	jointly	and	severally	liable	for	the	damage	caused	by	their	actions.	This	
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is	not	affected	by	the	fact	that	one	of	the	accused	has	paid	a	share	of	the	
compensation	for	the	damage.
This	 section	 of	 the	 Collection	 also	 includes	 decisions	 regarding	 the	
qualification	of	an	external	expert	(decision	in	the	case	No	SKK-66/2019),	
the	 recording	 and	 verification	 of	 reliability	 of	 findings	 resulting	 from	
investigative	 activities	 (decision	 in	 the	 case	 No	 SKK-10/2019),	 the	
agreement	between	the	prosecutor	and	the	accused	on	the	admission	of	
guilt	and	on	the	obligatory	part	of	 the	sentence,	namely,	 the	mandatory	
confiscation	 of	 the	 property	 of	 the	 accused	 (decision	 in	 the	 case	 
No	SKK-34/2019).

5.	Other	rulings	of	2019	published	on	the	Supreme	Court’s	website	in	the	
case	law	section	dealt	with	issues	of	admissibility	of	evidence	(decision	in	
the	case	No	SKK-325/2019),	confiscation	of	proceeds	of	crime	(decision	
in	the	case	No	SKK-603/2019),	clarification	of	the	penalty	provided	for	in	
the	minutes	of	an	agreement	(decision	the	case	No.	SKK-705/2019),	the	
extent	of	clarification	in	the	protocol	of	agreement	(decision	in	the	case	No	
SKK-254/2019),	the	content	of	objective	side	of	the	constituent	elements	
of	offense	 (entering)	provided	 for	 in	 the	Section	143,	Paragraph	one	of	
the	Criminal	Law	(decision	in	the	case	No	SKK-232/2019),	as	well	as	the	
scope	and	the	framework	thereof	within	which	the	case	is	reviewed	in	the	
appellate	court	observing	the	grounds	of	appeal	(decision	in	the	case	No	
SKK-38/2019),	the	necessary	self-defence	and	an	assessment	of	violation	
of	its	boundaries	(decision	in	the	case	No	SKK-105/2019).

6. Decisions of General Meetings of the Department of Criminal Cases 
of the Senate.	In	2019,	two	decisions	of	general	meetings	of	senators	of	the	
Department	of	Criminal	Cases	of	the	Senate	were	adopted1,	namely,	on	the	
interpretation	of	legal	provisions	for	the	prevention	of	money	laundering	
and	for	compensation	of	damage	caused	to	the	State	in	tax	evasion	cases.
Decision	of	the	general	meeting	of	senators	of	the	Department	of	Criminal	
Cases	 of	 the	 Senate	 of	 June	 19,	 2019	 “On	 the	 Interpretation	 of	 Legal	
Provisions	for	Prevention	of	Laundering	of	Proceeds	Derived	from	Criminal	
Activity”,	having	regard	to	the	5th	Mutual	Evaluation	Report	of	Latvia	by	
the	 Committee	 of	 Experts	 on	 the	 Evaluation	 of	 Anti-Money	 Laundering	
Measures	and	the	Financing	of	Terrorism	(Moneyval)	of	August	23,	2018,	

1	 Decision	of	the	Department	of	Criminal	Cases	of	the	Senate	of	June	19,	2019	“On	
Interpretation	of	Legal	Provisions	on	Prevention	of	Laundering	of	Proceeds	Derived	
from	 Crime”	 and	 decision	 “On	 Compensation	 of	 Damage	 Caused	 to	 the	 State	 in	
Cases	of	Tax	Evasion”.	Available	at:	Website	of	the	Supreme	Court	of	the	Republic	of	
Latvia www.at.gov.lv under	section	“Judicature”.
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drew	attention	to	the	fact	 that	when	reviewing	cases	where	a	person	is	
only	accused	of	money	laundering	and	the	predicate	offense	is	not	known,	
it	 shall	 be	 noted	 that	 on	 November	 9,	 2017	 amendments	 to	 Section	 5	
of	 the	 Law	on	 the	Prevention	 of	Money	Laundering	 and	Terrorism	and	
Proliferation	Financing	came	into	force.	A	new	paragraph	has	been	added	
to	the	Section	5,	which	states	that	money	laundering	shall	be	recognized	as	
such	regardless	of	whether	the	exact	criminal	offense	has	been	identified	
from	which	the	proceeds	have	originated.	Whereas,	on	September	1,	2018,	
amendments	 to	 Section	 124	 of	 the	 Criminal	 Procedure	 Law	 came	 into	
effect,	adding	a	Paragraph	seven,	which	provides	 that	 in	order	 to	prove	
the	 laundering	 of	 proceeds	 from	 crime,	 it	 should	 be	 proved	 that	 such	
proceeds	have	originated	 from	criminal	activity,	but	 there	 is	no	need	to	
establish	the	specific	originating	criminal	offense.	In	addition,	it	is	noted	
that	in	cases	where	a	person	is	accused	of	laundering	proceeds	of	crime,	
the	 requirements	 of	 Sections	 35	 and	 46	 of	 the	 Criminal	 Law	 must	 be	
complied	with	when	deciding	on	a	punishment.	In	determining	the	type	of	
punishment,	account	must	be	taken	not	only	of	the	offender’s	personality	
but	also	of	the	nature	of	the	offense	committed	and	the	damage	caused.	
Imposition	of	suspended	sentence	on	the	offender	under	Section	55	of	the	
Criminal	Law	is	not	permissible	unless	it	is	established	that	the	offender	
will	not	commit	further	offense	without	serving	a	sentence.
The	 general	 meeting	 of	 senators	 of	 the	 Department	 of	 Criminal	 Cases	
of	 the	Senate	of	 June	19,	2019	“On	Compensation	of	Damage	Caused	to	
State	in	Tax	Evasion	Cases”,	in	order	to	ensure	uniform	application	of	legal	
provisions,	 ruled	 that	 compensation	 for	 unpaid	 state	 taxes	 in	 criminal	
proceedings	is	of	an	exceptional	nature.	If	unpaid	taxes	are	fully	paid	and	
recovered	in	the	course	of	administrative	proceedings,	compensation	for	
damages	applied	for	in	criminal	proceedings	shall	be	refused.	In	turn,	 if	
tax	has	been	partially	paid	or	recovered	 in	 the	course	of	administrative	
proceedings,	 it	 is	 in	 the	 criminal	 proceedings	 that	 decision	 on	 the	
remainder	compensation	of	the	damage	is	taken.	In	general	cases,	proof	of	
the	extent	of	the	damages	sustained	is	submitted	in	courts	of	first	instance	
and	 in	 appellate	 courts	 by	 the	 persons	 involved	 in	 the	 proceedings,	
including	a	prosecutor	and	a	victim.	In	the	event	of	simultaneous	recovery	
of	 compensation	 for	 unpaid	 taxes	 in	 administrative	 proceedings	 and	
review	of	a	case	for	unpaid	taxes	in	criminal	proceedings,	compensation	
for	damages	in	criminal	proceedings	shall	not	be	determined.

6. Changes	 in	 the	 laws	 that	have	 affected	or	will	 affect	 court	decisions,	
including	decisions	of	the	court	of	cassation,	given	the	short	time	elapsed	
since	 the	amendments	 to	 the	Criminal	Law	and	the	Criminal	Procedure	
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Law	came	into	force,	did	not	directly	affect	the	findings	of	any	decisions	of	
the	Department	of	Criminal	Cases	contained	in	the	Collection.

6.1. Amendments to the Criminal Procedure Law 2019.	In	2019,	one	
amendment	to	the	Criminal	Procedure	Law	came	into	force.	On	November	
21,	 2019,	 the	 law	 “Amendments	 to	 the	 Criminal	 Procedure	 Law”	 was	
adopted	and	came	into	force	on	December	24,	2019.	It	follows	from	the	
annotation2	 of	 the	 draft	 law	 “Amendments	 to	 the	 Criminal	 Procedure	
Law”	 that	 these	 amendments	 are	 related	 to	 the	 fact	 that	 in	 2017	 the	
Saeima	(Parliament),	pursuant	to	Directive	2014/42/EU	of	the	European	
Parliament	 and	 of	 the	 Council	 of	 3	 April	 2014	 on	 the	 freezing	 and	
confiscation	of	instrumentalities	and	proceeds	of	crime	in	the	European	
Union,	Recommendation	4	on	Confiscation	and	Provisional	Measures	of	
the	 Intergovernmental	 Organization	 for	 Financial	 Transactions	 (FATF),	
as	 well	 as	 claims	 by	 several	 other	 sources	 of	 international	 law,	 made	
amendments	 to	 Sections	 124,	 126	 and	 356	 of	 the	 Criminal	 Procedure	
Law	regarding	the	process	of	criminalization	of	property	by	introducing	
a		reduced	standard	of	proof	(“predominance	probability”)	in	the	conduct	
of	 this	 process.	 In	 2019,	 Sections	 124,	 125	 and	 356	 of	 the	 Criminal	
Procedure	 Law	 were	 amended.	 The	 annotation	 indicates	 that,	 when	
analysing	 case	 law,	 it	 is	 found	 that	 the	 provisions	 of	 Chapter	 59	 of	 the	
Criminal	 Procedure	 Law	 governing	 proceedings	 on	 proceeds	 of	 crime	
are	 sufficiently	 effective,	 but	 the	 number	 of	 criminal	 proceedings	 in	
which	persons	are	 found	guilty	under	Section	195	of	 the	Criminal	Law,	
that	 provides	 for	 liability	 for	 laundering	 of	 proceeds	 of	 crime,	 is	much	
lower	than	the	number	of	criminal	cases	in	which	property	is	recognized	
as	 proceeds	 of	 crime.	 According	 to	 the	 amendments	 to	 Section	 124,	
Paragraph	six	of	the	Criminal	Procedure	Law	made	in	2017,	the	conditions	
included	in	an	object	of	evidence	in	relation	to	the	criminal	origins	of	the	
property	 shall	 be	 considered	 proven,	 if	 there	 are	 grounds	 to	 recognise	
during	 the	 course	of	proving	 that	 a	property	 is,	most	 likely,	 of	 criminal	
rather	than	lawful	origin	which	is	a	lower	standard	of	proof	than	standard	
“beyond	 a	 reasonable	 doubt”.	 The	 content	 of	 the	 annotation	 of	 the	 law	
“Amendments	 to	 the	Criminal	Procedure	Law”	adopted	 in	2017,	as	well	
as	the	correspondent	provisions	of	this	provision,	reduced	the	possibility	
to	 apply	 them	 also	 outside	 the	 process	 of	 recognition	 of	 property	 as	
proceeds	of	 crime.	 It	 is	 emphasized	 in	 the	annotation	 that	Section	124,	
Paragraph	 six	 of	 the	Criminal	Procedure	Law	 should	make	 it	 clear	 that	

2	 Annotation	of	 the	draft	 law	 “Amendments	 to	 the	Criminal	Procedure	Law”	 (Reg.	
No	315/Lp13).	Available	at:	Website	of	the	Saeima	(Parliament)	of	the	Republic	of	
Latvia	www.saeima.lv “Legislation	Database”.
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the	lower	standard	of	proof	regarding	the	proof	of	the	origin	of	property	
is	applicable	both	in	criminal	proceedings	where	a	person	is	prosecuted	
and	in	criminal	proceedings	where	a	property	is	recognized	as	proceeds	
of	crime.	In	addition,	it	should	be	noted	that	the	lower	standard	of	proof	as	
regards	the	proof	of	origin	of	property	applies	not	only	where	the	offense	
is	qualified	under	Section	195	of	the	Criminal	Law,	but	also	by	qualifying	
the	offense	under	other	sections	of	the	Criminal	Law,	namely,	by	extending	
the	 scope	 of	 the	 provision.	 It	 is	 also	 indicated	 in	 the	 annotation	 that	 a	
lower	standard	of	proof	regarding	the	origin	(legality)	of	property	in	the	
assessment	of	constituent	elements	(characteristics)	of	a	criminal	offense	
is	a	 legitimate	solution,	as	the	remaining	elements	(characteristics)	of	a	
criminal	offense	are	subject	to	the	standard	of	proof	contained	in	Section	
124,	Paragraph	five	of	the	Criminal	Procedure	Law		(beyond	reasonable	
doubt),	 without	 thereby	 infringing	 the	 principle	 of	 the	 presumption	 of	
innocence.	The	draft	law	proposes	to	exclude	from	Section	124,	Paragraph	
seven	of	the	Criminal	Procedure	Law	the	words	“it	should	be	proved	that	
proceeds	have	originated	from	criminal	activity,	but”,	that	is,	by	improving	
the	application	of	the	provision	also	in	stand-alone	cases.
With	respect	to	the	proposed	amendments	to	Section	125	of	the	Criminal	
Procedure	 Law,	 the	 annotation	 states	 that	 in	 order	 to	 strengthen	 the	
ability	 to	detect	money	 laundering	and	to	prosecute	persons	 for	money	
laundering	(Sections	195		and	314	of	the	Criminal	Law)	in	order	to	prove	
the	fact	of	legalization	(the	constituent	elements	of	offense	contained	in	
Sections	195	and	314	of	the	Criminal	Law),	including	stand	alone	cases,	
the	draft	law	provides	for	the	addition	of	a	Paragraph	three	to	Section	125	
(Legal	Presumption)	of	the	Criminal	Procedure	Law	defining	a	new	legal	
presumption	of	fact.	Namely,	if	there	are	important	preconditions,	that	is,	
a	 person	 directing	 the	 proceedings	 has	 gathered	 evidence	 (prima	 facie	
evidence)	 sufficient	 to	 suspect	 or	 prosecute	 the	 person	 for	 laundering	
of	proceeds	of	crime	(Sections	195	and	Article	of	the	Criminal	Law),	and	
at	 the	 same	 time	 has	 proven	 the	 probable	 criminal	 origin	 of	 property	
(including	 illegally	acquired	 financial	 resources),	and	unless	 the	person	
reliably	explains	or	substantiates	the	legal	origin	of	the	financial	resources	
or	 other	 property,	 it	 is	 considered	 (presumed)	 to	 be	 proven	 that	 the	
financial	resources	or	other	property	are	likely	to	have	a	criminal	origin.
The	 annotation	 focuses	 on	 the	 fact	 that	 the	 legal	 presumption	 of	 the	
new	fact	applies	only	to	persons	suspected	and	being	subsequently	held	
criminally	 liable	 for	 money	 laundering;	 moreover,	 the	 provision	 in	 the	
draft	law	limits	the	burden	of	proof	to	property	only,	that	is,	to	explain	the	
legal	origin	of	the	property,	namely	how	the	person	was	convinced	that	he	
or	she	was	in	possession	of	the	lawfully	acquired	property;	furthermore,	
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it	 is	 the	duty	of	 the	State	 (investigator,	prosecutor)	 to	have	preliminary	
evidence	in	order	to	ensure	the	bringing	of	suspicion	or	prosecution.	The	
draft	law	clarifies	Section	356,	Paragraph	five	of	the	Criminal	Procedure	
Law	 by	 stipulating	 that	 a	 person	 must	 prove	 the	 lawful	 origin	 of	 the	
property	as	well	as	 such	an	obligation	 is	enforceable	within	a	 specified	
time,	 and	 failure	 to	 perform	 such	 obligations	 deprives	 the	 person	 of	
compensation	for	damage	caused	to	this	person.
The	draft	 law	 is	prepared	to	address	 the	shortcomings	 identified	 in	 the	
Moneyval	report.

6.2. Amendments to the Criminal Law 2019.	 In	 2019,	 two	 laws	
amending	 the	 Criminal	 Law	 came	 into	 force.	 On	 June	 6,	 2019,	 the	 Law	
“Amendments	 to	 the	 Criminal	 Law”	 was	 adopted	 and	 came	 into	 force	
on	 July	 3,	 2019.	 It	 follows	 from	 the	 initial	 impact	 assessment	 report	
(annotation)3	of	the	draft	law	“Amendments	to	the	Criminal	Law”	that	the	
draft	 law	was	 designed	 to	 implement	Directive	 (EU)	 2017/1371	 of	 the	
European	Parliament	and	of	the	Council	of	5	July	2017	on	the	fight	against	
fraud	to	the	Union’s	financial	interests	by	means	of	criminal	law,	including	
amendments	regarding	violations	of	sanctions	imposed	by	international	
organizations	and	the	Republic	of	Latvia,	vehicle	crime,	the	definition	of	
trade	 secrets,	 non-complying	 with	 court’s	 judgement,	 concealment	 of	
proceeds	of	 crime,	 and	unlawful	 conduct	by	public	officials	of	property	
entrusted	to	them.
What	 regards	 the	 amendments	 to	 Section	175	of	 the	Criminal	 Law,	 the	
annotation	states	that	to	date,	theft	of	a	vehicle,	depending	on	its	value,	is	
qualified	under	Section	175,	Paragraph	one	of	the	Criminal	Law	or	Section	
180	of	the	Criminal	Law,	which	is	a	less	serious	crime	(unless,	given	the	value	
of	the	vehicle,	the	offense	can	be	qualified	as	a	major	offense	under	Section	
175,	Paragraph	four	of	the	Criminal	Law).	Whereas,	in	the	case	of	theft	from	
a	vehicle,	for	example,	in	the	case	of	a	theft	of	property	left	in	the	vehicle	
interior,	the	offense	is	qualified	under	Section	175,	Paragraph	three	of	the	
Criminal	Law.	For	committing	such	an	offense,	the	punishment	provided	
for	in	Section	175,	Paragraph	three	of	the	Criminal	Law	is	imprisonment	
of	up	 to	 five	years,	and	 the	offense	 is	accordingly	qualified	as	a	 serious	
crime.	The	annotation	also	analyses	the	findings	of	the	Supreme	Court	in	
relation	to	the	qualification	of	a	criminal	offense	under	the	Section	175,	
Paragraphs	one	and	three	of	the	Criminal	Law.	Thus,	in	order	to	prevent	
interpretation	of	Section	175,	Paragraph	three	of	the	Criminal	Law	already	

3	 Annotation	 of	 the	 draft	 law	 “Amendments	 to	 the	 Criminal	 Law”	 (Reg.	 No	 6/
Lp13).	Available	at:	Website	of	the	Saeima	(Parliament)	of	the	Republic	of	Latvia	 
www.saeima.lv	“Legislation	Database”.



Summary

K-33

established	 in	 the	 case	 law,	 the	draft	 law	provides	 for	 criminal	 liability	
for	theft	of	a	vehicle	in	Section	175,	Paragraph	three	of	the	Criminal	Law.	
This	will	increase	the	criminal	liability	for	vehicle	theft,	as	the	vehicle	is	
a	 source	of	 increased	danger,	 its	 value	 is	usually	 considerable,	 and	 it	 is	
specially	insured	and	registered	with	the	Road	Traffic	Safety	Directorate.	
In	addition,	the	draft	law	provides	for	the	criminal	liability	of	theft	under	
Section	175,	Paragraph	three	of	the	Criminal	Law	if	committed	by	entering	
a	vehicle	and	not	from	the	vehicle,	as	previously	provided.	This	is	to	avoid	
the	current	narrow	interpretation	of	Section	175,	Paragraph	three	of	the	
Criminal	Law	regarding	a	 theft	 from	vehicle,	 i.e.,	when	 it	was	 limited	to	
theft	of	movable	property	unrelated	to	exploitation	of	vehicle;	as	well	as	
to	criminalize	the	theft	of	functional	component	of	the	vehicle	(e.g.	engine,	
battery,	steering	wheel,	magnetola)	and	theft	of	a	technical	fluid	(e.g.	fuel,	
oil)	if	committed	upon	entering	a	vehicle.
Concerning	 the	 amendments	 to	 Section	 312	 of	 the	 Criminal	 Law,	 the	
annotation	 indicates	 that	 on	 May	 3,	 2018	 the	 Ministry	 of	 Justice	 has	
submitted	proposals	to	the	third	reading	of	the	draft	law	“Amendments	to	
the	Civil	Procedure	Law”	(Reg.	No	1092/Lp12)	which	provide	for	stating	
in	Section	620,	Paragraphs	four	and	five	of	the	Civil	Procedure	Law	that	
the	debtor	for	failure	to	execute	a	judgment	within	specified	time	frame	
shall	be	subject	to	civil	liability	only	once	(a	fine).	If	the	debtor	repeatedly	
violates	 the	 time	 frame	 for	execution	of	 the	 judgment,	 the	sworn	bailiff	
shall	be	required	to	send	an	application	to	the	prosecutor	for	the	initiation	
of	criminal	proceedings.	In	view	of	the	foregoing,	the	draft	law	provides	for	
the	redrafting	of	Section	312	of	the	Criminal	Law,	thus	in	its	first	paragraph	
criminalizing	evasion	of	execution	of	a	court	ruling	by	person	who	evades	
the	execution	of	such	court	ruling	by	which	an	obligation	has	been	imposed	
to	carry	out	certain	acts,	except	for	the	ruling	on	the	recovery	of	money	or	
return	of	 property,	 after	 the	procedural	 sanctions	 or	 a	 punishment	has	
been	applied	for	the	failure	to	execute	the	ruling.	Whereas,	Section	312,	
Paragraph	two	of	the	Criminal	Law	retains	the	criminal	liability	previously	
established	 in	Section	312	of	 the	Criminal	Law	 for	evasion	of	 serving	a	
sentence	of	deprivation	of	liberty	or	of	limitation	of	rights.
One	 of	 the	 proposals	 to	 this	 law	 submitted	 for	 the	 second	 reading	
concerns	 amendments	 to	 Section	 300	 of	 the	 Criminal	 Law.	 Namely,	 a	
proposal	 has	 been	 made	 to	 redefine	 the	 disposition	 of	 Section	 300,	
Paragraph	one	of	the	Criminal	Law,	which	is	partly	supported	by	imposing	
criminal	liability	for	the	intentional	provision	of	false	testimony,	opinion,	
translation,	explanation	or	application	in	pre-trial	criminal	proceedings,	
administrative	violation	proceedings	 in	 institution,	before	 court,	notary	
or	bailiff.
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On	June	20,	2019,	the	law	“Amendments	to	the	Criminal	Law”	was	adopted	
and	 came	 into	 force	 on	 July	 1,	 2019.	 It	 is	 clear	 from	 the	 justification	
contained	in	the	annotation4	of	the	draft	law	“Amendments	to	the	Criminal	
Law”	 that	 it	 provides	 for	 criminal	 liability	 in	 Section	 1952,	 Paragraphs	
two	and	21	of	the	Criminal	Law	for	failure	to	declare	upon	request	of	an	
official	of	the	competent	authority	or	false	declaration	of	 large	amounts	
of	 cash	 entering	 or	 leaving	 the	 Republic	 of	 Latvia	 when	 crossing	 the	
external	 and	 internal	 border	 of	 the	 State.	 The	 annotation	 clarifies	 that,	
in	accordance	with	Article	9	(1)	of	Regulation	(EC)	No	1889/2005	of	the	
European	Parliament	and	of	the	Council	of	October	16,	2005	on	controls	
of	 cash	 entering	 or	 leaving	 the	 Community	 (hereinafter	 Regulation	 No	
1889/2005)	 provides	 that	 each	 Member	 State	 is	 to	 impose	 sanctions	
for	 failure	 to	comply	with	 the	obligation	 to	declare	 laid	down	 in	Article	
3	 of	 the	 Regulation.	 Regulation	 No	 1889/2005	 refers	 to	 the	 obligation	
for	Member	States	to	assess	the	effectiveness	and	proportionality	of	the	
sanctions	 applicable.	 Uniform	 control	 conditions	 for	 cash	 entering	 or	
leaving	 Community	 territory	 have	 been	 introduced	 to	 support	 efforts	
at	 EU	 level	 to	 combat	 crime	 and	 improve	 security,	 to	 contribute	 to	 the	
combat	against	money	laundering,	terrorism	and	crime.	In	the	Republic	
of	Latvia,	the	requirement	to	declare	cash	at	the	external	border	of	the	EU,	
if	it	amounts	to	or	exceeds	EUR	10,000	or	its	equivalent	in	the	currency	
of	another	country,	has	been	in	force	since	July	1,	2006,	when	the	law	“On	
Declaration	of	Cash	at	the	State	Border”,	the	provisions	of	which	comply	
with	the	requirements	of	that	Regulation,	came	into	force.	
The	draft	law	states	that	the	Section	1952,	Paragraph	two	of	the	Criminal	
Law	is	drafted	in	such	a	way	as	to	criminalize	the	non-declaration	or	false	
declaration	of	proceeds	of	crime,	which	is	essentially	money	laundering	
within	the	meaning	of	Section	195	and	Section	314	of	the	Criminal	Law	
(relocation	 of	 the	 proceeds	 of	 crime	 knowing	 that	 these	 proceeds	 are	
the	proceeds	of	crime,	and	that	these	actions	are	intended	to	conceal	or	
disguise	 the	criminal	origin	of	 the	proceeds	or	 to	assist	another	person	
involved	 in	 the	 commission	of	 the	offense,	 to	 evade	 legal	 responsibility	
or	to	disguise	the	location,	movement	of	proceeds	of	crime	knowing	that	
these	proceeds	 are	 the	proceeds	of	 crime);	 therefore,	 in	 order	 to	 avoid	
duplication	of	provisions,	the	draft	law	provides	for	the	exclusion	of	the	
words	“if	 committed	with	cash	gained	 in	 the	result	of	criminal	activity”	
from	the	Paragraph	two,	defining	a	cash	threshold	–	a		large	amount.	The	

4	 Annotation	 of	 the	 draft	 law	 “Amendments	 to	 the	 Criminal	 Law”	 (Reg.	 No	 338/
Lp13).	Available	at:	Website	of	the	Saeima	(Parliament)	of	the	Republic	of	Latvia	
www.saeima.lv “Legislation	Database”.
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draft	law	also	proposes	to	add	a	Paragraph	21	to	Section	1952	of	the	Criminal	
Law	in	order	to	extend	its	scope	also	regarding	the	internal	border	of	the	
Republic	of	Latvia	with	EU	Member	States.	Such	regulation	is	necessary	
to	prevent	money	laundering	and	financing	of	terrorism,	thus	preventing	
the	threat	to	national	security	posed	by	the	uncontrolled	circulation	of	the	
proceeds	of	crime	not	only	at	the	external	border	of	the	State	(EU	external	
border)	 but	 also	 at	 internal	 borders	 with	 Member	 State	 (EU	 internal	
borders).	Pursuant	 to	Section	1952,	Paragraph	 two	of	 the	Criminal	Law,	
liability	for	non-declaration	or	false	declaration	of	 large	amount	of	cash	
when	crossing	the	internal	border	of	the	State	will	only	arise	if	the	official	
of	 the	 competent	 authority	 has	 requested	 the	 completion	 of	 the	 cash	
declaration	in	accordance	with	the	law.	In	the	adopted	law,	Section	1952,	
Paragraph	two	of	the	Criminal	Law	applies	to	the	 internal	borders	with	
EU	Member	States,	while	paragraph	21	applies	to	the	external	borders	of	
the	State.

7.	As	a	result	of	the	adoption	of	new	legal	provisions	or	the	amendments	of	
existing	legal	provisions	of	the	Criminal	Law	and	the	Criminal	Procedure	
Law,	 a	 different	 interpretation	 and	 application	 of	 these	 laws	 may	 be	
required.
The	 decisions	 of	 the	 Senate	 contained	 in	 this	 section	 of	 the	 Collection	
supplement	 the	 case	 law,	which	 each	 year	 is	 becoming	more	 extensive	
(available	 electronically	 on	 the	 Supreme	 Court’s	 website	 www.at.gov.
lv	in	the	section	“Judicature”).	These	decisions	play	an	important	role	in	
shaping	case	 law	 in	 the	understanding,	application	and	development	of	
criminal	law	and	criminal	procedure	law.

Pēteris Dzalbe 
Chair	of	the	Department	of	Criminal	Cases

LL.M. Nora  Magone 
Legal	Research	Counsel	of	the	Department	of	Criminal	Cases
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I.  Lēmums Krimināllikuma Vispārīgās daļas  
  piemērošanas jautājumos
Labvēlīgu seku veida piemērošana tiesību uz 
kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpuma 
gadījumā

Konstatējot tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā 
pārkāpumu, atzinumam par pārkāpuma esību, kā arī par konkrētu labvēlīgu 
seku veida piemērošanu vai nepiemērošanu ir jābūt izvērstam un motivētam 
ar konkrētiem faktiem (Krimināllikuma 49.1pants).

Rīgā	2019.gada	[..]	 SKK-[C]/2019 
ECLI:LV:AT:2019:[..]

L Ē M U M S 1

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Artūrs	Freibergs,	 
	 senatore	Aija	Branta,	 
	 senatore	Inguna	Radzeviča	

izskatīja	rakstveida	procesā	krimināllietu	sakarā	ar	cietušās	[pers.	A]	
un	 viņas	 pārstāves	 [pers.	 B]	 kasācijas	 sūdzībām	 par	 [..]	 apgabaltiesas	
2018.gada	[..]	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	[pirmās	instances]	tiesas	2017.gada	[..]	spriedumu
[pers.	C],	personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	159.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts,	piemērojot	Krimināllikuma	49.1panta	
pirmās	daļas	1.punktu,	ar	brīvības	atņemšanu	uz	1	gadu	6	mēnešiem;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	160.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts,	piemērojot	Krimināllikuma	49.1panta	
pirmās	daļas	1.punktu,	ar	brīvības	atņemšanu	uz	1	gadu.

Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 50.panta	 pirmo	 daļu	 galīgais	 sods	
noteikts	brīvības	atņemšana	uz	2	gadiem.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	55.pantu	[pers.	C]	ar	brīvības	atņemšanas	
sodu	notiesāts	nosacīti	ar	pārbaudes	laiku	uz	2	gadiem.

[..]

[2]	[..]

1	 	Slēgtas	lietas	statuss
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[3]	Izskatījusi	lietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	apsūdzētā	[pers.	C]	
aizstāvja	M.	Vitkovska,	cietušās	[pers.	A]	un	cietušās	pārstāves	[pers.	B]	
apelācijas	 sūdzībām,	 [..]	 apgabaltiesa	 ar	 2018.gada	 lēmumu	 [pirmās	
instances	tiesas]	2017.gada	[..]	spriedumu	atstāja	negrozītu.

[4]	 Kasācijas	 sūdzību	par	 [..]	 apgabaltiesas	 2018.gada	 [..]	 lēmumu	
iesniegusi	cietusī	[pers.	A]	un	cietušās	pārstāve	[pers.	B].

[4.1]	 Cietusī	 [pers.	 A]	 kasācijas	 sūdzībā	 lūdz	 atcelt	 spriedumu	
(iespējams,	 domāts	 lēmumu)	 un	 norāda,	 ka	 tas	 neatbilst	 Latvijas	
Republikas	 Satversmes	 92.panta,	 Kriminālprocesa	 likuma	 15.panta	
prasībām.	Tiesa	nepareizi	piemērojusi	Krimināllikuma	1.,	 35.,	 46.pantu.	
Norādītie	pārkāpumi	noveduši	pie	prettiesiska	lēmuma.

Cietusī	 atsaucas	 uz	 Augstākās	 tiesas	 Senāta	 Krimināllietu	
departamenta	 un	 Krimināllietu	 tiesu	 palātas	 2008.gada	 1.jūlija	
kopsapulces	 lēmumā	“Par	vienveidīgu	 tiesību	normu	piemērošanu	soda	
noteikšanā”	 paustajām	 atziņām	 un	 norāda,	 ka	 tiesa,	 nosakot	 [pers.	 C]	
sodu,	nav	vērtējusi	radīto	kaitējumu	un	noziedzīgā	nodarījuma	raksturu,	
atbildību	pastiprinošo	apstākļu	ietekmi	uz	tiem.	Tiesa	nav	ņēmusi	vērā,	ka	
[pers.	C]	ir	26	reizes	sodīts	par	administratīvajiem	pārkāpumiem.

Cietušās	 ieskatā	apelācijas	 instances	 tiesa	pārkāpusi	Kriminālprocesa	
likuma	564.panta	ceturtās	un	sestās	daļas	prasības,	jo	nav	motivējusi,	kāpēc	
sods,	 kas	 nav	 saistīts	 ar	 reālu	 brīvības	 atņemšanu,	 būs	 taisnīgs.	 Tiesa	 nav	
ievērojusi	kriminālsodu	piemērošanas	politiku,	kurai	jābūt	vienveidīgai.

[4.2]	 Cietušās	 [pers.	 A]	 pārstāve	 [pers.	 B]	 lūdz	 atcelt	 apelācijas	
instances	tiesas	lēmumu	un	nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai.

Kasācijas	sūdzības	iesniedzējas	ieskatā	tiesa	nepamatoti	piemērojusi	
Krimināllikuma	 49.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punkta	 nosacījumus,	 jo	 tieši	
sakarā	ar	apsūdzētā	[pers.	C]	neierašanos	dažādu	iemeslu	dēļ	tiesas	sēdes	
vairākkārt	tika	atliktas.

Tiesa	nepamatoti	piemērojusi	Krimināllikuma	55.panta	nosacījumus,	
jo	izdarītie	noziedzīgie	nodarījumi	ir	ar	augstu	sabiedrisko	bīstamību	un	
nosacīta	notiesāšana	nesasniegs	Krimināllikuma	35.pantā	norādīto	soda	
mērķi.

Kasācijas	 sūdzības	 autore	 atsaucas	 uz	 Augstākās	 tiesas	 Senāta	
Krimināllietu	departamenta	un	Krimināllietu	tiesu	palātas	2008.gada	1.jūlija	
kopsapulces	 lēmumā	 “Par	 vienveidīgu	 tiesību	 normu	 piemērošanu	 soda	
noteikšanā”	izteiktajām	atziņām	un	norāda,	ka	tiesai	jāizvēlas	tāds	soda	veids	
un	mērs,	kas	maksimāli	sekmētu	kriminālsoda	mērķu	sasniegšanu.	Tiesām,	
nosakot	nosacītu	sodu,	jāievēro	ne	tikai	vainīgā	personību	raksturojošie	dati,	
bet	arī	fakti,	kas	saistīti	ar	noziedzīgu	nodarījumu.

Augstākās	tiesas	2010./2011.gada	tiesu	prakses	apkopojumā	“Tiesu	
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prakse	par	morālā	kaitējuma	kompensāciju	kriminālprocesā”	norādīts,	ka	
gadījumos,	 kad	 noziedzīgais	 nodarījums	 kvalificēts	 pēc	 Krimināllikuma	
160.panta,	cietušajam	par	labu	piedzīts	vidēji	7114,36 euro.

[..]
Lemjot	 par	 kaitējuma	 kompensāciju,	 jāņem	 vērā,	 ka	 [pers.	 C]	

apsūdzēts	 gan	 Krimināllikuma	 160.pantā,	 gan	 159.pantā	 paredzētajos	
noziedzīgajos	 nodarījumos.	 Līdz	 ar	 to	 pārstāves	 ieskatā	 [..] euro par	
morālo	kaitējumu	ir	samērīgi.

Tiesa	 nepamatoti	 noraidījusi	 cietušās	 materiālā	 kaitējuma	
kompensāciju	 daļā	 par	 ceļa	 izdevumiem,	 ārstēšanās	 izdevumiem	 un	
ārstu	apmeklējumiem,	jo	šie	izdevumi	ir	tiešā	cēloniskā	sakarā	ar	izdarīto	
noziedzīgo	nodarījumu.

Motīvu daļa

[5]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmums	 atceļams	
daļā	par	[pers.	C]	noteikto	sodu	pēc	Krimināllikuma	159.panta	pirmās	
daļas,	 160.panta	 pirmās	 daļas	 un	 galīgo	 sodu.	 Atceltajā	 daļā	 lieta	
nosūtāma	 jaunai	 izskatīšanai	 [..]	 apgabaltiesā.	 Pārējā	 daļā	 lēmums	
atstājams	negrozīts.

[5.1]	 Kriminālprocesa	 likuma	 549.pants	 noteic,	 ka	 pārsūdzēšana	
apelācijas	kārtībā	ir	rakstveida	apelācijas	protesta	vai	sūdzības	iesniegšana	
par	spēkā	nestājušos	pilnu	pirmās	instances	tiesas	nolēmumu	nolūkā	panākt	
tā	atcelšanu	pilnībā	vai	kādā	tā	daļā	kā	faktisku,	tā	juridisku	iemeslu	dēļ.	

Kriminālprocesa	 likuma	 564.panta	 ceturtajā	 daļā	 teikts,	 ka	
nolēmuma	 motīvu	 daļā	 norādāms	 apelācijas	 instances	 tiesas	 atzinums	
par	apelācijas	sūdzības	vai	protesta	pamatotību,	apstākļi,	ko	noskaidrojusi	
apelācijas	instances	tiesa,	pierādījumi,	kas	apstiprina	apelācijas	instances	
tiesas	 atzinumu,	motīvi,	 kāpēc	 apelācijas	 instances	 tiesa	 noraida	 kādus	
pierādījumus,	un	likumi,	pēc	kuriem	tā	vadās.

Lietas	 izskatīšana	 apelācijas	 instances	 tiesā	 ir	 lietas	 otrreizēja	
izskatīšana	 pēc	 būtības,	 un	 tā	 ir	 papildu	 garantija	 tiesas	 nolēmuma	
tiesiskumam	 un	 pamatotībai.	 Apelācijas	 instances	 tiesai	 apelācijas	
sūdzībās	 norādītie	 juridiski	 nozīmīgie	 apstākļi,	 proti,	 noziedzīgā	
nodarījuma	sastāva	esamība	vai	neesamība	apsūdzētā	rīcībā,	ņemot	vērā	
lietas	faktiskos	apstākļus,	judikatūru	un	apsūdzības	formulējumu,	kā	arī	citi	
apstākļi	krimināltiesisko	attiecību	taisnīgam	noregulējumam,	jāizvērtē	un	
atzinums	jāmato	ar	likumu,	pārbaudītajiem,	novērtētajiem	pierādījumiem	
(Augstākās tiesas 2017.gada 10.oktobra lēmums lietā Nr. SKK-532/2017 
(15830406610) ECLI:LV:AT:2017:1010.15830406610.1.L).

Kasācijas	 instances	 tiesa	 konstatē,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
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nav	 izvērtējusi	 atbilstoši	 likuma	 prasībām	 apelācijas	 sūdzībās	 izteiktos	
argumentus	par:
	 -		Krimināllikuma	55.panta	piemērošanas	tiesiskumu	un	pamatotību;
	 -	 Krimināllikuma	 49.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punkta	 piemērošanas	
tiesiskumu	un	pamatotību.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 atsaukusies	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	
564.panta	 sesto	 daļu,	 kas	 noteic,	 ka	 gadījumā,	 ja	 apelācijas	 instances	
tiesa	 atstāj	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 bez	 grozījumiem,	 tā	 var	
neatkārtot	pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumā	minētos	pierādījumus	un	
atzinumus.

[5.2]	 Pirmās	 instances	 tiesa	 atzinusi,	 ka	 [pers.	 C]	 darbības	 ir	 ar	
augstu	 sabiedrisku	 bīstamību,	 kas	 tiesas	 ieskatā	 ir	 pamats	 [pers.	 C]	
piemērot	 par	 abiem	 noziedzīgajiem	 nodarījumiem	 sankcijā	 paredzēto	
brīvības	 atņemšanas	 sodu.	 Tiesa	 saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 48.panta	
pirmās	daļas	12.punktu	par	atbildību	pastiprinošu	apstākli	atzinusi	faktu,	
ka	noziedzīgie	nodarījumi	ir	izdarīti	alkohola	ietekmē.

Pamatojot	Krimināllikuma	55.panta	piemērošanu,	pirmās	instances	
tiesa	ņēmusi	vērā	apsūdzētā	[pers.	C]	veselības	stāvokli,	to,	ka	[pers.	C]	ir	
atzīstams	par	iepriekš	nesodītu	personu,	ka	[pers.	C]	sociālā	vide	un	paša	
uzvedība	 neliecina,	 ka	 tie	 varētu	 veicināt	 jaunu	 noziedzīgu	 nodarījumu	
izdarīšanu.	 Tiesa	 spriedumā	 norādījusi,	 ka	 tā	 ir	 ieguvusi	 pārliecību,	 ka	
[pers.	C],	neizciešot	 reālu	brīvības	atņemšanas	sodu,	 turpmāk	neizdarīs	
likumpārkāpumus,	tādēļ	ir	iespējams	piemērot	Krimināllikuma	55.panta	
pirmo	daļu,	notiesājot	[pers.	C]	nosacīti.	

Savukārt	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 izvērtējot	 cietušās	 un	 viņas	
pārstāves	apelācijas	sūdzību	motīvus	daļā	par	[pers.	C]	noteikto	nosacīto	
brīvības	atņemšanas	sodu,	citējusi	Krimināllikuma	55.panta	pirmo	daļu,	
atsaukusies	uz	Valsts	probācijas	dienesta	[..]	teritoriālās	struktūrvienības	
2018.gada	[..]	ziņojumu	un	Augstākās	tiesas	Senāta	2007.gada	16.oktobra	
lēmumā	lietā	Nr.	SKK-602/2007	ietverto	atziņu,	kur	teikts,	ka	tiesai	nav	
pienākuma	noteikt	nosacītu	sodu	pat	tad,	ja	nepastāv	atbildību	pastiprinoši	
apstākļi,	 jo	 viens	 no	 nosacītas	 notiesāšanas	 priekšnoteikumiem	 ir	
tiesas	 pārliecība,	 ka	 apsūdzētais,	 sodu	 neizciešot,	 turpmāk	 neizdarīs	
likumpārkāpumus,	pievienojās	pirmās	instances	tiesas	atziņai,	ka	[pers.	C]	
var	piemērot	nosacītu	notiesāšanu.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 jau	 iepriekš	 paudusi	 atziņu,	 ka	 likumā	
nepārprotami	 norādīti	 apstākļi,	 kas	 jāņem	 vērā,	 piemērojot	 nosacītu	
notiesāšanu.	Tie	ir:
	 -	izdarītā	noziedzīgā	nodarījuma	raksturs	un	radītais	kaitējums;
	 -	vainīgā	personība;
	 -	citi	lietas	apstākļi.
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Tiesai	 nav	 tiesību	 ignorēt	 kādu	 no	 likumā	 norādītajiem	
apstākļiem	 (Augstākās tiesas Senāta 2009.gada 27.oktobra lēmums lietā  
Nr. SKK-567/2009 (11092049806)).

Arī	 Augstākās	 tiesas	 Senāta	 Krimināllietu	 departamenta	 un	
Krimināllietu	 tiesu	 palātas	 tiesnešu	 kopsapulces	 2008.gada	 1.jūlija	
lēmumā	 “Par	 vienveidīgu	 tiesību	 normu	piemērošanu	 soda	 noteikšanā”	
izteiktas	 rekomendācijas	 vienveidīgai	 tiesību	 normu	 piemērošanai	
soda	 noteikšanā.	 Rekomendāciju	 1.punktā	 teikts,	 ka	 tiesai	 jāizvēlas	
tāds	 soda	 veids	 un	 mērs,	 kas	 maksimāli	 sekmētu	 kriminālsoda	 mērķu	
sasniegšanu.	Tiesām	 jāizvērtē,	kā	konkrētās	krimināltiesiskās	represijas	
piemērošana	 sekmēs	 taisnīguma	 atjaunošanu,	 noziedzīgu	 nodarījumu	
recidīvu	novēršanu,	 aizsargās	 sabiedrisko	drošību,	 atturēs	 citu	personu	
no	 noziedzīgu	 nodarījumu	 izdarīšanas,	 sekmēs	 notiesāto	 personu	
resocializāciju.	No	rekomendāciju	22.	un	23.punkta	secināms,	ka,	 lemjot	
par	 nosacītas	 notiesāšanas	 piemērošanu	 vai	 vieglāka	 soda	 noteikšanu	
nekā	 likumā	 paredzētais,	 tiesām	 jāievēro	 ne	 tikai	 vainīgā	 personību	
raksturojošie	 dati,	 bet	 arī	 fakti,	 kas	 saistīti	 ar	 noziedzīgu	 nodarījumu.	
Ja	 tiesa	 atzīst	 par	 iespējamu	 piemērot	 nosacītu	 sodu	 personai,	 kura	
izdarījusi	smagu	vai	sevišķi	smagu	noziegumu,	pieņemtais	lēmums	īpaši	
jāmotivē,	 tostarp	 pievēršot	 uzmanību	 vispārējās	 prevencijas	 mērķa	
sasniegšanai	 (Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un 
Krimināllietu tiesu palātas 2008.gada 1.jūlija kopsapulces lēmuma “Par 
vienveidīgu tiesību normu piemērošanu soda noteikšanā” 1., 22.,23.punkts,  
http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesnesu-kopsapulcu-lemumi/
kriminallietu-departaments).	

Apsūdzētais	[pers.	C]	atzīts	par	vainīgu	smagu	noziegumu	izdarīšanā,	
tādēļ	tiesai,	lemjot	par	Krimināllikuma	55.panta	nosacījumu	piemērošanu,	
pieņemtais	lēmums	bija	īpaši	jāmotivē.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
nav	 izvērtējusi	 atbilstoši	 likuma	 prasībām	 Krimināllikuma	 55.panta	
nosacījumu	 piemērošanu	 [pers.	 C],	 tādējādi	 pieļaujot	 Kriminālprocesa	
likuma	 564.panta	 ceturtās	 daļas	 pārkāpumu.	 Norādītais	 pārkāpums	
atzīstams	 par	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu	 šā	 likuma	
575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē	 un	 noveda	 pie	 nelikumīga	 nolēmuma	
norādītajā	daļā.

Senāts	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 569.panta	 trešajai	 daļai	
sodu	ietekmējošos	apstākļus,	tāpat	kā	pierādījumus	lietā	no	jauna	nevērtē,	
kā	arī	atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	589.panta	otrajai	daļai	nenorāda	
savā	lēmumā,	kāds	nolēmums	jāpieņem,	izskatot	lietu	no	jauna.

[5.3]	Kasācijas	instances	tiesa	konstatē,	ka	apelācijas	instances	tiesa	
pretēji	 Kriminālprocesa	 likuma	 564.panta	 ceturtās	 daļas	 prasībām	 nav	
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atbildējusi	uz	apelācijas	sūdzību	motīviem	par	Krimināllikuma	49.1panta	
pirmās	daļas	1.punkta	piemērošanas	tiesiskumu	un	pamatotību.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 izteikusi	 šādu	 atziņu:	 “Tiesas	 kolēģija	
uzskata,	ka	pirmās	instances	tiesa	pamatoti,	nosakot	sodu	apsūdzētajam	
[pers.	 C],	 piemērojusi	 Krimināllikuma	 49.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punkta	
nosacījumus,	 jo	 ir	 konstatēts,	 ka	 krimināllieta	 nav	 izskatīta	 saprātīgos	
termiņos	(nepilni	astoņi	gadi),	kā	arī	pamatoti,	nosakot	sodu,	piemērojusi	
Krimināllikuma	55.panta	nosacījumus	un	noteikusi	sodu	izciest	nosacīti.”

Kriminālprocesa	 izskatīšanas	 ilgums	–	vairāki	 gadi	 –	pats	par	 sevi	
nav	pamats	atzinumam,	ka	tas	neattaisnoti	novilcināts	un	tādēļ	pieļauts	
tiesību	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā	 pārkāpums	
(Augstākās tiesas 2018.gada 6.februāra lēmums lietā Nr. SKK-47/2018 
(11089172812) ECLI:LV:AT:2018:0206.11089172812.2.L).

Savukārt	 pirmās	 instances	 tiesa,	 pamatojot	 Krimināllikuma	
49.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punkta	 piemērošanu,	 spriedumā	 norādījusi	
šādus	motīvus:	“Kriminālprocesa	likuma	14.panta	pirmā	daļa	paredz	to,	
ka	ikvienam	ir	tiesības	uz	kriminālprocesa	pabeigšanu	saprātīgā	termiņā,	
tas	 ir,	 bez	 neattaisnotas	 novilcināšanas.	 Kopš	 noziedzīgā	 nodarījuma	
izdarīšanas	2009.gada	9.decembra	ir	pagājuši	vairāk	kā	septiņi	gadi,	tiesa,	
nosakot	sodu,	atzīst,	ka	pastāv	pamats	piemērot	Krimināllikuma	49.1panta	
pirmās	daļas	1.punktu,	sodu	mīkstinot,	jo	nav	ievērotas	[pers.	C]	tiesības	
uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā.	 Ņemot	 vērā	 minēto,	
par	izdarīto	noziedzīgo	nodarījumu	[pers.	C],	piemērojot	Krimināllikuma	
49.1panta	pirmās	daļas	1.punktu,	ir	nosakāms	Krimināllikuma	159.panta	
pirmās	daļas	sankcijā	paredzētais	brīvības	atņemšanas	sods	uz	1	gadu	6	
mēnešiem	un	Krimināllikuma	160.panta	pirmās	daļas	sankcijā	paredzētais	
brīvības	atņemšanas	sods	uz	1	gadu.	Galīgais	sods	nosakāms	saskaņā	ar	
Krimināllikuma	50.panta	pirmo	daļu,	daļēji	saskaitot	piespriestos	sodus,	
brīvības	atņemšana	uz	2	gadiem.”

Kriminālprocesa	 pabeigšana	 saprātīgā	 termiņā	 ir	 saistīta	 ar	 lietas	
apjomu,	 juridisko	 sarežģītību,	 procesuālo	 darbību	 daudzumu,	 procesā	
iesaistīto	personu	attieksmi	pret	pienākumu	pildīšanu	un	citiem	objektīviem	
apstākļiem	 (Augstākās tiesas 2018.gada 4.septembra lēmums lietā 
Nr. SKK-337/2018 (11210030713) ECLI:LV:AT:2018:0904.11210030713.3.L).

Pirms	 pieņemt	 lēmumu	 par	 sodu,	 tiesai	 katrā	 konkrētā	 gadījumā	
jāizvērtē	norādītie	Krimināllikumā	paredzētie	sodu	ietekmējošie	apstākļi	
un	 apstākļi,	 kas	 raksturo	 kriminālprocesa	 nepamatotu	 novilcināšanu.	
Likumā	paredzēto	 iespēju	piemērošana	 ir	 saistīta	 ar	 to	 sodu,	kurš	būtu	
nosakāms,	 neņemot	 vērā	 kriminālprocesa	 neattaisnotu	 novilcināšanu	
(Augstākās tiesas 2012.gada 31.oktobra lēmums lietā Nr. SKK-480/2012 
(11089200909)).
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Augstākās	tiesas	2013.gada	tiesu	prakses	apkopojuma	“Tiesu	prakse	
par	 tiesībām	uz	kriminālprocesa	pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā	un	 soda	
noteikšanā,	 ja	 nav	 ievērotas	 tiesības	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	
saprātīgā	termiņā”	priekšlikumu	7.punktā	norādīts,	ka	visos	nolēmumos,	
kuros	tiek	konstatēts	tiesību	pārkāpums	uz	kriminālprocesa	pabeigšanu	
saprātīgā	 termiņā,	 ietverams	 izvērsts,	 ar	 konkrētiem	 faktiem	 motivēts	
atzinums	par	pārkāpuma	esamību,	kā	arī	motivēti	atzinumi	par	konkrētu	
labvēlīgu	 seku	 veida	 piemērošanu	 vai	 nepiemērošanu (Augstākās tiesas 
2013.gada tiesu prakses apkopojums “Tiesu prakse par tiesībām uz 
kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā un soda noteikšanā, ja 
nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā”, 
priekšlikumu 7.punkts, http://at.gov.lv/lv/ judikatura/tiesu-prakses-
apkopojumi/kriminaltiesibas/).

Neizvērtējot	 apelācijas	 sūdzībās	 norādītos	 motīvus	 par	
Krimināllikuma	49.1panta	pirmās	daļas	1.punkta	piemērošanas	tiesiskumu	
un	pamatotību,	[..]	apgabaltiesa	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	būtisku	
pārkāpumu	 šā	 likuma	 575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē,	 kas	 novedis	 pie	
nelikumīga	nolēmuma	un	ir	pamats	lēmuma	atcelšanai.

[5.4]	Senāts	atzīst,	ka	pārējā	daļā	kasācijas	sūdzības	ir	noraidāmas,	
jo,	 lemjot	 par	 kaitējuma	 kompensāciju,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	
pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtiskus	 pārkāpumus	 šā	 likuma	 
575.panta	trešās	daļas	izpratnē.

Tiesa,	 izlemjot	 jautājumu	 par	 kompensācijas	 pieteikumu,	 var	
apmierināt	 (piedzīt)	 prasību	 par	 kaitējuma	 atlīdzību,	 neapmierināt	
(noraidīt)	 to,	 atstāt	 bez	 izskatīšanas	 pieteikumu	 par	 nodarījuma	
rezultātā	radītā	kaitējuma	atlīdzināšanu	un	(vai)	nenoteikt	kompensāciju.	
Kompensācijas	 nenoteikšana	 vai	 pieteikuma	 atstāšana	 bez	 izskatīšanas	
neliedz	 personai	 tiesības	 prasīt	 kaitējuma	 atlīdzināšanu	 civiltiesiskā	
kārtībā	 jeb	 Civilprocesa	 likuma	 noteiktajā	 kārtībā.	 Tāpat,	 ja	 cietušais	
uzskata,	ka	ar	kompensāciju	kriminālprocesā	nav	atlīdzināts	viss	radītais	
kaitējums,	 viņam	 ir	 tiesības	 prasīt	 tā	 atlīdzināšanu	 Civilprocesa	 likumā	
noteiktajā	 kārtībā	 (Augstākās tiesas Senāta 2007.gada 1.marta lēmums 
lietā Nr. SKK-96/2007 (11096164005)).

Apelācijas	 instances	 tiesa	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	
atstājusi	negrozītu	arī	daļā	par	kaitējuma	kompensāciju.

[..]
Kasācijas	 instances	 tiesa	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 

569.panta	 pirmajai,	 trešajai	 daļai	 lietu	 pēc	 būtības	 neizskata,	 lietas	
faktiskos	 apstākļus	 neskaidro,	 pierādījumus	 lietā	 no	 jauna	 nevērtē,	
tātad	nevērtē	 arī	 kaitējuma	kompensācijas	 apmēru.	 Šajā	daļā	 apelācijas	
instances	tiesas	lēmums	ir	motivēts.
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[6]	 Apsūdzētajam	 [pers.	 C]	 drošības	 līdzeklis	 nav	 piemērots.	
Augstākā	 tiesa	 atzīst,	 ka	 drošības	 līdzekļa	 piemērošanai	 apsūdzētajam	
šajā	kriminālprocesa	stadijā	nav	tiesiska	pamata.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.,	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

	 atcelt	[..]	apgabaltiesas	2018.gada	[..]	lēmumu	daļā	par	apsūdzētajam	
[pers.	 C]	 noteikto	 sodu	 pēc	 Krimināllikuma	 159.panta	 pirmās	 daļas,	 
160.panta	pirmās	daļas	un	galīgo	sodu.	Atceltajā	daļā	lietu	nosūtīt	jaunai	
izskatīšanai	[..]	apgabaltiesā;

pārējā	daļā	[..]	apgabaltiesas	2018.gada	[..]	lēmumu	atstāt	negrozītu.
Lēmums	nav	pārsūdzams.
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II.  Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas  
  piemērošanas jautājumos
Prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā

Krimināllikuma 77.1pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās 
puses izpratne (Krimināllikuma 77.1pants).

Rīgā	2019.gada	[..]	 SKK-[L]/2019 
ECLI:LV:AT:2019:[..]

L Ē M U M S 1 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Pēteris	Dzalbe,	 
 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senatore	Anita	Poļakova	

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 [..]	 tiesas	
apgabala	prokuratūras	prokurores	Zandas	Riekstiņas	kasācijas	protestu	
un	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāves	Immas	Jansones	kasācijas	sūdzību	par	[..]	
apgabaltiesas	2019.gada	[..]	spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	[rajona	(pilsētas)]	tiesas	2017.gada	[..]	spriedumu
[pers.	A], personas	kods	[..],
atzīts	 par	 nevainīgu	Krimināllikuma	77.1panta	 un	 89.1panta	 otrajā	

daļā	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	un	attaisnots.

[2]	 Ar	 [..]	 apgabaltiesas	 2019.gada	 [..]	 spriedumu,	 izskatot	
krimināllietu	 apelācijas	 kārtībā,	 [rajona	 (pilsētas)]	 tiesas	 2017.gada	
[..]	 spriedums	 atcelts	 daļā	 par	 [pers.	 A]	 attaisnošanu	 apsūdzībā	 pēc	
Krimināllikuma	 77.1panta,	 daļā	 par	 [pers.	 A]	 atbrīvošanu	 no	 advokāta	
darba	samaksas	66,88	euro.

Ar	[..]	apgabaltiesas	2019.gada	[..]	spriedumu	[pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	
Krimināllikuma	77.1pantā	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā		un	sodīts	ar	
brīvības	atņemšanu	uz	5	gadiem,	ar	probācijas	uzraudzību	uz	2	gadiem.

Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 52.panta	 piekto	 daļu	 [pers.	 A]	 soda	
termiņā	ieskaitīts	apcietinājumā	pavadītais	laiks	no	[..]	līdz	[..].

Valsts	 labā	 no	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 piedzīti	 procesuālie	 izdevumi	
66,88	euro.

1	 Slēgtas	lietas	statuss
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Pārējā	daļā	[rajona	(pilsētas)]	tiesas	2017.gada	[..]	spriedums	atstāts	
negrozīts.

[3]	 Par	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	 kasācijas	 protestu	
iesniegusi	prokurore	Z.	Riekstiņa,	kasācijas	sūdzību	iesniegusi	apsūdzētā	
[pers.	A]	aizstāve	I.	Jansone.

[3.1]	Prokurore	lūdz	atcelt	apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	un	
nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai	[..]	apgabaltiesā.

[3.2]	Aizstāve	lūdz	atcelt	apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	daļā	
par	[pers.	A]	atzīšanu	par	vainīgu	pēc	Krimināllikuma	77.1panta	un	nosūtīt	
lietu	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesai.

[4]	 Prokurore	 Z.	 Riekstiņa	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.panta	 otrās	 daļas,	 512.panta	
pirmās	daļas,	564.panta	ceturtās	daļas	 	pārkāpumu	un	Kriminālprocesa	
likuma	574.panta	2.punktā	paredzēto	pārkāpumu.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 sašaurināti	 tulkojusi	 Krimināllikuma	
89.1panta	dispozīcijā	paredzēto	noziedzīgās	organizācijas	jēdzienu.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinusi,	 ka	 uz	 sprieduma	 taisīšanas	
brīdi	 nevienā	 kompetentā	 starptautiskā	 institūcijā	 nav	 konstatēts	 un	
juridiski	 saistoši	 atzīts,	 ka	 kāds	 no	 Ukrainas	 konfliktā	 iesaistītajiem	
grupējumiem	 ir	 uzskatāms	 par	 noziedzīgu	 organizāciju	 Krimināllikuma	
89.1panta	otrās	daļas	 	 izpratnē.	Tajā	pašā	laikā	tiesa	ir	atzinusi	[pers.	A]	
par	vainīgu	Krimināllikuma	77.1pantā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	
izdarīšanā,	 tostarp	 atzinusi,	 ka	militāro	 spēku,	 kuri	 cīnās	pret	Ukrainas	
konvencionālajiem	 spēkiem,	mērķis	 ir	 vardarbīgā	 veidā	 graut	 Ukrainas	
valsts	 teritoriālo	 integritāti	un	valsts	varu.	Tādējādi	apelācijas	 instances	
tiesa	 atzinusi	 par	 pierādītu	 bruņotas	 militāras	 vienības	 pārstāvēšanu,	
kuras	 sastāvā	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	 piedalījies	 bruņotā	 konfliktā,	 kas	
vērsts	 pret	 Ukrainas	 valsts	 teritoriālo	 neaizskaramību.	 Vēršanās	 pret	
valsts	teritoriālo	vienotību,	kas	izdarīta,	lietojot	vardarbību	vai	organizētas	
grupas	 sastāvā,	 ir	 atzīstama	 par	 sevišķi	 smagu	 noziegumu	 pret	 valsti	
atbilstoši	 Krimināllikuma	 80.panta	 otrajai	 daļai.	 Jebkuras	 organizācijas	
(apvienības)	izveidošana,	kuras	sastāvā	ir	vismaz	piecas	personas,	nolūkā	
izdarīt	sevišķi	smagus	noziegumus	pret	valsti	uzskatāma	par	noziedzīgu	
organizāciju	Krimināllikuma	89.1panta	izpratnē.	Attiecīgi	persona	sodāma	
arī	par	iesaistīšanos	šādā	organizācijā	vai	tās	sastāvā	ietilpstošā	organizētā	
grupā,	vai	citā	noziedzīgā	formējumā.	Turklāt	apelācijas	instances	tiesa	nav	
motivējusi,	kāpēc	tā	noraida	pierādījumus,	ar	kuriem	pamatota	apsūdzība	
pēc	Krimināllikuma	89.1panta	otrās	daļas,	proti,	[..].

[5]	 Apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāve	 I.	 Jansone	 uzskata,	 ka	 apelācijas	
instances	 tiesa	 nepareizi	 piemērojusi	 Krimināllikuma	 5.,	 77.1pantu,	
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pārkāpusi	Eiropas	Cilvēktiesību	un	pamatbrīvību	aizsardzības	konvencijas	
3.,	6.pantu,	Kriminālprocesa	likuma	19.pantu,	127.panta	otro	daļu,	128.,	
129.,	130.pantu,	511.panta	otro	daļu,	512.pantu.

Tiesa	nav	ņēmusi	vērā	aizstāvības	argumentus	par	 to,	ka	 [pers.	A]	
nevarēja	 apmācīt	 jaunus	 bruņotās	 grupas	 dalībniekus	 šaujamieroču	
uzbūvē	 un	 lietošanā,	 izmeklētājam	 sniegtās	 liecības	 iegūtas,	 izmantojot	
psiholoģisku	 spiedienu,	 draudus	 un	 šantāžu,	 nepamatoti	 augstāka	
ticamības	 pakāpe	 piešķirta	 izmeklētāja	 [pers.	 B]	 liecībām.	 Tiesa	 nav	
atspēkojusi	aizstāvības	argumentus,	kas	izklāstīti	pirmās	instances	tiesas	
debatēs.

Krimināllikuma	 77.1pants	 stājās	 spēkā	 2015.gada	 19.februārī,	
tāpēc	 par	 neattiecināmiem	 atzīstami	 pierādījumi,	 kas	 satur	 ziņas	 par	
notikumiem	līdz	2015.gada	19.februārim.	Turklāt	tiesa	grozījusi	apsūdzību,	
šaujamieroču	lietošanas	vietā	norādot	šaujamieroču	pielietošanu.

Tiesa	 par	 ticamām	 atzinusi	 fragmentāras	 [pers.	 A]	 liecības,	
nevērtējot	 tās	 kopumā	 ar	 attaisnojošiem	 pierādījumiem.	 Tiesa	 kļūdaini	
atzinusi	parādību	–	noteiktas	valstis	un	noteiktas	ārvalstu	iestādes	–	par	
vispārzināmu	 faktu.	 Nav	 atzīstamas	 par	 pierādījumu	 eksperta	 [pers.	 C]	
liecības,	 jo	 pierādījums	 ir	 eksperta	 atzinums.	 Kā	 būtisks	 tiesību	 uz	
aizstāvību	 pārkāpums	 atzīstams	 tas,	 ka	 tiesa	 nenodrošināja	 drošības	
iestāžu,	kas	sniegušas	uzziņas,	pārstāvju	nopratināšanu	tiesā.

Lietā	nav	 iegūti	 ticami	un	attiecināmi	pierādījumi	 [pers.	A]	 vainai,	
proti,	 ka	viņš	 laikā	no	2015.gada	19.februāra	 līdz	2015.gada	10.maijam	
aktīvi	 piedalījies	 ārpus	 Latvijas	 teritorijas	 notiekošā	 bruņotā	 konfliktā,	
pielietojot	šaujamieročus,	apmācīja	jaunus	bruņotā	konflikta	dalībniekus	
šaujamieroča	uzbūvē	un	lietošanā.	Turklāt	laikā	no	2015.gada	19.februāra,	
kad	 stājās	 spēkā	 Krimināllikuma	 77.1pants,	 līdz	 2015.gada	 10.maijam	
konflikta	zonā	bija	iestājies	pamiers	–	kara	darbības	pārtrauktas.

Motīvu daļa

[6]	Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	atstājams	
negrozīts,	 bet	 prokurores	 Z.	 Riekstiņas	 kasācijas	 protests,	 apsūdzētā	
[pers.	A]	aizstāves	I.	Jansones	kasācijas	sūdzība	noraidāmi.

[7]	 Ar	 2015.gada	 12.februāra	 likumu	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”,	
kas	 stājās	 spēkā	2015.gada	19.februārī,	Krimināllikums	 tika	papildināts	
ar	77.1pantu	–	Prettiesiska	piedalīšanās	bruņotā	konfliktā.

Krimināllikuma	 77.1pantā	 noteikta	 kriminālatbildība	 par	
prettiesisku	piedalīšanos	bruņotā	konfliktā,	tas	ir,	par	aktīvu	piedalīšanos	
ārpus	 Latvijas	 Republikas	 teritorijas	 notiekošā	 bruņotā	 konfliktā,	 kas	
vērsts	 pret	 valsts	 teritoriālo	 neaizskaramību	 	 vai	 politisko	 neatkarību	
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vai	 citādi	 ir	 pretrunā	 Latvijas	 Republikai	 saistošām	 starptautiskajām	
tiesībām,	neievērojot	normatīvos	aktus	vai	Latvijas	Republikai	saistošus	
starptautiskos	līgumus.

Minētā	likumprojekta	anotācijā	norādīts,	ka	likumprojekts	izstrādāts,	
lai	 nodrošinātu,	 ka	 Latvijas	 valstspiederīgie	 prettiesiski	 neiesaistītos	
un	 netiktu	 iesaistīti	 ārpus	 Latvijas	 Republikas	 teritorijas	 notiekošā	
bruņotā	 konfliktā,	 kas	 vērsts	 pret	 valsts	 teritoriālo	 neaizskaramību	 vai	
politisko	neatkarību	vai	citādi	ir	pretrunā	Latvijas	Republikai	saistošajām	
starptautiskajām	 tiesībām.	 Turklāt	 anotācijā	 raksturota	 situācija	 un	
problēmas,	 kuru	 risināšanai	 tiesību	 akta	 projekts	 izstrādāts,	 tiesiskā	
regulējuma	 mērķis	 un	 būtība	 (pieejams: titania.saeima.lv/LIVS12/
SaeimaLIVS12.nsf/0/47765D4DD0FD4736c2257DD3002AF17A).

Krimināllikuma	 77.1pants	 ietverts	 Krimināllikuma	 IX	 nodaļā	
“Noziegumi	 pret	 cilvēci,	 mieru,	 kara	 noziegumi,	 genocīds”.	 Atbilstoši	
Krimināllikuma	 7.pantam	 (redakcijā	 no	 2013.gada	 1.aprīļa)	
Krimināllikuma	77.1pantā	paredzētais	noziedzīgais	nodarījums	ir	sevišķi	
smags	noziegums.	Ne	visi	Krimināllikuma	IX	nodaļā	ietvertie	noziedzīgie	
nodarījumi	ir	sevišķi	smagi	noziegumi.

[8]	 Krimināllikuma	 89.1panta	 pirmajā	 daļā	 paredzēta	
kriminālatbildība	 par	 tādas	 noziedzīgas	 organizācijas	 (apvienības)	
izveidošanu,	 kuras	 sastāvā	 ir	 vismaz	 piecas	 personas,	 nolūkā	 izdarīt	
sevišķi	 smagus	 noziegumus	 pret	 cilvēci	 vai	 mieru,	 kara	 noziegumus,	
īstenot	genocīdu	vai	izdarīt	sevišķi	smagus	noziegumus	pret	valsti,	kā	arī	
par	 iesaistīšanos	šādā	organizācijā	vai	 tās	sastāvā	 ietilpstošā	organizētā	
grupā,	vai	citā	noziedzīgā	formējumā.	Savukārt	minētā	panta	otrajā	daļā	
ir	 paredzēta	 kriminālatbildība	 par	 noziedzīgas	 organizācijas	 vadīšanu	
vai	 piedalīšanos	 šādas	 organizācijas	 izdarītajos	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	
paredzētajos	noziegumos.

Noziegumi	 pret	 valsti	 ietverti	 Krimināllikuma	 X	 nodaļā.	 Turklāt	
ne	 visi	 šajā	 nodaļā	 ietvertie	 noziedzīgie	 nodarījumi	 ir	 sevišķi	 smagi	
noziegumi.

Jau	minētajā	likumprojekta	anotācijā,	raksturojot	pašreizējo	situāciju	
un	problēmas,	kuru	risināšanai	tiesību	akta	projekts	izstrādāts,	norādīts,	
ka	 “brīvprātīgo	 došanās	 karot	 uz	 valstīm	 un	 reģioniem,	 kur	 norisinās	
karadarbība	 vai	 tai	 pielīdzināmi	 bruņoti	 konflikti,	 kļuvusi	 par	 vienu	
no	 pēdējā	 laika	 aktualitātēm	 starptautiskās	 drošības	 jomā.	 Tiesiskais	
regulējums	 Latvijā	 neparedz	 tiešu	 liegumu	 Latvijas	 valstspiederīgajiem	
iesaistīties	bruņotā	konfliktā	ārvalstīs.	Ņemot	vērā	to,	ka	Krimināllikumā	
nav	 noteikta	 atbildība	 par	 Latvijas	 valstspiederīgo	 aktīvu	 piedalīšanos	
ārvalstīs	 notiekošos	 bruņotos	 konfliktos,	 šobrīd	 nav	 tiesiska	 pamata	
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ierobežot	 šādu	 personu	 pārvietošanās	 brīvību	 un	 saukt	 personas	 pie	
kriminālatbildības.”

[9]	Pirmstiesas	kriminālprocesā	[pers.	A]	celta	apsūdzība	par	to,	ka	
viņš	 iesaistījies	 tādā	 noziedzīgā	 organizācijā	 (apvienībā),	 kuras	 sastāvā	
ir	vismaz	piecas	personas	un	kas	izveidota	nolūkā	izdarīt	sevišķi	smagus	
noziegumus	pret	valsti,	kā	arī	par	piedalīšanos	šīs	organizācijas	izdarītos	
noziegumos	 laika	 periodā	 no	 2014.gada	 jūlija	 sākuma	 līdz	 2015.gada	
aprīļa	beigām,	un	par	prettiesisku	piedalīšanos	bruņotā	konfliktā,	 tas	 ir,	
par	 aktīvu	 piedalīšanos	 ārpus	 Latvijas	 Republikas	 teritorijas	 notiekošā	
bruņotā	 konfliktā,	 kas	 vērsts	 pret	 valsts	 teritoriālo	 neaizskaramību	 un	
ir	 pretrunā	 ar	 Latvijas	 Republikai	 saistošām	 starptautiskajām	 tiesībām,	
neievērojot	 normatīvos	 aktus,	 laika	 posmā	 no	 2014.gada	 15.jūlija	
līdz	 2015.gada	 aprīļa	 beigām	 nelikumīgi	 izveidotas	 bruņotas	 grupas	
sastāvā,	 pielietojot	 šaujamieročus	 un	 citu	 speciālo	 tehniku,	 piedalījies	
militārās	operācijās,	veicot	uzbrukumus	Ukrainas	valdības	kontrolētiem	
konvencionālajiem	 spēkiem,	 kā	 arī	 apmācījis	 jaunus	 bruņotās	 grupas	
dalībniekus	šaujamieroča	uzbūvē	un	lietošanā.

[Pers.	 A]	 noziedzīgie	 nodarījumi	 kvalificēti	 pēc	 Krimināllikuma	
77.1panta	un		89.1panta.

[10]	Apelācijas	instances	tiesa	atzina	par	pierādītu	šādu	noziedzīgā	
nodarījuma	aprakstu.

“Laika	 posmā	 no	 2015.gada	 19.februāra	 līdz	 2015.gada	 aprīļa	
beigām	apsūdzētais,	nebūdams	Latvijas	Nacionālo	bruņoto	spēku	vienības	
karavīrs,	pārkāpjot	likuma	“Latvijas	Nacionālo	bruņoto	spēku	piedalīšanās	
starptautiskajās	 operācijās”	 nosacījumus,	 kas	 nosaka	 tiesisko	 kārtību,	
kādā	personas	var	piedalīties	ārpus	Latvijas	teritorijas	notiekošā	bruņotā	
konfliktā,	 atrodoties	 Ukrainā,	 Luhanskas	 apgabalā,	 bruņotas	 militāras	
vienības	 sastāvā,	 pielietojot	 šaujamieročus,	 apmācīja	 jaunus	 bruņotā	
konflikta	 dalībniekus	 šaujamieroču	 uzbūvē	 un	 lietošanā,	 tādējādi	 aktīvi	
piedalījās	 bruņotā	 konfliktā	 Austrumukrainā,	 kas	 vērsts	 pret	 Ukrainas	
teritoriālo	neaizskaramību.

Šīs	 apsūdzētā	 darbības	 ir	 pretrunā	 Latvijas	 Republikai	 saistošām	
starptautiskajām	 tiesībām	 –	 Apvienoto	 Nāciju	 Organizācijas	 Statūtiem,	
tā	1.pantu,	kas	paredz,	ka	ANO	mērķis	ir	uzturēt	starptautisko	mieru	un	
drošību,	kā	arī	attīstīt	draudzīgas	attiecības	starp	nācijām,	pamatojoties	
uz	 nāciju	 līdztiesības	 un	 pašnoteikšanās	 principa	 respektēšanu,	 un	
2.panta	 4.punktā	 noteikto,	 ka	 visas	 dalībvalstis	 savās	 starptautiskajās	
attiecībās	 atturas	no	 spēka	draudiem	vai	 tā	 lietošanas	kā	pret	 jebkuras	
valsts	teritoriālo	neaizskaramību	vai	politisko	neatkarību,	tā	arī	 jebkurā	
citā	veidā,	kas	nav	savienojams	ar	Apvienoto	Nāciju	mērķiem.”
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[Pers.	A]	noziedzīgo	nodarījumu	apelācijas	instances	tiesa	kvalificēja	
pēc	Krimināllikuma	77.1panta.

[11]	 Kriminālprocesa	 likuma	 124.panta	 otrā	 daļa	 noteic,	 ka	
kriminālprocesā	 pierādāma	 noziedzīga	 nodarījuma	 sastāva	 esamība	
vai	 neesamība,	 kā	 arī	 citi	 Krimināllikumā	 un	 Kriminālprocesa	 likumā	
paredzētie	 apstākļi,	 kuriem	 ir	 nozīme	 konkrēto	 krimināltiesisko	
attiecību	taisnīgā	noregulējumā.	Šā	panta	piektā	daļa	noteic	pierādīšanas	
standartu	–	pierādīšanas	priekšmetā	 ietilpstošie	apstākļi	uzskatāmi	par	
pierādītiem,	ja	pierādīšanas	gaitā	izslēgtas	jebkādas	saprātīgas	šaubas	par	
to	esamību	vai	neesamību.

Apelācijas	instances	tiesa	ir	pārbaudījusi	lietā	iegūtos	pierādījumus,	
izvērtējusi	 to	 attiecināmību,	 pieļaujamību,	 ticamību	 atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likuma	 prasībām.	 Uz	 novērtēto	 pierādījumu	 pamata	
apelācijas	instances	tiesa	atzina	par	pierādītiem	no	apsūdzības	atšķirīgus	
noziedzīgā	 nodarījuma	 faktiskos	 apstākļus	 un	 apsūdzētā	 vainīgumu	
Krimināllikuma	77.1pantā	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā.	Apelācijas	
instances	 tiesa	 atzinumus,	 tostarp	 atzinumu,	 ka	 apsūdzētais	 “sastāvot	
bruņotas	militāras	vienības	 sastāvā,	pielietojot	 šaujamieročus,	 apmācīja	
jaunus	bruņotā	konflikta	dalībniekus	šaujamieroča	uzbūvē	un	 lietošanā,	
vērtējama	 kā	 aktīva	 un	 prettiesiska	 piedalīšanās	 bruņotā	 konfliktā,	
kas	 vērsts	 pret	 citas	 valsts	 teritoriālo	 neaizskaramību”,	 pamatojusi	 ar	
normatīvajiem	aktiem,	detalizēti	izvērtētajiem	pierādījumiem.

[12]	 Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 569.panta	 trešajai	 daļai	
kasācijas	instances	tiesa	pierādījumus	lietā	no	jauna	nevērtē.

Apsūdzētās	 [pers.	 A]	 aizstāves	 I.	 Jansones	 kasācijas	 sūdzībā	
norādītos	 argumentus	 par	 [pers.	 A]	 spējām,	 viņa	 liecību	 iegūšanas	
apstākļiem,	 liecību	 ticamību,	 pieļaujamību,	 pēc	 būtības	 arī	 kasācijas	
sūdzības	 jauno	 argumentu	 par	 pamieru	 apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	
izvērtējusi,	 sniegusi	 atzinumu,	 ko	kasācijas	 instances	 tiesai	 nav	 tiesiska	
pamata	apšaubīt.	Kasācijas	 instances	 tiesa	norāda,	ka	 tiesai,	kas	 izvērtē	
pierādījumus,	 ir	 tiesības	 atzīt	 par	 ticamu	 pierādījumu,	 tostarp	 liecību,	
kādā	tā	daļā,	pamatojot	atzinumu,	ko	apelācijas	instances	tiesa	ir	veikusi.	
Aizstāves	 kasācijas	 sūdzībā	 izteiktie	 argumenti,	 tostarp	 par	 apsūdzības	
grozīšanu,	 pasliktinot	 apsūdzētā	 stāvokli,	 Krimināllikuma	 spēku	 laikā,	
nepieciešamību	kompetentas	iestādes	izdoto	dokumentu	apstiprināšanu	
ar	šīs	iestādes	darbinieku	liecībām,	tiesību	uz	taisnīgu	tiesu	pārkāpumu,	
pierādījumu	 vērtēšanu	 ir	 aizstāves	 subjektīvais	 viedoklis,	 kas	 nav	 radis	
apstiprinājumu	 ar	 likumu	 un	 pierādījumiem.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	
izskata	lietu	no	jauna	pēc	būtības	sakarā	ar	apelācijas	protestu,	sūdzību,	
nevis	 sakarā	 ar	 aizstāves	 argumentiem	 tiesas	 debatēs	pirmās	 instances	
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tiesā,	 jo	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 549.pantam	 pārsūdzēšana	
apelācijas	kārtībā	ir	rakstveida	apelācijas	protesta	vai	sūdzības	iesniegšana	
par	 spēkā	 nestājušos	 pilnu	 pirmās	 instances	 tiesas	 nolēmumu	 nolūkā	
panākt	tā	atcelšanu	pilnībā	vai	kādā	tā	daļā	kā	faktisku,	tā	juridisku	iemeslu	
dēļ,	savukārt	atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	562.panta	pirmajai	daļai	
tiesas	 izmeklēšana	 un	 tiesas	 debates	 apelācijas	 instances	 tiesā	 notiek	
sūdzībā	vai	protestā	izteikto	prasību	apjomā	un	ietvaros,	kurus	nedrīkst	
pārsniegt,	 izņemot	 gadījumus,	 kad	 apelācijas	 instances	 tiesai	 rodas	
šaubas	par	pirmās	instances	tiesas	konstatēto	apsūdzētā,	dalībnieku	vai	
līdzdalībnieku	 vainu	 vai	 atbildību	 pastiprinošiem	 apstākļiem.	 Konkrētā	
lieta	 apelācijas	 kārtībā	 tika	 izskatīta	 sakarā	 ar	 prokurora	 protestu	 par	
pirmās	instances	tiesas	attaisnojošo	spriedumu.

[13]	 Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 23.pantam	 krimināllietās	
tiesu	 spriež	 tiesa,	 tiesas	 sēdēs	 izskatot	 un	 izlemjot	 pret	 personu	 celto	
apsūdzību	 pamatotību,	 attaisnojot	 nevainīgas	 personas	 vai	 arī	 atzīstot	
personas	 par	 vainīgām	 noziedzīga	 nodarījuma	 izdarīšanā	 un	 nosakot	
valsts	 institūcijām	 un	 personām	 obligāti	 izpildāmu	 krimināltiesisko	
attiecību	noregulējumu,	kas,	ja	nepieciešams,	realizējams	piespiedu	kārtā.

[14]	Pirmās	instances	tiesa,	attaisnojot	apsūdzēto	[pers.	A]	apsūdzībā	
pēc	 Krimināllikuma	 89.1panta,	 kā	 attaisnojoša	 sprieduma	 taisīšanas	
pamatu	norādīja	Kriminālprocesa	likuma	519.panta	2.punktu,	proti,	nav	
pierādīts,	ka	apsūdzētais	iesaistījies	noziedzīgā	organizācijā	(apvienībā),	
kas	izveidota	nolūkā	izdarīt	sevišķi	smagus	noziegumus	pret	valsti.

Apelācijas	 instances	 tiesa,	 izvērtējot	 lietā	 iegūtos	 un	 pārbaudītos	
pierādījumus,	tostarp	kasācijas	protestā	norādītos	pierādījumus,	apelācijas	
protesta	motīvus,	piekrita	pirmās	instances	tiesas	atzinumam	un	noraidīja	
prokurores	viedokli,	kas	atkārtots	arī	kasācijas	protestā,	par	vispārzināmu	
faktu,	 aizrādot,	 ka	 uz	 sprieduma	 taisīšanas	 brīdi	 neviena	 kompetenta	
starptautiskā	institūcija	nav	konstatējusi	un	juridiski	saistoši	atzinusi,	ka	
kāds	no	Ukrainas	konfliktā	iesaistītajiem	grupējumiem	ir	uzskatāms	par	
noziedzīgu	 grupējumu,	 un	 ka	 par	 faktu,	 kas	 nav	 jāpierāda,	 nekādā	 ziņā	
neliecina	 pazīme	 –	 izvēlēto	 ziņu	 avotu	 daudzveidība.	 Turklāt	 apelācijas	
instances	tiesa	atzina,	ka	“tas	vien,	ka	kriminālprocesā	savākti	pietiekami	
pierādījumi,	 lai	 konstatētu,	 ka	 apsūdzētais,	 pielietojot	 šaujamieročus,	
apmācīja	 jaunus	bruņotā	 konflikta	 dalībniekus	 šaujamieroča	uzbūvē	un	
lietošanā,	 tas	 ir,	 ka	 šī	 persona	 aktīvi	 un	 prettiesiski	 piedalījās	 bruņotā	
konfliktā,	 nepierāda	 to,	 ka	 apsūdzētais	 savas	 darbības	 būtu	 veicis	
noziedzīgas	organizācijas	sastāvā”.

Kasācijas	instances	tiesai	nav	pamata	apšaubīt	apelācijas	instances	
tiesas	 atzinumus,	 jo	 tie	 pamatoti	 ar	 likumu	 un	 pierādījumiem.	 Līdz	 ar	
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to	 nav	 tiesiska	 pamata	 apšaubīt	 apelācijas	 instances	 tiesas	 sprieduma	
tiesiskumu	 daļā	 par	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 attaisnošanu	 apsūdzībā	 pēc	
Krimināllikuma	89.1panta	otrās	daļas	pēc	prokurores	kasācijas	protestā	
norādītajiem	motīviem.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.,	587.pantu,	Augstākā	
tiesa

n o l ē m a

atstāt	negrozītu	 [..]	apgabaltiesas	2019.gada	 [..]	 spriedumu,	bet	 [..]	
tiesas	 apgabala	 prokuratūras	 prokurores	 Zandas	 Riekstiņas	 kasācijas	
protestu	 un	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāves	 Immas	 Jansones	 kasācijas	
sūdzību	noraidīt.

Lēmums	nav	pārsūdzams.	
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Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Krimināllikuma 146.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums apdraud 
personas tiesības uz tādiem darba apstākļiem, kuri nodrošina darba aizsardzību 
un tehnisko drošību, nodarot kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai.
Kriminālatbildība saskaņā ar šo normu iestājas uzņēmuma 
(uzņēmējsabiedrības) vadītājam, kas atbildīgs par darba aizsardzības vai 
tehnisko drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, ja 
vadītājs nav ievērojis šo normatīvo aktu prasības un tas izraisījis miesas 
bojājumus ar veselības traucējumu vai darbspēju paliekošu zaudējumu, vai 
cilvēka nāvi. Proti, minētā norma nosaka kriminālatbildību par personas 
rīcību (darbību vai bezdarbību), kas paredzēta citā normatīvajā aktā.
Mainoties darbinieka veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem 
apstākļiem, personai, kura atbildīga par darba aizsardzības reglamentējošo 
normatīvo aktu prasību ievērošanu, saskaņā ar Ministru kabineta  
2009.gada 10.marta noteikumu Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā 
veselības pārbaude” prasībām ir pienākums nosūtīt darbinieku uz ārpuskārtas 
(papildu) veselības pārbaudi, neraugoties uz to, ka ir spēkā kārtējās veselības 
pārbaudes rezultāti. Minētais attiecas arī uz gadījumiem, kad persona turpina 
veikt tos pašus darba pienākumus, bet tiek konstatēti līdz šim neidentificēti 
veselībai kaitīgi darba vides faktori (Krimināllikuma 146.pants).

Rīgā	2019.gada	16.maijā	 SKK-3/2019 
ECLI:LV:AT:2019:0516.11087124114.4.L

L Ē M U M S

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
senatore	Aija	Branta,	 
senators	Artūrs	Freibergs,	 
senatore	Anita	Poļakova
izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētās	

[pers.	A]	un	viņas	aizstāves	Ievas	Garančas	kasācijas	sūdzībām	par	Rīgas	
apgabaltiesas	2018.gada	27.marta	spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2017.gada	
1.decembra	spriedumu	

[pers.	A],	personas	kods	[..],	
atzīta	par	nevainīgu	apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	146.panta	otrās	

daļas	un	attaisnota.

[2]	Pirmstiesas	procesā	[pers.	A]	celta	apsūdzība	pēc	Krimināllikuma	
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146.panta	otrās	daļas	par	to,	ka	viņa,	būdama	uzņēmējsabiedrības	vadītāja,	
kas	 ir	 atbildīga	 par	 darba	 aizsardzības	 reglamentējošo	 normatīvo	 aktu	
prasību	ievērošanu,	pārkāpa	šajos	normatīvajos	aktos	noteiktās	prasības,	
kas	izraisīja	cilvēka	nāvi.

[3]	Ar	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	27.marta	spriedumu,	iztiesājot	
lietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	Rīgas	pilsētas	Centra	rajona	prokuratūras	
prokurores	Daces	Lapinskas	apelācijas	protestu,	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	
priekšpilsētas	tiesas	2017.gada	1.decembra	spriedums	atcelts.

[Pers.	 A]	 atzīta	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 146.panta	 otrajā	 daļā	
paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā	 un,	 piemērojot	 Krimināllikuma	
49.1panta	pirmās	daļas	1.punktu,	sodīta	ar	naudas	sodu	divdesmit	piecu	
minimālo	mēnešalgu	apmērā	jeb	10	750	euro.

Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 27.marta	 spriedumu	 [pers.	 A]	
atzīta	 par	 vainīgu	 un	 sodīta	 pēc	 Krimināllikuma	 146.panta	 otrās	 daļas	
par	to,	ka	viņa	kā	uzņēmējsabiedrības	vadītāja,	kas	ir	atbildīga	par	darba	
aizsardzības	reglamentējošo	normatīvo	aktu	prasību	ievērošanu,	pārkāpa	
šajos	normatīvajos	aktos	noteiktās	prasības,	kas	izraisīja	cilvēka	nāvi.

[4]	Par	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	27.marta	spriedumu	apsūdzētā	
[pers.	A]	un	viņas	aizstāve	I.	Garanča	iesniegušas	kasācijas	sūdzības.

[5]	 Apsūdzētā	 [pers.	 A]	 kasācijas	 sūdzībā	 lūdz	 pilnībā	 atcelt	
spriedumu	 sakarā	 ar	 tiesas	 pieļautajiem	 Kriminālprocesa	 likuma	 
511.panta	otrās	daļas,	512.panta	pirmās	daļas,	124.panta	piektās	daļas,	
19.panta	trešās	daļas	pārkāpumiem.	Sūdzībā	 izteikto	 lūgumu	apsūdzētā	
pamatojusi	ar	turpmāk	norādītiem	argumentiem.

[5.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa,	 noziedzīga	 nodarījuma	 faktisko	
apstākļu	 aprakstā	 norādot,	 ka	 viņa,	 būdama	 uzņēmējsabiedrības	 SIA	
“[Nosaukums	 A]” vadītāja,	 konstatējot	 jaunus,	 līdz	 šim	 neidentificētus	
celtņa	 operatora	 darba	 vides	 riskus	 un	 nenosūtot	 celtņa	 operatoru	
[pers.	 B]	 uz	 ārpuskārtas	 obligāto	 veselības	 pārbaudi,	 pārkāpa	 MK	 
2009.gada	 10.marta	 noteikumu	 Nr.	 219	 4.2.2.1.punktu,	 kā	 rezultātā	
iestājās	[pers.	B]	nāve.	Vienlaikus	spriedumā	nav	atklājusi,	kā	izpaudusies	
cēloņsakarība	starp	minēto	noteikumu	pārkāpumu	un	[pers.	B]	nāvi.	No	
apelācijas	 instances	 tiesas	 sniegtā	noziedzīgā	nodarījuma	apraksta	nav	
secināms,	 ka	 tieši	 viņas,	 tas	 ir,	 [pers.	 A],	 darbība	 vai	 bezdarbība	 būtu	
galvenais	 vai	 noteicošais	 faktors,	 kas	 izraisīja	 nelaimes	 gadījumu	 un	
[pers.	B]	nāvi.

Atsaucoties	 uz	 judikatūrā	 izteiktajām	 atziņām,	 apsūdzētā	 uzskata,	
ka	 arī	 faktiski	 nav	 konstatējama	 cēloņsakarība.	 No	 tiesu	 medicīniskās	
ekspertīzes	atzinuma	secināms,	ka	[pers.	B]	nāve	iestājusies	no	akūtas	sirds	
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asinsvadu	nepietiekamības	koronārās	sirds	saslimšanas	rezultātā.	Proti,	
[pers.	B]	nāves	cēlonis	ir	saslimšana.	Apelācijas	instances	tiesa	norādījusi,	
ka	viņas,	 tas	 ir,	[pers.	A],	bezdarbība,	nenosūtot	[pers.	B]	uz	ārpuskārtas	
obligāto	veselības	pārbaudi,	neļāva	noteikt	viņam	veselības	traucējumu	–	
koronāro	 sirds	 slimību.	 Līdz	 ar	 to,	 veicot	 darba	 pienākumus	 veselībai	
kaitīgos	 darba	 vides	 apstākļos,	 iestājās	 [pers.	 B]	 nāve.	 Pēc	 apsūdzētās	
domām,	no	šāda	apraksta	neizriet	cēloņsakarība	krimināltiesiskā	aspektā.	
Sūdzības	 iesniedzēja	 norāda,	 ka	 Krimināllikuma	 146.panta	 otrajā	 daļā	
paredzēta	kriminālatbildība	par	 tādu	darbību	vai	bezdarbību,	pārkāpjot	
darba	 aizsardzību	 vai	 tehnisko	 drošību	 reglamentējošo	 normatīvo	 aktu	
prasības,	 kas	 izraisījusi	 cilvēka	 nāvi.	 Savukārt	 no	 sprieduma	 neizriet,	
ka	 noziedzīga	 nodarījuma	 aprakstā	 konstatētais	 pārkāpums	 izraisījis	
[pers.	 B]	 nāvi.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 faktiski	 atzinusi,	 ka	 neveiktā	
ārpuskārtas	veselības	pārbaude,	kas	turklāt	nebija	obligāta,	neļāva	noteikt	
saslimšanu	un	novērst	 riska	 faktorus.	Tādējādi	medicīniskās	pārbaudes	
neveikšana,	 pēc	 apsūdzētās	 domām,	 pati	 par	 sevi	 nevarēja	 izraisīt	 un	
arī	neizraisīja	apstākļus,	kas	noveda	pie	[pers.	B]	nāves.	Krimināllikuma	
146.panta	 otrajā	 daļā	 nav	 paredzēta	 atbildība	 par	 tādu	 darba	 drošības	
normatīvo	 aktu	 pārkāpumu,	 kas	 veicināja	 vai	 varēja	 novērst	 personas	
bojāeju,	bet	gan	par	pārkāpumu,	kas	izraisīja	nāvi.

Atsaucoties	 uz	 VSIA	 “Paula	 Stradiņa	 Klīniskās	 universitātes	
slimnīca” Aroda	 un	 radiācijas	 medicīnas	 centra	 ārstu	 komisijas	
arodslimībās	 atzinumu,	 apsūdzētā	 norāda,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
to	 kļūdaini	 atzinusi	 par	 eksperta	 atzinumu.	 Turklāt	 minētais	 atzinums	
nav	 iegūts	konkrētajā	kriminālprocesā,	bet	gan	Valsts	darba	 inspekcijas	
administratīvajā	 lietvedībā	 un	 neatbilst	 eksperta	 atzinuma	 izpratnei	
kriminālprocesā.

Vienlaikus	pretēji	Kriminālprocesa	likuma	564.panta	ceturtajā	daļā	
noteiktajam	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 norādījusi,	 kāpēc	 tā	 noraida	
lietā	 veiktās	 papildu	 tiesu	medicīniskās	 ekspertīzes	 atzinumā	 norādīto,	
ka	 koronārās	 sirds	 slimības	 paasināšanos	 var	 ietekmēt	 dažādi	 faktori,	
tostarp	atrašanās	slēgtā	telpā	paaugstinātā	temperatūrā	(lietas 1.sējuma 
216.lapa).

Turklāt	 neviens	 no	 lietā	 iegūtajiem	 pierādījumiem	 nenorāda	 uz	
darba	vides	 faktoriem	kā	 [pers.	B]	nāves	 cēloni,	 gluži	pretēji,	 cēlonis	 ir	
saslimšana.	[Pers.	A]	uzskata,	ka	darba	vides	faktori	varēja	būt	veicinošs	
faktors,	 bet	 arī	 minētais	 nav	 viennozīmīgi	 noteikts,	 jo	 varēja	 būt	 arī	
citi	 veicinoši	 faktori.	 Sūdzības	 iesniedzēja	 atsaucas	 uz	 likuma	 “Par	
Krimināllikuma	 spēkā	 stāšanās	 un	 piemērošanas	 kārtību”	 3.pielikuma	
6.punktu,	 kas	 noteic,	 ka	 agrāko	 slimību	 vai	 veselības	 traucējumu	
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paasināšanās	pēc	miesas	bojājumu	nodarīšanas,	kā	arī	miesas	bojājumu	
komplikācijas,	 kas	 radušās	 gadījuma	 apstākļu,	 organisma	 individuālo	
īpatnību	 vai	 ārstēšanas	 kļūdu	 rezultātā,	 nav	 pamats	 miesas	 bojājumu	
smaguma	pakāpes	paaugstināšanai.	Šādos	gadījumos	eksperts	atzinumā	
norāda	 veselības	 stāvokļa	 pasliktināšanos	 vai	 komplikāciju	 raksturu	 un	
to	cēloņsakarību	ar	iepriekš	minētajiem	apstākļiem.	Nevienā	no	ekspertu	
atzinumiem	 nav	 norādīts	 uz	 darba	 vides	 apstākļu	 nodarīto	 kaitējumu	
[pers.	B],	kā	arī	nav	norādīts	uz	cēloņsakarību	starp	darba	vides	apstākļiem	
un	 slimības	 saasināšanos.	 Pārkāpjot	 Kriminālprocesa	 likuma	 512.panta	
otrajā	daļā	noteikto,	 apelācijas	 instances	 tiesa	nav	pamatojusi,	 kāpēc	 tā	
uzskata,	 ka	 tieši	 darba	 vides	 faktori,	 nevis	 citi	 apstākļi	 ietekmēja	 sirds	
slimības	paasināšanos.	Līdz	ar	to	apelācijas	instances	tiesa	nav	izvērtējusi,	
vai	ir	sasniegts	Kriminālprocesa	likuma	124.panta	piektajā	daļā	noteiktais	
pierādīšanas	 standarts,	 kā	 arī	 vai	nav	pārkāpts	Kriminālprocesa	 likuma	
19.panta	trešajā	daļā	noteiktais	kriminālprocesa	pamatprincips.

[5.2]	 [Pers.	 A]	 nepiekrīt	 tiesas	 secinājumam,	 ka	 viņa	 pārkāpusi	
darba	aizsardzību	regulējošo	normatīvo	aktu	prasības.	Lietā	noskaidrots,	
ka	 [pers.	 B]	 uzņēmumā	 strādāja	 kopš	 2010.gada	 un	 pildīja	 vienus	 un	
tos	pašus	darba	pienākumus,	 līdz	 ar	 to	nav	pamata	 atzīt,	 ka	2013.gadā	
objektīvi	mainījās	[pers.	B]	darba	apstākļi.

MK	noteikumu	Nr.	219	2.pielikuma	3.punkts	paredz	tos	riskus,	kas	
vērtējami	attiecībā	uz	dažādu	kravas	celtņu	vadītājiem,	dažādu	iekārtu,	kas	
paredzētas	cilvēku	pacelšanai	augstāk	par	1,5	m	virs	zemes,	apkalpošanu.	
Noteikumi	neparedz	nekādus	 jaunus	riskus,	kas	būtu	papildus	 jānovērš	
pēc	 tam,	 kad	 2012.gada	 15.septembrī	 tika	 veikta	 [pers.	 B]	 veselības	
pārbaude,	 kas	 tika	veikta	noteiktajā	 laikā,	 atbilstoši	normatīvajos	 aktos	
noteiktajam	un	bija	derīga	nelaimes	gadījuma	brīdī.

Tas,	ka	darba	devējs	ir	identificējis	papildu	riskus,	kas	būtu	jāņem	
vērā,	 un	 Darba	 aizsardzības	 plānā	 2013.–2014.gadam	 apstiprinājis	
nepieciešamību	turpmāk	vērtēt	šos	riskus	papildus	normatīvajos	aktos	
noteiktajam	 nenozīmē,	 ka	 personai,	 kura	 turpina	 veikt	 to	 pašu	 darbu	
tādos	 pašos	 apstākļos,	 ir	 mainījušies	 darba	 vides	 faktori	 un	 īpašie	
apstākļi.

[5.3]	 Sūdzības	 iesniedzēja	 norāda,	 ka	 darba	 devējs	 var	 paļauties	
uz	 to,	 ka	 normatīvajos	 aktos	 ir	 noteikta	 pareiza	 un	 pietiekama	 kārtība,	
kādā	 veicama	 darbinieka	 veselības	 pārbaude,	 tostarp,	 kādi	 faktori	 šajās	
pārbaudēs	 vērtējami.	 Vienlaikus	 darba	 devējam	 ir	 tiesības,	 bet	 nav	
pienākuma	darbiniekam	noteikt	arī	papildu	veselības	pārbaudes.	Personu	
var	saukt	pie	kriminālatbildības	par	Krimināllikuma	146.pantā	paredzēto	
noziedzīgo	nodarījumu,	ja	konstatēts	normatīvajos	aktos	noteikto	prasību	
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pārkāpums.	 Savukārt	 SIA	 “[Nosaukums	A]” darba	 aizsardzības	plāns	nav	
normatīvais	akts.

[5.4]	 Apsūdzētā	uzskata,	 ka	 šajā	 lietā	 ir	 nepieciešams	veikt	 darba	
aizsardzību	 reglamentējošo	 normatīvo	 aktu	 interpretāciju	 attiecībā	
uz	 darba	 devēja	 pienākumu	 konkrētajos	 apstākļos	 nosūtīt	 darbinieku	
uz	 ārpuskārtas	 veselības	 pārbaudi,	 jo	 tiesību	 normās	 nav	 skaidri	 un	
nepārprotami	definēti	darba	devēja	pienākumi,	kā	arī	nav	stabilas	tiesību	
normu	piemērošanas	prakses.

Sūdzības	iesniedzēja	norāda,	ka,	lai	gan	viņai	nav	speciālas	izglītības	
darba	aizsardzības	un	medicīnas	jomā,	no	viņas	tiek	prasīts,	lai,	esot	spēkā	
ārsta	izdotai	veselības	pārbaudes	apliecībai,	kas	apliecina	[pers.	B]	spēju	
veikt	 darba	 pienākumus,	 nemainoties	 šī	 darbinieka	 darba	 apstākļiem,	
neesot	sūdzībām	par	veselību,	darbinieks	tiktu	nosūtīts	papildu	veselības	
pārbaudei.	 Šāda	 likuma	 interpretācija	 nav	 atzīstama	 par	 paredzamu.	
Vienlaikus	 [pers.	 A]	 norāda,	 ka	 SIA	 “[Nosaukums	 A]” ir	 speciālisti,	 kas	
līdz	2013.gadam	deva	norādījumus	par	darba	vides	riskiem,	kas	atbilda	
normatīvajos	aktos	noteiktajam.	Un	tikai	2013.gadā	SIA	“Darba	drošības	
centrs” norādīja	 uz	 papildu	 riskiem,	 kurus	 viņa	 ņēma	 vērā	 un	 iekļāva	
turpmākajā	 darba	 aizsardzības	 plānā,	 tostarp	 attiecībā	 uz	 darbinieku	
veselības	pārbaudi.	Savukārt	lietā	nav	konstatēts,	ka	SIA	“Darba	drošības	
centrs” būtu	norādījusi	uz	nepieciešamību	nosūtīt	darbiniekus	uz	papildu	
veselības	pārbaudi.

Līdz	 ar	 to	 ir	 pamats	 apšaubīt,	 vai	 Krimināllikuma	 146.panta	
interpretācija,	atzīstot	viņu	par	vainīgu	[pers.	B]	nenosūtīšanā	uz	papildu	
medicīnisko	 pārbaudi,	 atbilst	 Eiropas	 Cilvēktiesību	 un	 pamatbrīvību	
konvencijas	7.pantā	noteiktajam.

[5.5]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 likumīgā	 spēkā	
stājušos	 Valsts	 darba	 inspekcijas	 2015.gada	 16.jūlija	 lēmumu,	 kurā	
vērtēti	tie	paši	apstākļi	un	tie	paši	iespējamie	pārkāpumi,	kas	konkrētajā	
krimināllietā.	 Turklāt	 ar	 šo	 lēmumu	 konstatēts	 tikai	 maznozīmīgs	
pārkāpums,	proti,	nepareizas	veidlapas	izmantošana.

[Pers.	 A]	 uzskata,	 ka	 par	 vieniem	 un	 tiem	 pašiem	 apstākļiem	 ir	
pieņemti	 divi	 dažādi	 nolēmumi,	 proti,	 viens	 administratīvā	 pārkāpuma	
lietā,	 otrs	 krimināllietā.	 Līdz	 ar	 to	 izvērtējams,	 vai	 nav	 pieļauts	
dubultās	 sodīšanas	 nepieļaujamības	 princips,	 kura	 aizliegums	 noteikts	
Kriminālprocesa	likuma	25.pantā.

[5.6]	Sūdzības	iesniedzēja	norāda,	ka	viņu	attaisnojošs	spriedums	bija	
taisāms,	pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	519.panta	1.punktu	sakarā	
ar	to,	ka	nav	noticis	noziedzīgs	nodarījums,	un	atbilstoši	Kriminālprocesa	
likuma	377.panta	1.punktam	kriminālprocess	bija	jāizbeidz.
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[6]	Apsūdzētās	[pers.	A]	aizstāve	I.	Garanča	kasācijas	sūdzībā	lūdz	
atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 27.marta	 spriedumu	 pilnībā	 un	
izbeigt	kriminālprocesu,	lietu	izskatīt	mutvārdu	procesā.

[6.1]	 Sūdzības	 iesniedzēja	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 no	
MK	noteikumu	Nr.	219	1.	un	2.pielikuma,	matemātiski	saskaitot	SIA	“Darba	
drošības	centrs” 2013.gada	12.novembrī	sastādītā	un	[pers.	A]	apstiprinātā	
profesiju	 un	 darba	 vietu	 sarakstu	 celšanas	 operatoram	 konstatētos	 darba	
vides	riska	faktorus,	secinājusi,	ka	2013.gada	12.novembrī	celtņa	operatoram	
tika	konstatēti	līdz	šim	neidentificēti	vairāki	darba	vides	riska	faktori.

Šāds	apelācijas	instances	tiesas	secinājums	ir	pretrunā	ar	SIA	“Darba	
drošības	centrs” [amats]	[pers.	C]	liecībām,	kuras	apelācijas	instances	tiesa	
nav	izvērtējusi.	Proti,	tiesa	neizvērtēja	liecinieka	liecības,	ka	“speciālistam	
nav	saistošs,	kādi	riski	pirms	tam	noteikti,	tas	taisa	savu	darbu	no	jauna.	
[..]	Ja	celtņa	operators	ir	veicis	tos	pašus	darba	pienākumus,	jauni	darba	
vides	riski	neveidojas”.	Līdz	ar	to	apelācijas	instances	tiesas	secinātais,	ka	
tika	konstatēti	jauni	darba	vides	riska	faktori,	ir	pretrunā	ar	kompetentās	
institūcijas	speciālista	liecībām.

[6.2]	 Lai	 inkriminētu	 Krimināllikuma	 146.panta	 otrajā	 daļā	
paredzēto	 noziedzīgo	 nodarījumu,	 jākonstatē,	 kādu	 normatīvo	 aktu	
prasības	ir	pārkāptas,	kā	arī	cēloņsakarība	starp	vainīgā	rīcību	konkrētu	
darba	aizsardzību	reglamentējošo	normatīvo	aktu	prasību	pārkāpšanā	un	
kaitējuma	 nodarīšanu	 cietušajam.	 Savukārt	 no	 subjektīvās	 puses	 darba	
aizsardzību	un	tehnisko	drošību	reglamentējošo	normatīvo	aktu	prasības	
tiek	 pārkāptas	 tīši,	 ja	 persona,	 kas	 to	 ir	 izdarījusi,	 ir	 apzinājusies	 savas	
darbības	 vai	 bezdarbības	 bīstamo	 raksturu,	 paredzējusi	 bīstamās	 sekas	
un	vēlējusies	vai	apzināti	pieļāvusi	šo	seku	iestāšanos.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinusi,	 ka	 cēloņsakarība	 konkrētajā	
gadījumā	veidojas	 tādējādi,	ka	 [pers.	A]	apzinātā	bezdarbība,	nenosūtot	
[pers.	 B]	 ārpuskārtas	 obligātajai	 veselības	 pārbaudei,	 neļāva	 identificēt	
viņam	 veselības	 traucējumu,	 kā	 rezultātā	 darba	 pienākumu	 veikšana	
saskarē	ar	veselībai	kaitīgajiem	darba	vides	faktoriem	izraisīja	[pers.	B]	
nāvi.	Atzīstot,	ka	[pers.	A]	bezdarbība	ir	tiešā	cēloniskā	sakarā	ar	[pers.	B]	
nāvi,	apelācijas	instances	tiesa	nav	norādījusi	pierādījumus,	kas	pamato	
tiesas	 secinājumus.	 Minētais	 atzīstams	 par	 Kriminālprocesa	 likuma	 
564.panta	ceturtās	daļas	pārkāpumu.

[6.2.1]	Atzīstot,	ka	 [pers.	B]	nenosūtīšana	uz	ārpuskārtas	obligāto	
veselības	pārbaudi	neļāva	identificēt	koronāro	sirds	saslimšanu,	apelācijas	
instances	tiesa	nonāk	pretrunās.

Proti,	 koronārā	 sirds	 saslimšana	 ir	 izvērtējama	 medicīniskā	
kontrindikācija	[pers.	B]	veicamajam	darbam	īpašos	apstākļos	atbilstoši	
MK	noteikumu	Nr.	219	2.pielikuma	3.punktam.	Apelācijas	instances	tiesa	
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atzina,	ka	[pers.	B]	nāves	brīdī	viņam	bija	spēkā	esoša	obligātā	veselības	
pārbaude,	 kas	 atbilstoši	 spriedumā	 norādītajam	 veikta	 atbilstoši	 MK	
noteikumu	Nr.	219	1.pielikuma	4.4.punktam	un	2.pielikuma	3.punktam.	
Līdz	 ar	 to	 aizstāve	 secina,	 ka	 arodslimību	 ārsts,	 dodot	 atzinumu,	 ka	
[pers.	B]	veselības	stāvoklis	atbilst	veicamajam	darbam,	jau	iepriekš	bija	
izvērtējis	 koronārās	 sirds	 saslimšanas	 iespēju	 atbilstoši	 pastāvošajam	
normatīvajam	regulējumam.

Apelācijas	instances	tiesa	nav	norādījusi,	saskarsmē	ar	kādu	konkrēti	
kaitīgo	 darba	 vides	 faktoru	 vai	 faktoriem	 tika	 izraisīta	 [pers.	 B]	 nāve.	
Aizstāve	 uzskata,	 ka	 no	 sprieduma	 secināms,	 ka	 kaitīgais	 darba	 vides	
faktors	ir	paaugstināta	temperatūra	(faktiski	temperatūras	izmaiņas)	un	
ka	 veselības	 pārbaude,	 kas	 ļautu	 identificēt	 koronāro	 sirds	 saslimšanu,	
ir	 elektrokardiogramma.	 Līdz	 ar	 to	 elektrokardiogrammas	 veikšanas	
gadījumā,	 pārbaudot	 [pers.	 B]	 uz	 tādu	 veselībai	 kaitīgo	 darba	 vides	
faktoru	 kā	 temperatūras	 izmaiņas	 (MK	 noteikumu	Nr.	 219	 1.pielikuma	
4.4.punkts),	būtu	identificēta	koronārā	sirds	saslimšana.

Arī	 šajā	 daļā,	 pēc	 aizstāves	 domām,	 apelācijas	 instances	 tiesas	
spriedums	ir	pretrunīgs	un	nav	saprotams,	jo	[pers.	B]	nāves	brīdī	viņam	
bija	spēkā	esoša	obligātā	veselības	pārbaude,	kas	tika	veikta	atbilstoši	MK	
noteikumu	Nr.	219	1.	un	2.pielikumam.	Veselības	pārbaudes	gaitā	[pers.	
B]	 tika	 veikta	 arodslimību	 ārsta	 un	 neirologa	 apskate,	 kā	 arī	 klīniskā	
asinsaina.	Tādas	pašas	pārbaudes	ir	veicamas	attiecībā	uz	temperatūras	
izmaiņām	 (proti,	 paaugstinātu	 temperatūru),	 turklāt	 pie	 pārbaudes	 uz	
pazeminātu	temperatūru	vēl	tiek	veikta	aukstuma	prove.	Tādējādi	aizstāve	
secina,	ka	uz	pazeminātu	temperatūru	tiek	veikti	tie	paši	un	pat	vēl	vairāk	
izmeklējumu	 nekā	 uz	 paaugstinātu.	 Savukārt	 attiecībā	 uz	 temperatūras	
izmaiņām	 atbilstoši	 pastāvošajam	 normatīvajam	 regulējumam	 nav	
veicama	elektrokardiogramma.

Arī	 tiesu	 medicīnas	 eksperte	 lieciniece	 [pers.	 D]	 liecināja,	 ka	
koronārā	sirds	saslimšana	attīstās	pakāpeniski	un	ļoti	dažādi.	Tādēļ	nevar	
pateikt,	 vai	 elektrokardiogramma	pati	 par	 sevi	 uzrādītu	 koronāru	 sirds	
saslimšanu.	Lietā	nav	noskaidrots,	kad	sākusies	[pers.	B]	saslimšana	un	vai	
to	noteikti	konstatētu	veselības	pārbaudē.	Savukārt	apelācijas	 instances	
tiesa	nav	norādījusi,	kāpēc	tā	noraida	šo	pierādījumu.

Elektrokardiogramma	 atbilstoši	 SIA	 “Darba	 drošības	 centrs” 
identificētajiem	celtņa	operatora	veselībai	kaitīgiem	darba	vides	faktoriem	
un	MK	 noteikumu	 Nr.	 219	 1.pielikuma	 5.2.	 un	 5.3.punktam	 ir	 veicama	
uz	 tādiem	 veselībai	 kaitīgiem	 darba	 vides	 faktoriem	 kā	 paaugstināta	
atbildība,	 bieža	 tādu	 svarīgu	 lēmumu	 pieņemšana,	 kas	 var	 būtiski	
ietekmēt	cilvēka	dzīvību	vai	veselību,	vai	daudzu	cilvēku	dzīves	kvalitāti,	
atbildība	par	lielām	materiālām	vērtībām,	cits	augsts	psihoemocionālais	
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stress	darbā,	 tajā	skaitā	psihoemocionālā	slodze.	Savukārt	no	apelācijas	
instances	tiesas	sprieduma	izriet,	ka	minētie	veselībai	kaitīgie	darba	vides	
faktori	nav	izraisījuši	[pers.	B]	nāves	iestāšanos.

Līdz	ar	to	aizstāve	secina,	ka	abās	[pers.	B]	spēkā	esošajās	obligātās	
veselības	 pārbaudes	 kartēs	 noteiktais	 paredzēja	 koronārās	 sirds	
saslimšanas	iespējamības	izvērtēšanu,	kas	nav	radies	kā	jauns	nosacījums	
2013.–2014.gada	risku	un	īpašo	darba	apstākļu	izvērtējumā.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā,	 ka	 [pers.	 B]	 nāve	
iestājās	 no	 akūtas	 sirds	 un	 asinsvadu	 nepietiekamības	 koronārās	 sirds	
saslimšanas	rezultātā,	kas	noritēja	ar	akūtu	miokarda	infarktu.	Savukārt	
miokarda	infarkts	ir	koronāra	sirds	saslimšanas	forma,	kas	ir	tāds	akūts	
stāvoklis,	 līdz	 kuram	 nonāk	 pakāpeniski	 (koronāras	 sirds	 saslimšanas	
gadījumā),	 taču	 infarkts	 var	 notikt	 un	 var	 nenotikt.	 Šādos	 apstākļos	
jāsecina,	 ka	katras	koronāras	 sirds	 saslimšanas	neizbēgamas	 sekas	nav	
infarkts	 un	 nāve,	 tāpat	 nevar	 apgalvot,	 ka,	 konstatējot	 koronāru	 sirds	
saslimšanu,	noteikti	nenotiktu	infarkts	un	neiestātos	nāve.	Līdz	ar	to	nav	
konstatējams	cēloniskais	sakars	starp	[pers.	B]	nenosūtīšanu	ārpuskārtas	
obligātās	 veselības	 pārbaudes	 veikšanai	 un	 viņa	 nāves	 iestāšanos.	
Turklāt	infarkts	nav	prognozējams	un	novēršams,	tas	nav	uzskatāms	par	
nelaimes	 gadījumu	principā,	 neskatoties	 uz	 veiktajiem	 vai	 veicamajiem	
pasākumiem,	 kas	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 125.panta	 pirmās	
daļas	1.punktam	ir	vispārzināms	fakts.

[6.2.2]	Turklāt	apelācijas	instances	tiesa	nav	atbildējusi	uz	jautājumu	
par	 termiņu	 (brīdi),	 kurā	 [pers.	A]	 iestājās	pienākums	nosūtīt	 [pers.	B]	
uz	 ārpuskārtas	 veselības	 pārbaudi.	 Normatīvais	 regulējums,	 proti,	 MK	
noteikumu	Nr.	219	4.2.2.1.punkts,	šādu	termiņu	nenosaka.

Arī	 lietā	 esošajos	 dokumentos,	 proti,	 SIA	 “Darba	 drošības	 centrs” 
izstrādātajā	 profesiju/darba	 vietu	 sarakstā,	 termiņš	 nav	 norādīts,	 bet	
tika	 noteikts,	 ka	 [pers.	 B]	 uz	 obligāto	 pārbaudi	 nosūtāms	 atbilstoši	 
2013.–2014.gada	pasākumu	plānam.	Savukārt	obligātā	veselības	pārbaude	
[pers.	B]	bija	spēkā	līdz	2014.gada	27.oktobrim.	Valsts	darba	inspekcijas	
vecākā	 inspektore	 lieciniece	 [pers.	 E]	 gan	 savās	 liecībās,	 gan	 viņas	
sagatavotajā	 dokumentā	 –	 2015.gada	 16.jūlija	 lēmumā	 par	 lietvedības	
izbeigšanu	administratīvā	pārkāpuma	lietā	–	norādīja,	ka	darba	devējam	
[pers.	 B]	 uz	 ārpuskārtas	 veselības	 pārbaudi	 bija	 jānosūta	 laikus,	 proti,	
vasaras	sākumā	pirms	karstā	laika	iestāšanās.

Aprobežojoties	ar	formālu	norādi	un	pienākuma	esību,	pēc	sūdzības	
iesniedzējas	 domām,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nepamatoti	 paplašināti	
interpretējusi	 likuma	 normu	 nepilnības,	 kuras	 pārkāpums	 izsauc	
krimināltiesiskas	sekas,	par	sliktu	personai,	kurai	ir	tiesības	uz	aizstāvību,	
tādējādi	pieļaujot	Krimināllikuma	1.panta	pārkāpumu.
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[6.3]	 Aizstāve	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 pieļāvusi	
Krimināllikuma	 1.pantā	 un	 Kriminālprocesa	 likuma	 19.pantā	
nostiprinātās	nevainīguma	prezumpcijas	pārkāpumu,	norādot	uz	obligāto	
veselības	 pārbaužu	 mērķi,	 ko	 tiesa	 pamato	 ar	 MK	 noteikumu	 Nr.	 219 
44.–49.punktā	noteikto.	Aizstāve	uzskata,	ka	nedz	MK	noteikumos,	nedz	
Darba	 aizsardzības	 likuma	 15.panta	 pirmajā	 daļā	 nav	 noteikts	 tiešs	
obligāto	 veselības	 pārbaužu	 mērķis.	 Faktiski	 tās	 mērķis	 ir	 preventīvi	
pasākumi		–	rīcība	vai	pasākumi,	ko	uzņēmums	veic	vai	plāno	visos	darba	
posmos,	 lai	 novērstu	 vai	 mazinātu	 darba	 vides	 risku,	 un	 tās	 primārais	
mērķis	 ir	 darbinieku	 veselības	 aizsardzība.	 Tās	 tiek	 veiktas	 nolūkā	
noskaidrot,	vai	nodarbinātais	var	droši	veikt	konkrētu	darbu,	ko	apliecina	
ārsta	 atzinums	 par	 personas	 veselības	 atbilstību	 veicamajam	 darbam.	
Veselības	 traucējumu	 atklāšana	 un	 to	 savlaicīgas	 ārstēšanas	 uzsākšana	
ir	katras	fiziskas	personas	personīgā	atbildība,	par	ko	nevar	būt	atbildīgs	
darba	devējs.

[6.4]	 Aizstāve	 arī	 uzskata,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa	 spriedumā	
pretēji	 apelācijas	 instances	 tiesas	 secinātajam	 nav	 norādījusi	 abus	
Kriminālprocesa	 likuma	 519.pantā	 noteiktos	 apsūdzētā	 attaisnošanas	
pamatus.	Pirmās	 instances	 tiesa	 [pers.	A]	attaisnojusi,	 atzīstot,	ka	viņas	
darbībās	nav	Krimināllikuma	146.panta	otrajā	daļā	paredzētā	noziedzīga	
nodarījuma	sastāva.

Motīvu daļa

[7]	 Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 583.panta	 pirmo	 daļu	
tiesnesis,	 kuram	 uzdots	 referēt,	 nosaka	 lietas	 izskatīšanu	 rakstveida	
procesā	vai	izskatīšanu	tiesas	sēdē.	No	šā	panta	otrās	daļas	izriet,	ka	lietas	
izskatīšanu	 rakstveida	 procesā	 nosaka,	 ja	 iespējams	 pieņemt	 lēmumu	
pēc	 lietā	 esošajiem	materiāliem.	 Ja	nepieciešami	papildu	paskaidrojumi	
no	 personām,	 kurām	 ir	 tiesības	 piedalīties	 procesā,	 vai	 pēc	 Augstākās	
tiesas	 ieskata	 attiecīgajai	 lietai	 var	 būt	 īpaša	 nozīme	 likuma	 normu	
interpretēšanā,	nosaka	lietas	izskatīšanu	tiesas	sēdē.

Augstākā	 tiesa	 uzskata,	 ka	 konkrētajā	 lietā	 ir	 iespējams	 pieņemt	
lēmumu	 pēc	 lietā	 esošajiem	 materiāliem,	 jo	 papildu	 paskaidrojumi	 no	
personām,	 kurām	 ir	 tiesības	 piedalīties	 procesā,	 nav	 nepieciešami	 un	
konkrētajai	lietai	nav	īpašas	nozīmes	likuma	normu	interpretēšanā.

[8]	Kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	
27.marta	spriedums	atstājams	negrozīts,	bet	apsūdzētās	[pers.	A]	un	viņas	
aizstāves	 I.	 Garančas	 kasācijas	 sūdzības	 noraidāmas.	 Senāts	 konstatē,	
ka,	 iztiesājot	 lietu,	 apelācijas	 instances	 tiesa	nav	pieļāvusi	 apsūdzētās	un	
viņas	aizstāves	kasācijas	sūdzībās	norādītos	Krimināllikuma	pārkāpumus	
un	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu.	 Kasācijas	 instances	
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tiesa	 nekonstatē	 arī	 citus	 Krimināllikuma	 vai	 Kriminālprocesa	 likuma	
pārkāpumus,	 kuri	 varētu	 būt	 par	 pamatu	 apelācijas	 instances	 tiesas	
sprieduma	atcelšanai.

[9]	 Nepamatots	 ir	 kasācijas	 sūdzībās	 paustais	 viedoklis,	 ka	
apsūdzētās	 [pers.	 A]	 nodarījumā	 nav	 Krimināllikuma	 146.panta	 otrajā	
daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva.

Krimināllikuma	 146.pantā	 paredzētais	 noziedzīgais	 nodarījums	
apdraud	 personas	 tiesības	 uz	 tādiem	 darba	 apstākļiem,	 kuri	 nodrošina	
darba	 aizsardzību	 un	 tehnisko	 drošību,	 nodarot	 kaitējumu	 cilvēka	
veselībai	un	dzīvībai.

Kriminālatbildība	 saskaņā	 ar	 šo	 normu	 iestājas	 uzņēmuma	
(uzņēmējsabiedrības)	vadītājam,	kas	atbildīgs	par	darba	aizsardzības	vai	
tehnisko	drošību	reglamentējošo	normatīvo	aktu	prasību	 ievērošanu,	 ja	
vadītājs	nav	ievērojis	šo	normatīvo	aktu	prasības	un	tas	izraisījis	cilvēka	
nāvi.	 Proti,	minētā	 norma	nosaka	 kriminālatbildību	par	 personas	 rīcību	
(darbību	vai	bezdarbību),	kas	paredzēta	citā	normatīvajā	aktā.	Satversmes	
tiesa	ir	atzinusi,	ka	kriminālatbildību	noteicošas	normas	nevar	atzīt	par	
neskaidrām	 tāpēc	 vien,	 ka	 to	 saturs	 noskaidrojams,	 pamatojoties	 uz	
citiem	normatīvajiem	aktiem	 (Satversmes tiesas 2008.gada 16.decembra 
sprieduma lietā Nr. 2008-09-0106 7.2.punkts).

Ar	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 A]	 atzīta	 par	
vainīgu	un	sodīta	par	to,	ka,	būdama	SIA	“[Nosaukums	A]” valdes	locekle,	
pārkāpusi	 Ministru	 kabineta	 2009.gada	 10.marta	 noteikumus	 Nr.	 219	
“Kārtība,	kādā	veicama	obligātā	veselības	pārbaude”	(turpmāk	–	arī	MK	
noteikumi	Nr.	219	un	Noteikumi).

MK	 noteikumos	 Nr.	 219	 iekļautas	 tiesību	 normas,	 kas	 izriet	 no	
Padomes	1989.gada	12.jūnija	Direktīvas	89/391/EEK	par	pasākumiem,	
kas	ieviešami,	lai	uzlabotu	darba	ņēmēju	drošību	un	veselības	aizsardzību	
(turpmāk	–	arī	Direktīva	89/391/EEK	un	direktīva),	kuras	mērķis	ir	ieviest	
pasākumus,	lai	veicinātu	darba	ņēmēju	drošības	un	veselības	aizsardzības	
uzlabošanu.	Direktīvā	ir	izklāstīti	galvenie	principi	un	minimālās	prasības	
arodriska	novēršanai,	drošības	un	veselības	aizsardzības	riska	un	nelaimes	
gadījumu	faktoru	likvidēšanai,	kā	arī	vispārīgas	pamatnostādnes	minēto	
principu	īstenošanai.

Atbilstoši	 direktīvas	 5.pantā	 noteiktajam	 darba	 devēja	 vispārējs	
pienākums	 ir	nodrošināt	darba	ņēmēju	drošību	un	veselības	aizsardzību	
visos	ar	darbu	saistītos	aspektos.	Savukārt	6.pantā	noteikts	viens	no	darba	
devēja	galvenajiem	pienākumiem,	proti,	veikt	nepieciešamos	darba	ņēmēja	
drošības	un	veselības	aizsardzības	pasākumus,	tostarp	novērst	arodrisku.

Tādējādi	obligātās	veselības	pārbaudes	mērķis	ir	pēc	iespējas	ātrāk	
atklāt	 un	novērst	 vides	 faktoru	 izraisītus	 veselības	 traucējumus,	 kamēr	
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tie	nav	kļuvuši	par	nopietnu	 slimību,	 kas	prasa	 jau	 ilgstošu	ārstēšanos,	
vai	 sliktākā	 gadījumā	 attīstījušies	 par	 arodslimību,	 kad	 bieži	 pilnīga	
izveseļošanās	vairs	nav	iespējama.

Līdz	ar	to	pretēji	aizstāves	kasācijas	sūdzībā	norādītajam	apelācijas	
instances	 tiesa,	 atsaucoties	 uz	 MK	 noteikumu	 Nr.	 219	 44.–49.punktu,	
pamatoti	atzinusi,	ka	obligāto	veselības	pārbaužu	mērķis	 ir	nodarbinātā	
veselības	 aizsardzība,	 lai	 arodslimību	 ārsts	 pēc	 iespējas	 ātrāk	 atklātu	
veselības	traucējumus,	ko	rada	darba	vides	ietekme,	un	varētu	uzsākt	to	
laicīgu	ārstēšanu;	lai	noteiktu,	vai	nodarbinātā	veselības	stāvoklis	pieļauj	
strādāt	 darba	 vietās,	 kur	 sastopami	 noteikti	 riska	 faktori;	 lai	 noteiktu,	
vai	 nodarbinātajam	 nav	 kāds	 veselības	 traucējums,	 kas	 konkrētā	 darba	
riska	faktoru	ietekmē	var	saasināties	vai	izraisīt	nelaimes	gadījumus;	lai	
laikus	identificētu	veselības	traucējumus,	kas	radušies	darba	vides	kaitīgo	
apstākļu	ietekmē	u.tml.

Atbilstoši	MK	noteikumiem	Nr.	219	veselības	pārbaudi	veic	personām,	
kuras	 ir	 nodarbinātas	 vai	 kuras	 paredzēts	 nodarbināt	 darbā,	 kur	 viņu	
veselības	 stāvokli	 ietekmē	 veselībai	 kaitīgie	 darba	 vides	 faktori.	 Šīs	
personas	ir	norādītas	Noteikumu	1.pielikumā.	Veselības	pārbaudi	veic	arī	
personām,	 kuras	 ir	 nodarbinātas	 vai	 kuras	 paredzēts	 nodarbināt	 darbā	
īpašos	apstākļos	–	bīstamos	darbos,	kur	pastāv	augsts	nelaimes	gadījumu	
risks	 pašam	 nodarbinātajam	 vai	 apkārtējiem.	 Šīs	 personas	 norādītas	
Noteikumu	2.pielikumā.	Savukārt	Noteikumu	3.punktā	norādīta	kārtība,	
kādā	veicama	veselības	pārbaude.

To,	 ka	 [pers.	 B]	 strādājis	 apstākļos,	 kas	 prasīja	 gan	 pirmreizējo	
veselības	 pārbaudi,	 gan	 turpmākas	 veselības	 pārbaudes,	 apsūdzētā	
[pers.	A]	atzinusi.

[10]	Apsūdzētā	[pers.	A]	atzīta	par	vainīgu	Krimināllikuma	146.panta	
otrajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā,	 konstatējot,	 ka	 viņa	
pārkāpusi	MK	noteikumu	Nr.	 219	 4.2.2.1.punktu.	Minētā	 norma	noteic,	
ka	 uz	 veselības	 pārbaudi	 nosūta	 nodarbinātos	 ārpuskārtas	 (papildu)	
veselības	 pārbaudes	 veikšanai,	 ja	mainās	 veselībai	 kaitīgie	 darba	 vides	
faktori	vai	īpašie	apstākļi.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 izvērtējusi	 un,	 to	 motivējot,	 pamatoti	
noraidījusi	apsūdzētās	un	viņas	aizstāves	pausto	viedokli,	kas	atkārtots	
arī	kasācijas	sūdzībās,	ka	viņa	nav	pārkāpusi	Noteikumu	4.2.2.1.punktu,	jo	
[pers.	B]	nav	bijis	jānosūta	uz	ārpuskārtas	(papildu)	veselības	pārbaudi,	tā	
kā	viņam	nemainījās	kaitīgie	darba	vides	faktori.

Minētais	 viedoklis	 ir	 kļūdains,	 jo	 apelācijas	 instances	 tiesa	
konstatējusi,	 ka	 SIA	 “Darba	 drošības	 centrs” 2013.gada	 12.novembrī	
sastādīja	dokumentu	“Darba	vietas	vai	darba	veida	pārbaude	un	tajā	esošo	
darba	 vides	 faktoru	 noteikšana	 un	 to	 novērtēšana	 celtņu	 un	 celšanas	
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iekārtu	operatoram”	(turpmāk	–	arī	Dokuments).	Pamatojoties	uz	minēto	
Dokumentu,	 2013.gada	 28.novembrī	 [pers.	 A]	 apstiprināja	 “Profesiju	
(amatu)	un	darba	vietu	sarakstu”	(turpmāk	–	arī	Saraksts).	Saskaņā	ar	šo	
Sarakstu	celtņu	operatoram	[pers.	B]	tika	noteikti	veselībai	kaitīgie	darba	
vides	faktori:	temperatūras	izmaiņas	(4.4.);	troksnis	(4.5.);	visa	ķermeņa	
vibrācija	(4.7.2.);	atrašanās	piespiedu	pozā	ilgāk	par	50	%	no	darba	laika,	
lokāls	 muskuļu	 sasprindzinājums,	 tajā	 skaitā	 sēžot	 (4.9.2.);	 darbs,	 kas	
saistīts	 ar	 ilgstošu	un	 intensīvu	 lokālu	muskuļu	 sasprindzinājumu,	 tajā	
skaitā	 darbs	 ar	 rokām	 (4.9.5.);	 paaugstināts	 redzes	 sasprindzinājums	
(4.10.);	paaugstināta	atbildība,	bieža	tādu	svarīgu	lēmumu	pieņemšana,	
kas	var	būtiski	 ietekmēt	cilvēka	dzīvību	vai	veselību	vai	daudzu	cilvēku	
dzīves	 kvalitāti,	 atbildība	 par	 lielām	 materiālām	 vērtībām	 (5.2.);	 cits	
augsts	 psihoemocionālais	 stress	 darbā,	 tajā	 skaitā	 psihoemocionāla	
pārslodze	(5.3.).

Izvērtējot	 SIA	 “Darba	 drošības	 centrs” sastādīto	 Dokumentu	 un	
[pers.	 A]	 apstiprināto	 Sarakstu,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinusi,	 ka	
2013.gada	12.novembrī	 celtņa	 operatoram	 [pers.	B]	 tika	 konstatēti	 līdz	
šim	neidentificēti	vairāki	veselībai	kaitīgi	darba	vides	faktori,	kas	noteikti	
MK	 noteikumu	 Nr.219	 1.pielikumā,	 tas	 ir,	 troksnis	 (4.5.);	 visa	 ķermeņa	
vibrācija	(4.7.2.);	atrašanās	piespiedu	pozā	ilgāk	par	50%	no	darba	laika,	
lokāls	 muskuļu	 sasprindzinājums,	 tajā	 skaitā	 sēžot	 (4.9.2.);	 darbs,	 kas	
saistīts	 ar	 ilgstošu	 un	 intensīvu	 lokālu	muskuļu	 sasprindzinājumu,	 tajā	
skaitā	 darbs	 ar	 rokām	 (4.9.5.);	 paaugstināts	 redzes	 sasprindzinājums	
(4.10.);	paaugstināta	atbildība,	bieža	 tādu	 svarīgu	 lēmumu	pieņemšana,	
kas	var	būtiski	 ietekmēt	cilvēka	dzīvību	vai	veselību	vai	daudzu	cilvēku	
dzīves	 kvalitāti,	 atbildība	 par	 lielām	 materiālām	 vērtībām	 (5.2.);	 cits	
augsts	 psihoemocionālais	 stress	 darbā,	 tajā	 skaitā	 psihoemocionāla	
pārslodze	(5.3.).	Līdz	ar	 to	apelācijas	 instances	tiesa	pamatoti	atzina,	ka	
atbilstoši	MK	noteikumu	Nr.	219	4.2.2.1.punktam	[pers.	B]	bija	jānosūta	uz	
ārpuskārtas	(papildu)	veselības	pārbaudi.

[11]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatoti	 nav	 piekritusi	 liecinieka	
[pers.	 C]	 liecībās	 paustajam	 viedoklim,	 ka	 jauni	 darba	 vides	 riski	
neveidojas,	ja	celtņa	operators	veic	tos	pašus	darba	pienākumus.

[11.1]	Kasācijas	instances	tiesa	norāda,	ka	darba	vides	papildu	kaitīgo	
faktoru	 iekļaušana	normatīvajos	aktos	notiek	nevis	 formālu	apsvērumu	
dēļ,	bet	gan	tādēļ,	ka,	attīstoties	zinātnei	un	tehnikai,	iespējams	pārbaudīt	
arvien	vairāk	faktoru,	kas	var	 ietekmēt	vai	 ietekmē	darbinieku	veselību	
konkrētās	 darbības	 sfērās.	 Zinātniskajos	 pētījumos	 apstiprinās	 dažādu	
risku	faktoru	ietekme	uz	cilvēku	veselību,	kam	agrāk	nav	tikusi	pievērsta	
uzmanība,	arī	tad,	ja	dabā	šie	faktori	eksistējuši	un	cilvēki	šādos	apstākļos	
ilgstoši	strādājuši.	Turklāt	ne	jau	ikviena	cilvēka	organisms	vienādi	reaģē	
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uz	noteiktiem	apstākļiem.	Līdz	ar	to	tiek	izstrādātas	konkrētas	metodes,	
lai	 noteiktu,	 vai	 ir	 pieļaujams	 personu	 nodarbināt	 noteiktos	 darbos	 un	
noteiktos	apstākļos.

Kasācijas	instances	tiesa	arī	norāda,	ka	darba	aizsardzības	nozarē	ir	
detalizēts	regulējums	salīdzinoši	lielā	skaitā	direktīvu,	tajā	skaitā	Eiropas	
Parlamenta	un	Padomes	2002.gada	25.jūnija	Direktīva	2002/44/EKK	“Par	
minimālajām	veselības	un	drošības	prasībām	attiecībā	uz	darba	ņēmēju	
pakļaušanu	 riskiem,	 ko	 rada	 fizikāli	 faktori	 (vibrācija)	 (16.atsevišķā	
direktīva	Direktīvas	89/391/EEK	16.panta	1.punkta	nozīmē)”	(turpmāk	–	
arī	Direktīva	2002/44/EKK).	Direktīva	2002/44/EKK	pieņemta,	atzīstot,	
ka	 dalībvalstīm	 ir	 jāievieš	 pasākumi,	 kas	 aizsargā	 darba	 ņēmējus	 no	
riskiem,	ko	rada	vibrāciju	ietekme	uz	viņu	veselību	un	drošību,	jo	īpaši	uz	
muskuļu	un	kaulu	struktūru	neiroloģiskiem	un	asinsrites	traucējumiem,	
un	tā	paredz	minimālās	prasības	attiecībā	uz	darba	ņēmēju	aizsardzību	
pret	 tiem	 riskiem	 viņu	 veselībai	 un	 drošībai,	 ko	 rada	 vai	 varētu	 radīt	
mehāniskās	vibrācijas	iedarbība.	Turklāt,	nosakot	tikai	minimālās	prasības,	
Direktīva	2002/44/EKK	dod	dalībvalstīm	iespēju	paturēt	spēkā	vai	pieņemt	
labvēlīgākus	noteikumus	darba	ņēmēju	aizsardzībai.	Savukārt	Direktīvas	
2002/44/EKK	 III	 iedaļas	 8.pantā	 noteikts,	 ka	 medicīniskā	 uzraudzība,	
kuras	 rezultātus	ņem	vērā,	 piemērojot	preventīvus	pasākumus	noteiktā	
darba	 vietā,	 ir	 paredzēta,	 lai	 novērstu	 un	 ātri	 diagnosticētu	 jebkuru	
veselības	traucējumu,	kas	saistīts	ar	mehāniskās	vibrācijas	iedarbību.

Apelācijas	 instances	 tiesa,	 izvērtējot	 lietā	 iegūtos	 un	 tiesas	 sēdē	
pārbaudītos	pierādījumus,	atzinusi,	ka	2013.gada	12.novembrī	sastādītajā	
Dokumentā	 atspoguļotas	 konstatētās	 būtiskās	 izmaiņas	 [pers.	 B]	
darba	vides	 faktoru	novērtējumā.	Proti,	 iepriekš	noteiktajiem	riskiem	–	
temperatūras	 izmaiņas	 –	 nākuši	 klāt	 jauni	 riski,	 tostarp	 vibrācija.	 Līdz	
ar	 to	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatoti	 atzina,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	A],	
nenosūtot	 [pers.	 B]	 uz	 ārpuskārtas	 (papildu)	 veselības	 pārbaudi,	 kā	 to	
konkrētajā	 situācijā	prasa	MK	noteikumu	Nr.	219	4.2.2.1.punkts,	nebija	
izvērtējusi	 SIA	 “Darba	drošības	 centrs” sastādītajā	Dokumentā	norādīto	
attiecībā	uz	[pers.	B]	konstatētajiem	darba	vides	faktoriem.

[11.2]	Nepamatots	ir	apsūdzētās	[pers.	A]	viedoklis,	ka	no	viņas	kā	
nespeciālistes	darba	aizsardzības	un	medicīnas	jomā	nevar	prasīt,	lai,	esot	
spēkā	 veselības	 pārbaudes	 apliecībai	 un	 nemainoties	 darbinieka	 darba	
vides	 faktoriem,	 viņa	 šo	 darbinieku	 nosūtītu	 uz	 ārpuskārtas	 (papildu)	
pārbaudi.

Atbilstoši	 Direktīvas	 89/391/EEK	 5.pantam,	 ja	 drošības	 un	
profesionālo	pasākumu	 izpildē	darba	devējs	 iesaista	 attiecīgus	dienestus	
vai	 personas	 no	 malas,	 tas	 neatbrīvo	 viņus	 no	 atbildības	 šajā	 jomā.	
Apelācijas	 instances	 tiesa	 konstatēja,	 ka	 [pers.	 A]	 noslēdza	 līgumu	 ar	 
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SIA	 “Darba	 drošības	 centrs”,	 kas	 2013.gada	 12.novembrī	 sastādīja	
dokumentu	 “Darba	 vietas	 un	 darba	 veida	 pārbaude	 un	 tajā	 esošo	 darba	
vides	 faktoru	noteikšana	un	novēršana	celšanas	 iekārtu	operatoram“,	kas	
konstatēja	papildu	darba	vides	faktorus.	Proti,	troksni	(4.5.);	visa	ķermeņa	
vibrāciju	(4.7.2.);	atrašanos	piespiedu	pozā	ilgāk	par	50	%	no	darba	laika,	
lokālu	 muskuļu	 sasprindzinājumu,	 tajā	 skaitā	 sēžot	 (4.9.2.);	 darbu,	 kas	
saistīts	 ar	 ilgstošu	 un	 intensīvu	 lokālu	 muskuļu	 sasprindzinājumu,	 tajā	
skaitā	 darbu	 ar	 rokām	 (4.9.5.);	 paaugstinātu	 redzes	 sasprindzinājumu	
(4.10.);	 paaugstinātu	 atbildību,	 biežu	 tādu	 svarīgu	 lēmumu	 pieņemšanu,	
kas	 var	 būtiski	 ietekmēt	 cilvēka	 dzīvību	 vai	 veselību	 vai	 daudzu	 cilvēku	
dzīves	kvalitāti,	atbildību	par	lielām	materiālām	vērtībām	(5.2.);	citu	augstu	
psihoemocionālo	stresu	darbā,	tajā	skaitā	psihoemocionālu	pārslodzi	(5.3.).

[11.3]	Lietas	materiālos	esošajā	Veselības	ministrijas	skaidrojumā	
par	 obligātajām	 veselības	 pārbaudēm	 norādīts,	 ka	 atbilstoši	 MK	
noteikumu	Nr.	219	20.	un	23.punktam,	nosūtot	nodarbināto	uz	obligāto	
veselības	 pārbaudi,	 darba	 devējs	 aizpilda	 veselības	 pārbaudes	 kartes	
I	 sadaļu	 “Norīkojums	 uz	 obligāto	 veselības	 pārbaudi”,	 tostarp	 minētās	
sadaļas	 6.	 un	 7.punktā	 norādot	 darba	 vidē	 pastāvošo	 veselībai	 kaitīgo	
darba	vides	faktoru	un	darbu	īpašos	apstākļos	atbilstoši	Noteikumu	1.	un	
2.pielikumam,	un	šo	norīkojumu	izsniedz	darbiniekam.	Pēc	katra	no	darba	
vidē	 pastāvošajiem	 veselībai	 kaitīgajiem	 darba	 vides	 faktoriem	 iekavās	
norāda,	 kad	 paredzēta	 nākamā	 veselības	 pārbaude,	 vai,	 ja	 nākamās	
veselības	 pārbaudes	 laiks	 ir	 atšķirīgs	 atkarībā	 no	 dažādiem	 veselībai	
kaitīgiem	darba	vides	faktoriem,	to	norāda	aiz	katra	darba	vidē	pastāvošā	
veselībai	kaitīgā	darba	vides	faktora.

Un	tieši	pamatojoties	uz	darba	devēja	sniegto	informāciju	par	darba	
vidē	 pastāvošo	 veselībai	 kaitīgo	 darba	 vides	 faktoru	 vai	 darbu	 īpašos	
apstākļos	 un	 izmeklējamās	 personas	 sniegto	 informāciju,	 arodslimību	
ārsts	nosaka	veselības	pārbaudes	apjomu	–	laboratoriskos	izmeklējumus	
un	 citu	 speciālistu	 apskates	 atbilstoši	 MK	 noteikumu	 Nr.	 219	 1.	 un	
2.pielikumā	noteiktajam.

Skaidrojot	 prasības	 obligātās	 veselības	 pārbaudes	 veikšanai,	
Labklājības	ministrijas	Darba	departamenta	Darba	aizsardzības	politikas	
nodaļas	vadītāja	I.	Laganovska-Dīriņa	norādījusi,	ka	praksē	darba	devējs	
reizēm	kļūdaini	norāda	kaitīgo	faktoru,	kas	ietekmē	nodarbināto,	un	ārsts	
nevar	 veikt	 atbilstošu	veselības	pārbaudi	 (Ločmele K. Obligātā veselības 
pārbaude – pienākums paša labā. LV Skaidrojumi.  Zini savas tiesības 
un iespējas. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/192307-obligata-
veselibas-parbaude-pienakums-pasa-laba-2009).

[11.4]	Izskatāmajā	lietā	konstatēts,	ka,	pamatojoties	uz	darba	devēja	
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sniegto	informāciju,	arodslimību	ārsts	atbilstoši	MK	noteikumu	Nr.	219	1.	
un	2.pielikumā	noteiktajam	[pers.	B]	noteicis	veselības	pārbaudes	apjomu,	
proti,	laboratoriskos	izmeklējumus	un	citu	speciālistu	apskates.

No	2010.gada	norīkojumā	un	veselības	kartē	norādītā	konstatējams,	
ka	 [pers.	 B]	 veselībai	 kaitīgais	 darba	 vides	 faktors	 ir	 pazemināta	
temperatūra,	bet	īpašais	darba	apstāklis	ir	darbs	augstumā.

Līdz	 ar	 to	 arodslimību	 ārsts	 noteicis	 [pers.	 B]	 veselības	 pārbaudes	
apjomu.	 Proti,	 2010.gadā	 viņu	 apsekojis	 otorinolaringologs,	 oftalmologs,	
veikta	augstuma	prove,	mērīts	asinsspiediens.	Savukārt	no	obligātās	veselības	
pārbaudes	kartē	fiksētā	konstatējams,	ka	ieraksts	“213.EKG”	ir	izsvītrots,	kas	
apstiprina	faktu,	ka	elektrokardiogramma	[pers.	B]	nav	veikta.

Arī	 2012.gada	 15.septembra	 nosūtījumā	 uz	 obligāto	 veselības	
pārbaudi	 kā	 veselībai	 kaitīgais	 vides	 faktors	 norādīts	 pazemināta	
temperatūra,	 bet	 kā	 īpašais	 apstāklis	 –	 darbs	 augstumā.	 Vienlaikus	
obligātās	 veselības	 pārbaudes	 kartē	 nav	 norādīts,	 kādi	 speciālisti	
apsekojuši	[pers.	B].

[11.5]	Kasācijas	instances	tiesa	norāda,	ka	atbilstoši	MK	noteikumu	
Nr.	 219	 1.pielikumā	 noteiktajam,	 konstatējot	 5.2.	 un	 5.3.punktā	
norādītos	 veselībai	 kaitīgos	 darba	 vides	 faktorus,	 darbiniekam	 jāveic	
arī	 elektrokardiogramma	 (darbiniekam	 pēc	 40	 gadu	 vecuma).	 Lietā	
konstatēts,	ka	[pers.	B]	dzimis	[dzimšanas	datums]	un	nelaimes	gadījuma	
brīdī	bija	sasniedzis	gandrīz	60	gadu	vecumu.

Savukārt	atbilstoši	Noteikumu	2.pielikuma	3.punktam	dažādu	kravas	
celtņu	 vadītājiem	 izvērtējamā	 medicīniskā	 kontrindikācija	 veicamajam	
darbam	 ir	 koronārā	 sirds	 slimība.	 Šāda	 veselības	 traucējuma	 gadījumā	
pastāv	risks	attīstīties	situācijai	darbā,	kas	rada	nelaimes	gadījumu	risku	
pašam	nodarbinātajam	vai	apkārtējiem.

MK	 noteikumu	 Nr.	 219	 4.4.punkts	 “Temperatūras	 izmaiņas”	
paredz	 veikt	 klīnisko	 asinsainu,	 aukstuma	 provi,	 bet	 neparedz	
elektrokardiogrammas	 veikšanu.	 Turklāt	 no	 tiesu	 medicīnas	 ekspertes	
[pers.	D]	liecībām	izriet,	ka	ar	[pers.	B]	veikto	klīnisko	asinsainu	koronāro	
sirds	saslimšanu	noteikt	nevar.

Tādējādi,	 veselības	 pārbaudes	 kartē	 nenorādot	 [pers.	 B]	 darba	
vidē	pastāvošos	veselībai	kaitīgos	vides	faktorus,	netika	veikti	attiecīgie	
izmeklējumi,	 lai	 noteiktu,	 vai	 viņa	 veselības	 stāvoklis	 pieļauj	 viņu	
nodarbināt	konkrētajos	darba	vides	apstākļos.

[12]	Kasācijas	instances	tiesa	piekrīt	apsūdzētās	[pers.	A]	kasācijas	
sūdzībā	 paustajam	 viedoklim,	 ka	 darba	 devējs	 var	 paļauties	 uz	 to,	 ka	
normatīvajos	 aktos	 ir	 noteikta	 pareiza	 un	 pietiekama	 kārtība,	 kādā	
veicama	 darbinieka	 veselības	 pārbaude,	 tostarp,	 kādi	 faktori	 šajās	
pārbaudēs	vērtējami.
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Satversmes	tiesa	ir	norādījusi,	ka	Satversmes	92.panta	otrais	teikums,	
kas	 noteic,	 ka	 ikviens	 uzskatāms	 par	 nevainīgu,	 iekams	 viņa	 vaina	 nav	
atzīta	 saskaņā	 ar	 likumu,	 aptver	 Eiropas	 Cilvēktiesību	 un	 pamatbrīvību	
aizsardzības	konvencijas	(turpmāk	–	arī	Konvencija)	7.panta	pirmajā	daļā	
noteiktās	cilvēka	pamattiesības,	tādēļ	tiesību	normu	atbilstība	Satversmes	
92.panta	otrajam	teikumam	vērtējama,	 izmantojot	Eiropas	Cilvēktiesību	
tiesas	 (turpmāk	 –	 arī	 ECT)	 sniegto	 Konvencijas	 7.panta	 interpretāciju	
(Satversmes tiesas 2018.gada 16.decembra sprieduma lietā Nr. 2008-09-
06014 2.punkts).

Vienlaikus	 no	 Satversmes	 92.panta	 otrajā	 teikumā	 ietvertajām	
tiesību	normu	kvalitātes	prasībām	neizriet	tas,	ka	ikvienai	tiesību	normai	
vajadzētu	 būt	 formulētai	 kā	 absolūti	 precīzai	 instrukcijai.	 Arī	 Eiropas	
Cilvēktiesību	 tiesa	norādījusi:	 lai	 cik	precīzi	un	 skaidri	būtu	 formulētas	
tiesību	 normas,	 to	 saturs	 vienmēr	 būs	 noskaidrojams	 interpretācijas	
ceļā	 (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008.gada 12.februāra sprieduma lietā  
“Kafkaris v. Cyprus”, iesnieguma Nr. 21906/04, 141.punkts).

Eiropas	Cilvēktiesību	tiesa	ir	atzinusi,	ka	tiesību	norma	ir	atzīstama	
par	 pietiekami	 skaidru	 un	 paredzamu	 arī	 tad,	 ja	 persona,	 saņemot	
atbilstošu	 juridisko	 palīdzību,	 varēja	 paredzēt,	 kādas	 rīcības	 rezultātā	
tā	 var	 tikt	 saukta	 pie	 kriminālatbildības	 par	 attiecīgajā	 tiesību	 normā	
norādītā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanu	 (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
1996.gada 11.novembra sprieduma lietā “Cantoni v. France”, iesnieguma 
Nr.17862/91, 35.punkts, 2007.gada 12.jūlija sprieduma lietā “Jorgic v. 
Germany”, iesnieguma Nr.74613/01, 113.punkts un 2013.gada 21.oktobra 
sprieduma lietā “Del Rio Prada v. Spain”, iesnieguma Nr. 42750/09, 
79.punkts).	 Līdzīgu	atzinumu	 izteikusi	 arī	 Satversmes	 tiesa,	 norādot,	 ka,	
pat	ja	persona	pati	nespēj	noskaidrot	konkrētajā	Krimināllikuma	normā	
paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	tiesisko	sastāvu,	tā	varēja	to	noskaidrot,	
saņemot	atbilstošu	juridisko	palīdzību.	Tiesiskais	regulējums	nepārtraukti	
attīstās,	likumdevējam	pilnveidojot	arī	normatīvo	aktu	formulējumus,	lai	
tie	precīzāk	atspoguļotu	tā	gribu	(Satversmes tiesas 2012.gada 25.janvāra 
sprieduma lietā Nr. 2011-08-01 10.punkts).

Kasācijas	 instances	 tiesa	norāda,	ka	MK	noteikumos	Nr.	219	un	 tā	
pielikumos	 ir	 noteikta	 gan	 kārtība,	 kādā	 veicama	 darbinieku	 veselības	
pārbaude,	to	veikšanas	biežums,	gan	šajās	pārbaudēs	izvērtējamie	faktori.	
Vienlaikus	kasācijas	instances	tiesa	norāda,	ka	apsūdzētā	[pers.	A]	kā	darba	
devējs,	kurš	ir	atbildīgs	par	uzņēmumā	strādājošo	darbinieku	drošību	un	
veselību,	 kā	 arī	 ar	 MK	 noteikumos	 Nr.	 219	 darba	 devējam	 uzliktajiem	
pienākumiem	veselības	aizsardzības	jomā	neskaidrību	gadījumā	pēc	savas	
iniciatīvas	 varēja	 vērsties	pie	 attiecīgajiem	 speciālistiem	vai	 attiecīgajās	
institūcijās,	piemēram,	Labklājības	ministrijā,	Veselības	ministrijā	u.tml.
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[13]	 Atbilstoši	 MK	 noteikumu	 Nr.	 219	 19.punktā	 noteiktajam	
periodiskās	 un	 ārpuskārtas	 (papildu)	 veselības	 pārbaudes	 veikšanai	
darba	devējs	nosaka	laiku,	ne	mazāku	par	četrām	nedēļām	un	ne	lielāku	
par	 trijiem	 mēnešiem.	 Minētā	 panta	 redakcija	 ir	 spēkā	 no	 2013.gada	
8.janvāra.	 Turklāt	 Noteikumu	 21.punkts	 paredz,	 ka,	 nosūtot	 darbinieku	
uz	 ārpuskārtas	 (papildu)	 veselības	 pārbaudi,	 darba	 devējs	 izsniedz	
jaunu	 veselības	 pārbaudes	 karti	 un	 pievieno	 iepriekš	 veiktās	 veselības	
pārbaudes	kartes	kopiju.

Tādējādi	MK	noteikumi	Nr.	219	paredz	gan	termiņu,	kādā	darbinieks	
nosūtāms	ārpuskārtas	(papildu)	veselības	pārbaudes	veikšanai,	proti,	ne	
ātrāk	par	četrām	nedēļām,	bet	ne	ilgāk	par	trim	mēnešiem,	gan	nosūtīšanas	
kārtību,	proti,	darbiniekam	izsniedz	 jaunu	veselības	pārbaudes	karti,	kā	
arī	pievieno	iepriekš	veiktās	veselības	pārbaudes	kartes	kopiju.

Turklāt	 jau	 pats	 termins	 “ārpuskārtas	 (papildu)”	 norāda	 uz	
nepieciešamību	minēto	pārbaudi	veikt	iepriekš,	negaidot	iepriekš	veiktās	
pārbaudes	termiņa	tecējuma	beigas.	Arī	izskatāmajā	lietā	veselībai	kaitīgo	
darba	 vides	 papildu	 faktoru	 konstatēšana	 atbilstoši	 MK	 noteikumiem	
Nr.	 219	 noteica	 nepieciešamību	 veikt	 ārpuskārtas	 (papildu)	 veselības	
pārbaudi	 pirms	 periodiskās	 veselības	 pārbaudes	 termiņa	 tecējuma	
beigām,	 proti,	 pirms	 2014.gada	 17.jūlija,	 lai	 pārbaudītu,	 vai	 darbinieks	
arī	 turpmāk	 drīkst	 veikt	 viņam	 uzticētos	 darba	 pienākumus,	 neradot	
kaitējumu	sev	vai	apkārtējiem.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 konstatē,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
spriedumā	kļūdaini	norādījusi,	 ka	MK	noteikumos	Nr.	219	nav	noteikts	
termiņš,	 kādā	 darbinieks	 jānosūta	 uz	 ārpuskārtas	 (papildu)	 veselības	
pārbaudi.	Vienlaikus	kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	minētais	apstāklis	
nav	atzīstams	par	būtisku	pārkāpumu,	jo	neietekmē	apelācijas	instances	
tiesas	spriedumu	pēc	būtības.	Proti,	apelācijas	instances	tiesa,	atsaucoties	
uz	tiesību	teorijā	paustajām	atziņām,	secinājusi,	ka	pēc	papildu	veselībai	
kaitīgo	 darba	 vides	 faktoru	 konstatēšanas	 [pers.	 B]	 bija	 jānosūta	 uz	
ārpuskārtas	(papildu)	veselības	pārbaudi,	neraugoties	uz	to,	ka	bija	spēkā	
kārtējās	veselības	pārbaudes	rezultāti.

Savukārt	 [pers.	 A]	 paustais	 apgalvojums,	 ka	 [pers.	 B]	 nav	 bijis	
jānosūta	 uz	 ārpuskārtas	 veselības	 pārbaudi,	 ir	 pretrunā	 ar	 viņas	 pašas	
sastādīto	norīkojumu,	kas	datēts	ar	2014.gada	19.jūliju,	kurā	iekļauti	SIA	
“Darba	drošības	centrs” sastādītajā	Dokumentā	konstatētie	papildu	darba	
vides	kaitīgie	faktori.

Arī	apelācijas	 instances	 tiesa	konstatējusi,	ka	minētais	norīkojums	
sastādīts	tikai	pēc	nelaimes	gadījuma	veiktās	pārbaudes,	turklāt	minētais	
norīkojums	 nav	 izsniegts	 [pers.	 B],	 jo	 atbilstoši	 rokrakstu	 ekspertīzes	
atzinumā	 secinātajam	 norīkojumā	 [pers.	 B]	 vietā	 parakstījusies	 cita	
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persona,	nevis	[pers.	B].	To,	ka	norīkojumu	uz	veselības	pārbaudi	[pers.	B]	
nav	saņēmis,	apstiprināja	arī	lieciniece	[pers.	F].	Izvērtējot	arī	liecinieces	
[pers.	 G]	 liecības,	 proti,	 ka	 [pers.	 B]	 veselības	 pārbaudes	 karte	 bijusi	
sasprausta	ar	citu	karti,	tādēļ	pārbaudes	laikā	inspekcijas	darbiniekiem	nav	
izsniegta,	apelācijas	instances	tiesa	šīm	liecībām	nav	ticējusi,	konstatējot,	
ka	 inspekcijas	 darbinieki	 paši	 veikuši	 pārbaudi	 SIA	 “[Nosaukums	 A]” 
telpās,	 turklāt	pārbaudes	 laikā	darbinieki	nav	norādījuši,	ka	norīkojums	
bijis,	bet	ir	pazudis.

[14]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 piekrīt	 tiesību	 teorijā	 un	 judikatūrā	
izteiktajām	atziņām,	ka	 cēloņsakarība	krimināltiesībās	 ir	 tāda	objektīvā	
saikne	starp	prettiesisko	darbību	vai	bezdarbību	un	radītajām	laika	ziņā	
sekojošajām	kaitīgajām	sekām,	kurā	darbība	vai	bezdarbība	sagatavo	un	
nosaka	seku	iestāšanās	reālu	iespēju	un	darbība	vai	bezdarbība	ir	galvenais	
noteicošais	 faktors,	 kas	 neizbēgami	 radījis	 kaitīgās	 sekas	 (Krastiņš U., 
Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII1   nodaļa). Rīga: 
Tiesu namu aģentūra, 2015, 65.lpp.).	Vienlaikus	kasācijas	 instances	tiesa	
norāda,	ka	par	cēloņsakarību	bezdarbības	gadījumos	var	runāt	tikai	tad,	
ja	personai	bijis	uzlikts	īpašs	pienākums	kādu	darbību	veikt,	bet	viņa	šo	
pienākumu	nav	izpildījusi	(Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un 
nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2014, 103.lpp.).	Izskatāmajā	lietā	apsūdzētā	[pers.	A]	atzīta	par	vainīgu	un	
sodīta	par	bezdarbību,	tas	ir,	par	to,	ka,	iestājoties	konkrētiem	apstākļiem,	
viņa	nav	nosūtījusi	[pers.	B]	uz	ārpuskārtas	(papildu)	veselības	pārbaudi.

Pretēji	apsūdzētās	[pers.	A]	sūdzībā	apgalvotajam	apelācijas	instances	
tiesa	 ir	 izvērtējusi	gan	tiesu	medicīniskās	ekspertīzes,	gan	papildu	 tiesu	
medicīniskās	ekspertīzes	atzinumos	secināto,	ka	[pers.	B]	nāve	iestājusies	
akūtas	 sirds	 asinsvadu	 nepietiekamības	 koronārās	 sirds	 saslimšanas	
rezultātā,	 ka	koronārā	 sirds	 slimība	attīstījās	pakāpeniski,	 ilgstošā	 laika	
periodā	(vairākus	gadus)	hronisku	sirds	un	sirds	vainagartēriju	 izmaiņu	
rezultātā.	Koronārās	 sirds	 slimības	paasināšanos	 (šajā	gadījumā	–	akūta	
miokarda	 infarkta	 attīstību)	 varēja	 ietekmēt	 dažādi	 faktori,	 tostarp	
atrašanās	slēgtā	telpā	paaugstinātā	temperatūrā.	Turklāt	arī	VSIA	“Paula	
Stradiņa	Klīniskā	 universitātes	 slimnīca” Aroda	 un	 radiācijas	medicīnas	
centra	ārstu	komisijas	arodslimībās	atzinumā,	uz	kuru	apelācijas	instances	
tiesa	nav	atsaukusies	kā	ekspertu	atzinumu,	bet	gan	speciālistu	viedokli,	
arī	atzīts,	ka	[pers.	B]	nāve	ir	saistīta	ar	darba	vides	iedarbību	darba	vietā	
(lietas 1.sējuma 186.lapa).	 Savukārt	 kā	 to,	 pamatojoties	 uz	 apsūdzētās	
[pers.	 A]	 apstiprināto	 Sarakstu,	 konstatējusi	 apelācijas	 instances	 tiesa,	
[pers.	B]	darba	vietā	bija	pakļauts	ne	tikai	augstas	temperatūras	iedarbībai,	
bet	 arī	 MK	 noteikumu	 Nr.	 219	 1.pielikumā	minētiem	 citiem	 faktoriem,	
proti,	troksnim	(4.5.);	visa	ķermeņa	vibrācijai	(4.7.2.);	atrašanās	piespiedu	
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pozā	ilgāk	par	50	%	no	darba	laika,	lokālam	muskuļu	sasprindzinājumam,	
tajā	 skaitā	 sēžot	 (4.9.2.);	 darbam,	 kas	 saistīts	 ar	 ilgstošu	 un	 intensīvu	
lokālu	muskuļu	sasprindzinājumu,	tajā	skaitā	darbam	ar	rokām	(4.9.5.);	
paaugstinātam	redzes	sasprindzinājumam	(4.10.);	paaugstinātai	atbildībai,	
biežai	tādu	svarīgu	lēmumu	pieņemšanai,	kas	var	būtiski	ietekmēt	cilvēka	
dzīvību	 vai	 veselību	 vai	 daudzu	 cilvēku	 dzīves	 kvalitāti,	 atbildībai	 par	
lielām	materiālām	 vērtībām	 (5.2.);	 citam	 augstam	 psihoemocionālajam	
stresam	 darbā,	 tajā	 skaitā	 psihoemocionālai	 pārslodzei	 (5.3.).	 Turklāt	
tieši	1.pielikuma	5.2.	un	5.3.punktā	iekļautie	darba	vides	kaitīgie	faktori	
noteica	nepieciešamību	[pers.	B]	veikt	elektrokardiogrammu.

Atsaucoties	 uz	 liecinieces	 [pers.	 D]	 liecībām,	 aizstāve	 kasācijas	
sūdzībā	norādījusi,	ka	koronārā	sirds	saslimšana	attīstās	pakāpeniski	un	
ļoti	dažādi,	ka	nav	 iespējams	pateikt,	 vai	elektrokardiogramma	pati	par	
sevi	uzrādītu	koronāru	sirds	saslimšanu.

Kasācijas	instances	tiesa	norāda,	ka,	izvērtējot	apsūdzētās	[pers.	A]	
apsūdzības	 pamatotību,	 minētajam	 apstāklim	 nav	 izšķirošas	 nozīmes.	
Tiesai	 nav	 jāmodelē	 iespējamās	 situācijas,	 proti,	 kas	 būtu	 vai	 nebūtu	
konstatēts,	[pers.	B]	veicot	elektrokardiogrammu,	bet	gan	jākonstatē,	vai	
[pers.	A]	ir	vai	nav	pieļāvusi	bezdarbību,	nenosūtot	[pers.	B]	uz	ārpuskārtas	
(papildu)	 obligāto	 veselības	 pārbaudi,	 mainoties	 darba	 vides	 kaitīgiem	
faktoriem,	 kas	 kā	 obligātu	 izmeklējumu	 noteica	 elektrokardiogrammas	
veikšanu,	 kas	 [pers.	 B]	 iepriekš	 netika	 veikta.	 Turklāt	 jauna	 obligāti	
veicama	medicīniskā	 izmeklējuma	 iekļaušana	 kādā	 normatīvajā	 aktā	 ir	
zinātniski	pamatota.	Līdz	ar	to	tiesai	nav	jāapspriež	jautājums	par	to,	vai	
šā	izmeklējuma	rezultātā	tiktu	vai	netiktu	konstatēta	kāda	saslimšana.

No	 MK	 noteikumu	 Nr.	 219	 1.	 un	 2.pielikuma	 izriet,	 ka	 [pers.	 B]	
bija	 jāpakļauj	speciālistu	apskatei	un	 izmeklējumu	veikšanai.	No	5.2.	un	
5.3.punkta	izriet,	ka	veselības	pārbaudē	bija	jāveic	elektrokardiogramma.	
Savukārt	no	MK	noteikumu	Nr.	219	2.pielikuma	“Darbi	īpašos	apstākļos”	
3.punkta	 izriet,	ka	pēc	atbilstošu	sirds	veselības	 izmeklējumu	veikšanas	
arodslimību	 ārstam	 bija	 jāvērtē	 [pers.	 B]	 kā	 kravas	 celtņu	 vadītāja	
koronārās	sirds	slimības	iespējamība.	Līdz	ar	to	apelācijas	instances	tiesa	
pamatoti	secinājusi,	ka	[pers.	A]	apzināti	pieļāvusi	bezdarbību,	nenosūtot	
[pers.	 B]	 uz	 ārpuskārtas	 (papildu)	 veselības	 pārbaudi,	 kas	 nav	 ļāvis	
[pers.	 B]	 identificēt	 veselības	 traucējumus,	 kā	 rezultātā	 viņš	 turpināja	
veikt	darbu	attiecīgos	veselībai	kaitīgos	darba	vides	apstākļos,	kas	noveda	
pie	attiecīgajām	sekām.

[15]	 Eiropas	 Cilvēktiesību	 tiesa	 savos	 nolēmumos	 ir	 uzsvērusi,	 ka	
Eiropas	Cilvēktiesību	un	pamatbrīvību	aizsardzības	konvencijas	(turpmāk	–	
arī	Konvencija)	2.panta	pirmais	teikums,	kas	noteic,	ka	ikviena	tiesības	uz	
dzīvību	aizsargā	 likums,	attiecas	ne	 tikai	uz	nāves	gadījumiem,	ko	 izraisa	
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valsts	 pārstāvju	 spēka	 nepamatota	 piemērošana,	 bet	 tas	 uzliek	 valstīm	
pozitīvu	pienākumu	veikt	atbilstošus	pasākumus,	lai	aizsargātu	to	jurisdikcijā	
esošo	 cilvēku	 dzīvību.	 Šis	 pienākums	 ir	 attiecināms	 uz	 jebkuru	 darbību	
gan	 publiskajā,	 gan	 privātajā	 sfērā	 situācijā,	 kad	 varētu	 tikt	 apdraudētas	
tiesības	uz	dzīvību,	un	vēl	jo	vairāk	uz	tādu	darbības	jomu	kā	rūpnieciskā	
darbība,	kas	 jau	pēc	savas	būtības	 ir	bīstama	(Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
2014.gada 24.jūlija sprieduma lietā “Bincat and Others v. Malta”, iesnieguma 
Nr. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11, 62338/11, 80.punkts;  
2004.gada 30.novembra Lielās Palātas sprieduma lietā “Oneriyildizi v. 
Turkey”, iesnieguma Nr. 48939/99, 71.punkts; 1998.gada 9.jūnija sprieduma 
lietā “L.C.B. v. the United Kingdom”, iesnieguma Nr. 23413/94, 36.punkts; 
2002.gada 14.marta sprieduma lietā “Paul and Audrey Edwards v. the United 
Kingdom”, iesnieguma Nr. 46477/99, 54.punkts; 2014.gada 17.jūlija Lielās 
palātas sprieduma lietā “Centre for Legal Resources on Behalf of Valentin 
Campeanu v. Romania”, iesnieguma Nr. 47848/08, 130.punkts).

Direktīvas	89/391/EKK	5.panta	1.punkts	noteic,	ka	darba	devējam	
ir	pienākums	nodrošināt	darba	ņēmēju	drošību	un	veselības	aizsardzību	
visos	ar	darbu	saistītos	aspektos,	un	tas	darba	devējam	uzliek	pienākumu	
nodrošināt	 darba	 ņēmējiem	 drošu	 darba	 vidi.	 Savukārt	 šā	 pienākuma	
saturs	 ir	 precizēts	 Direktīvas	 6.–12.pantā,	 kā	 arī	 vairākās	 atsevišķās	
direktīvās	par	aizsargpasākumiem,	kas	jāveic	speciālās	ražošanas	nozarēs,	
tostarp	šajā	lēmumā	iepriekš	minētajā	Direktīvā	2002/44/EKK.

Direktīvas	89/391/EKK	5.panta	1.punktā	darba	devējs	ir	identificēts	
kā	 subjekts,	 kuram	 pirmām	 kārtām	 ir	 saistošs	 pienākums	 nodrošināt	
darba	 ņēmēja	 drošību	 un	 veselību	 darba	 vietā.	 Savukārt	 jautājums	 par	
darba	 devēja	 atbildību	 ir	 nodots	 dalībvalstu	 kompetencē	 saskaņā	 ar	
pienākumu	 par	 pasākumu	 veikšanu,	 kas	 nepieciešami,	 lai	 nodrošinātu	
efektīvu	Kopienu	 tiesību	 piemērošanu,	 kas	 īpaši	 noteikts	 šīs	Direktīvas	
4.pantā,	proti,	ka	dalībvalstis	veic	visu	vajadzīgo,	lai	nodrošinātu,	ka	darba	
devēji,	darba	ņēmēji	un	darba	ņēmēju	pārstāvji	ievēro	tiesību	normas,	kas	
vajadzīgas,	 lai	 īstenotu	 šo	 Direktīvu.	 Dalībvalstīm	 jo	 īpaši	 jānodrošina	
pietiekama	kontrole	un	uzraudzība.

Eiropas	 Savienības	 Tiesa,	 izvērtējot	 Direktīvas	 5.panta	 1.punktā	
darba	devējam	noteiktā	pienākuma	apjomu,	norādījusi,	ka	šis	pienākums,	
kaut	 arī	 izteikts	 vispārīgi,	 nosaka	 darba	 devējam	 nevis	 pienākumu	
sasniegt	konkrētu	rezultātu,	tas	ir,	nodrošināt	tādu	darba	vidi,	kurā	nav	
nekādu	 risku,	 bet	 gan	 vispārēju	 pienākumu	nodot	 darba	 ņēmēju	 rīcībā	
drošas	darba	vietas,	kas	ir	jēdziens,	kura	precīzu	saturu	var	izsecināt	no	
Direktīvas	 6.–12.panta	 un	 no	 samērīguma	 principa	 (Eiropas Savienības 
Tiesas 2007.gada 14.jūnija sprieduma lietā “Komisija/Apvienotā Karaliste”, 
C-127/05, ECLI:EU:C:2007:338, 40.–41.punkts).
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Kasācijas	 instances	 tiesa	 norāda,	 ka	 attiecībā	 uz	 Direktīvas	 
89/391/EKK	 5.panta	 4.punkta	 1.daļu,	 kurā	 dalībvalstīm	 ir	 paredzēta	
iespēja	 ierobežot	 darba	 devēju	 atbildību,	 “ja	 nelaimes	 gadījumi	 notiek	
neparastu	un	neprognozējamu	apstākļu	dēļ,	kas	nav	darba	devēju	varā	vai	
ārkārtēju	notikumu	dēļ,	no	kuru	sekām	nevar	izvairīties,	kaut	arī	pielikti	
visi	pūliņi”,	tad	tā	ir	domāta,	lai	skaidrotu	noteiktu	Direktīvas	89/391/EKK	 
noteikumu	 piemērošanas	 jomu,	 precizējot	 to	 rīcības	 iespēju,	 kas	
dalībvalstīm	 ir	 piešķirta,	 transformējot	 šos	 noteikumus	 valsts	 tiesībās.	
Savukārt,	 pamatojoties	 uz	 a contrario,	 no	 šī	 noteikuma	 nevar	 izsecināt	
Kopienu	 likumdevēja	nodomu	noteikt	dalībvalstīm	pienākumu	paredzēt	
darba	devēju	atbildību	bez	vainas	regulējuma	(Eiropas Savienības Tiesas 
2007.gada 14.jūnija sprieduma lietā “Komisija/Apvienotā Karaliste”, 
C-127/05, ECLI:EU:C:2007:338, 48.–49.punkts).

Attiecībā	 uz	 darba	 devēju	 atbildību	 Eiropas	 Savienības	 Tiesa	 ir	
atzinusi,	 ka	 lietā	 ir	 jābūt	 faktiem	 vai	 pierādījumiem,	 kas	 dod	 pamatu	
secinājumam,	 ka	 konkrētās	 darba	 vietas	 radīto	 risku	 novērtējums	 nav	
veikts	 atbilstoši	 Direktīvā	 noteiktajām	 prasībām	 un	 ka	 tādēļ	 iestājušās	
konkrētas	sekas.	Savukārt	darba	devējam	ir	jāpierāda,	ka	minētais	risku	
novērtējums	 ir	 veikts	 atbilstoši	 šīs	 tiesību	 normas	 prasībām	 un	 tādēļ	
nav	pieļauts	pārkāpums	(Eiropas Savienības Tiesas 2017.gada 19.oktobra 
sprieduma lietā “Otero Ramos”, C-531/15, ECLI:EU:C:2017:789, 69., 
76.punkts).

Apelācijas	 instances	 tiesa	 lietā	 nav	 konstatējusi	 neparastus	 un	
neprognozējamus	apstākļus	vai	ārkārtējus	notikumus,	no	kuru	sekām	nav	
bijis	iespējams	izvairīties,	kaut	arī	pielikti	visi	pūliņi.	Apelācijas	instances	
tiesa	 ir	konstatējusi,	ka,	pārkāpjot	MK	noteikumu	Nr.219,	kas	pieņemti,	
pamatojoties	 uz	 Direktīvu	 89/391/EKK,	 4.2.2.1.punktā	 noteikto,	
[pers.	A],	mainoties	[pers.	B]	darba	vides	faktoriem,	nav	nosūtījusi	viņu	
uz	 ārpuskārtas	 (papildu)	 veselības	 pārbaudi.	 Tādējādi,	 neveicot	 viņai	
kā	 darba	 devējam	 uzliktos	 pienākumus,	 konkrētajā	 gadījumā	 nenosūtot	
darbinieku	 uz	 ārpuskārtas	 (papildu)	 veselības	 pārbaudi,	 [pers.	 A]	 nav	
izpildījusi	 viņai	 kā	 darba	 devējam	 šīs	 direktīvas	 6.pantā	 noteiktos	
galvenos	pienākumus,	tostarp	veselības	aizsardzības	pasākumus.	Turklāt	
šajā	konkrētajā	gadījumā	jāņem	vērā,	ka	[pers.	B]	kā	darba	vides	faktori	
tika	konstatēti	 tajā	 skaitā	 arī	paaugstināta	 atbildība,	 bieža	 tādu	 svarīgu	
lēmumu	pieņemšana,	kas	var	būtiski	ietekmēt	cilvēka	dzīvību	vai	veselību	
vai	 daudzu	 cilvēku	 dzīves	 kvalitāti,	 atbildība	 par	 lielām	 materiālām	
vērtībām	 (5.2.),	 kā	 arī	 cits	 augsts	 psihoemocionālais	 stress	 darbā,	 tajā	
skaitā	psihoemocionāla	pārslodze	(5.3.).	Minētie	faktori	neapšaubāmi	var	
radīt	risku	ne	tikai	pašam	darbiniekam,	bet	arī	būtiski	 ietekmēt	daudzu	
cilvēku	dzīves	kvalitāti.
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Kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	[pers.	A]	nepamatoti	atsaukusies	
uz	 Augstākās	 tiesas	 Senāta	 Krimināllietu	 departamenta	 2012.gada	
22.maija	 lēmumā	 secināto,	 jo	 šajā	 lietā	 konstatēti	 no	 izskatāmās	 lietas	
atšķirīgi	 faktiskie	 apstākļi.	 Proti,	 sūdzībā	 minētajā	 lietā	 tika	 atzīts,	 ka	
apsūdzētā	 persona	 nebija	 pārkāpusi	 darba	 aizsardzību	 vai	 tehnisko	
drošību	 reglamentējošo	 normatīvo	 aktu	 prasības	 (Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departamenta 2012.gada 22.maija lēmums lietā  
Nr. SKK-182/2012 (11220055807)).

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst	 par	 neētisku	 [pers.	 A]	 norādīto	
kasācijas	 sūdzībā,	 ka	 [pers.	 B]	 nav	 sūdzējies	 par	 veselības	 problēmām	
ne	 ārstiem,	 ne	 darba	 kolēģiem.	 Labklājības	 ministrijas	 2006.gadā	
veiktajā	pētījumā	“Darba	apstākļi	un	riski	Latvijā”	konstatēts,	ka	trešdaļa	
nodarbināto	nesūdzas	ārstam	par	veselības	traucējumiem,	baidoties	dzirdēt	
atrunu,	ka	viņa	veselības	stāvoklis	neatbilst	veicamajam	darbam	(pieejams:	
http://www.lm.gov.lv/upload/esf/darba_apstakli_un_riski_latvija.pdf).	
Turklāt	izskatāmajā	lietā	minētajam	apstāklim	ir	objektīvs	pamats.	Proti,	
lietā	konstatēts,	ka	[pers.	B]	dzimis	[..].gadā	un	nelaimes	gadījuma	brīdī	
bija	sasniedzis	gandrīz	60	gadu	vecumu,	proti,	pirmspensijas	vecumu,	kad	
personai	var	rasties	problēmas	ar	nodarbinātību.

Vienlaikus	kasācijas	instances	tiesa	norāda,	ka	saskaņā	ar	Direktīvas	
89/391/EKK	 3.pantā	 noteikto	 darba	 ņēmēju	 pienākumi	 drošības	 un	
veselības	aizsardzības	jomā	nemazina	darba	devēja	atbildību.

[16]	Nepamatoti	[pers.	A]	kasācijas	sūdzībā	atkārtoti	lūgts	izvērtēt	
jautājumu,	vai	nav	pārkāpts	Kriminālprocesa	likuma	25.pantā	noteiktais	
dubultās	sodīšanas	nepieļaujamības	princips.	Šo	jautājumu	jau	ir	izlēmusi	
apelācijas	 instances	 tiesa,	 atzīstot,	 ka	 minētā	 principa	 pārkāpums	 nav	
pieļauts.

[17]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	
spriedums	 atbilst	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.,	 512.	 un	 564.panta	
prasībām,	tādēļ	tās	nolēmums	atstājams	negrozīts.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atstāt		negrozītu		Rīgas		apgabaltiesas		2018.gada		27.marta		spriedumu,		
bet	 	 apsūdzētās	 [pers.	 A]	 un	 aizstāves	 Ievas	 Garančas	 kasācijas	 sūdzības	
noraidīt.	

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā 
kvalifikācija, ja to rezultātā iestājušās smagas sekas
Konstatējot valsts amatpersonas tīšas darbības vai bezdarbību, kas 
izraisījusi smagas sekas – materiālu zaudējumu lielā apmērā –, nodarījums 
kvalificējams saskaņā ar Krimināllikuma 317., 318. vai 319.panta trešo 
daļu. Būtiska kaitējuma konstatēšana šajā gadījumā nav nepieciešama, 
jo smagas sekas aptver būtisku kaitējumu (Krimināllikuma 317., 318. un  
319.panta trešā daļa).

Rīgā	2019.gada	18.aprīlī			 	SKK-5/2019
ECLI:LV:AT:2019:0418.11905008614.2.L

L Ē M U M S

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senatore	Inguna	Radzeviča,	 
 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senatore	Anita	Poļakova

izskatīja	rakstveida	procesā	krimināllietu	sakarā	ar	Zemgales	tiesas	
apgabala	 prokuratūras	 prokurora	 Pāvela	 Sondora	 kasācijas	 protestu	 un	
apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzību	par	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	
23.aprīļa	spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Jelgavas	tiesas	2015.gada	2.marta	spriedumu	
[pers.	A],	personas	kods	[..],	
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 318.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	

redakcijā	līdz	2013.gada	31.martam)	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	
un	sodīts	ar	naudas	sodu	5	minimālo	mēnešalgu	jeb	1800	euro	apmērā.

[2]	Ar	Jelgavas	tiesas	2015.gada	2.marta	spriedumu	[pers.	A]	atzīts	
par	vainīgu	un	sodīts	pēc	Krimināllikuma	318.panta	otrās	daļas	(likuma	
redakcijā	 līdz	 2013.gada	 31.martam)	 par	 to,	 ka	 viņš,	 būdams	 valsts	
amatpersona,	 mantkārīgā	 nolūkā	 izdarīja	 tīšas	 darbības,	 ļaunprātīgi	
izmantojot	dienesta	stāvokli,	un	ar	šīm	darbībām	radīja	smagas	sekas.

[3]	 Ar	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2015.gada	 27.augusta	 lēmumu,	
iztiesājot	 lietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	 ar	 Zemgales	 tiesas	 apgabala	
prokuratūras	 prokurora	 P.	 Sondora	 apelācijas	 protestu	 un	 apsūdzētā	
[pers.	A]	un	viņa	aizstāves	Brigitas	Miķelsones	apelācijas	sūdzību,	Jelgavas	
tiesas	2015.gada	2.marta	spriedums	atstāts	negrozīts.

Lēmums	stājies	spēkā	2015.gada	22.septembrī.
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[4]	 Ar	 Augstākās	 tiesas	 2016.gada	 5.maija	 lēmumu,	 izskatot	 lietu	
sakarā	ar	advokāta	Ilmāra	Cīruļa	notiesātā	[pers.	A]	uzdevumā	iesniegto	
pieteikumu	 Kriminālprocesa	 likuma	 63.nodaļas	 kārtībā,	 Zemgales	
apgabaltiesas	 2015.gada	 27.augusta	 lēmums	 atcelts	 un	 lieta	 nosūtīta	
jaunai	izskatīšanai	Zemgales	apgabaltiesā.

[5]	 Ar	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2016.gada	 8.septembra	 lēmumu,	
atkārtoti	 iztiesājot	 lietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	 ar	 Zemgales	 tiesas	
apgabala	 prokuratūras	 prokurora	 P.	 Sondora	 apelācijas	 protestu	 un	
apsūdzētā	 [pers.	 A]	 un	 viņa	 aizstāves	B.	Miķelsones	 apelācijas	 sūdzību,	
Jelgavas	tiesas	2015.gada	2.marta	spriedums	atstāts	negrozīts.

[6]	 Ar	 Augstākās	 tiesas	 tiesneša	 2016.gada	 23.novembra	 lēmumu	
atteikts	 pārbaudīt	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2016.gada	 8.septembra	
lēmuma	tiesiskumu	kasācijas	kārtībā.

[7]	Ar	Augstākās	tiesas	2017.gada	29.marta	lēmumu,	izskatot	lietu	
sakarā	ar	advokātes	B.	Miķelsones	notiesātā	[pers.	A]	uzdevumā	iesniegto	
pieteikumu	 Kriminālprocesa	 likuma	 63.nodaļas	 kārtībā,	 Zemgales	
apgabaltiesas	 2016.gada	 8.septembra	 lēmums	 atcelts	 un	 lieta	 nosūtīta	
jaunai	izskatīšanai	Zemgales	apgabaltiesā.

[8]	Ar	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	23.aprīļa	spriedumu,	atkārtoti	
iztiesājot	 lietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	 ar	 Zemgales	 tiesas	 apgabala	
prokuratūras	 prokurora	 P.	 Sondora	 apelācijas	 protestu	 un	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 un	 viņa	 aizstāves	 B.	 Miķelsones	 apelācijas	 sūdzību,	 Jelgavas	
tiesas	2015.gada	2.marta	spriedums	atcelts	daļā	par	[pers.	A]	atzīšanu	par	
vainīgu	 un	 sodīšanu	 pēc	Krimināllikuma	 318.panta	 otrās	 daļas	 (likuma	
redakcijā	līdz	2013.gada	31.martam).	

[Pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 318.panta	 otrajā	 daļā	
(likuma	 redakcijā	 līdz	 2013.gada	 31.martam)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts,	piemērojot	Krimināllikuma	49.1panta	pirmās	daļas	
1.punktu,	ar	naudas	sodu	4	minimālo	mēnešalgu	jeb	1720	euro	apmērā.	

Pārējā	daļā	pirmās	instances	tiesas	spriedums	atstāts	negrozīts.

[9]	Ar	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	23.aprīļa	spriedumu	[pers.	A]	
atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 pēc	 Krimināllikuma	 318.panta	 otrās	 daļas	
(likuma	 redakcijā	 līdz	 2013.gada	 31.martam)	 par	 to,	 ka,	 būdams	 valsts	
amatpersona,	 izdarīja	 tīšas	 darbības,	 ļaunprātīgi	 izmantojot	 dienesta	
stāvokli,	ar	savām	darbībām	radot	smagas	sekas.

[10]	 Par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 23.aprīļa	 spriedumu	
Zemgales	 tiesas	 apgabala	 prokurors	 P.	 Sondors	 iesniedzis	 kasācijas	
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protestu,	 kurā	 lūdz	 Kriminālprocesa	 likuma	 478.panta	 kārtībā	 iesniegt	
pieteikumu	 Satversmes	 tiesā	 nolūkā	 izvērtēt	 Krimināllikuma	 41.panta	
2.1daļas	 atbilstību	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 92.pantam,	 atcelt	
apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	 pilnībā	 un	 nosūtīt	 lietu	 jaunai	
izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.	

Savu	lūgumu	prokurors	pamatojis	ar	šādiem	argumentiem.
[10.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa,	 taisot	 spriedumu,	 nav	 ievērojusi	

Kriminālprocesa	likuma	527.panta	pirmo	daļu,	kas	noteic,	ka	notiesājoša	
sprieduma	 aprakstošajā	 daļā	 sniedz	 pierādītā	 noziedzīga	 nodarījuma	
aprakstu	 un	 juridisko	 kvalifikāciju,	 minot	 tā	 izdarīšanas	 laiku,	 vietu,	
izdarīšanas	 veidu,	 apsūdzētā	 vainas	 formu,	 motīvus	 un	 šā	 nodarījuma	
sekas.	Apelācijas	instances	tiesas	spriedums	ir	pretrunīgs	un	uzskatāms	
par	 nederīgu	 procesuālo	 dokumentu,	 jo	 jaunais	 noziedzīgā	 nodarījuma	
apraksts	ir	ietverts	sprieduma	motīvu	daļā.

Turklāt	apelācijas	 instances	tiesas	spriedumā	sniegtais	noziedzīgā	
nodarījuma	 apraksts	 neatbilst	 tiesas	 konstatētajam.	 Pirmās	 instances	
tiesa	 apsūdzētā	 darbībās	 konstatējusi	 mantkārīgu	 motīvu,	 savukārt	
apelācijas	 instances	 tiesa,	 neapstrīdot	 šāda	 motīva	 esību	 un	 pirmās	
instances	 tiesas	 sniegto	 pierādījumu	 vērtējumu,	 norādi	 uz	mantkārīgu	
motīvu	 no	 noziedzīgā	 nodarījuma	 apraksta	 izslēgusi.	 Augstākā	 tiesa	
2009.gada	 28.maija	 lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-84/2009	 skaidrojusi,	 ka	 ar	
jēdzienu	“noziedzīgā	nodarījuma	faktiskie	apstākļi”	 jāsaprot	noziedzīgā	
nodarījuma	izdarīšanas	laiks,	vieta,	 izdarīšanas	veids,	apsūdzētā	vainas	
forma,	motīvi,	noziedzīgā	nodarījuma	sekas.	Līdz	ar	to	tiesa	varēja	izslēgt	
motīvu	no	noziedzīgā	nodarījuma	apraksta	tikai	tajā	gadījumā,	ja	tā	šādu	
motīvu	 nebija	 konstatējusi,	 neatkarīgi	 no	 tā,	 vai	 šis	 motīvs	 ir	 vai	 nav	
noziedzīgā	 nodarījuma	 kvalificējošā	 pazīme.	 Ievērojot	 to,	 ka	 [pers.	 A]	
prettiesisko	 darbību	 rezultātā	 citas	 personas	 ir	 ieguvušas	 materiālu	
labumu,	 atzīstams,	 ka	 viņa	 darbības	 veiktas	 mantkārīgā	 nolūkā.	 Ir	
izveidojusies	 stabila	 tiesu	 prakse,	 ka	 noziedzīgā	 nodarījuma	motīvi	 un	
atbildību	 pastiprinošie	 apstākļi	 tiek	 ietverti	 noziedzīgā	 nodarījuma	
aprakstā	 (piemēram,	 atrašanās	 alkohola	 ietekmē	 vai	 iepriekšējā	
sodāmība,	kas	veido	noziedzīgu	nodarījumu	recidīvu),	un	Augstākā	tiesa	
šo	 praksi	 nav	 atzinusi	 par	 likumam	 neatbilstošu.	 Turklāt	 atšķirībā	 no	
Kriminālprocesa	 likuma	 405.panta	 Kriminālprocesa	 likuma	 527.pantā	
likumdevējs	 expressis verbis noteicis,	 ka	motīvs	 ir	 jānorāda	 noziedzīga	
nodarījuma	aprakstā.	

Neievērojot	 Kriminālprocesa	 likuma	 527.panta	 pirmās	 daļas	
prasības,	 tiesa	 ir	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu	
šā	 likuma	 575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē,	 kas	 novedis	 pie	 nelikumīga	
nolēmuma.
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[10.2]	 Izslēdzot	 no	 noziedzīga	 nodarījuma	 apraksta	 kvalificējošo	
pazīmi	 –	 mantkārīgs	 nolūks	 –,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 kļūdaini	
norādījusi,	 ka	 noziedzīgā	 nodarījuma	 kvalificējošā	 pazīme	 –	 būtisks	
kaitējums	–	apsūdzētajam	nav	tikusi	inkriminēta.	Izdarot	šādu	atzinumu,	
tiesa	 nepareizi	 interpretējusi	 jēdzienu	 “smagas	 sekas”.	 Gadījumā,	 ja	
apsūdzētajam	 inkriminēta	 smagu	 seku	 nodarīšana,	 prezumējams,	 ka	
radīts	 arī	 būtisks	 kaitējums,	 bez	 tā	 papildu	 izklāsta	 apsūdzībā,	 proti,	
smagas	 sekas	 aptver	būtisku	kaitējumu.	 Šāda	 atziņa	 atrodama	arī	 tiesu	
praksē.	2014.gada	tiesu	prakses	apkopojuma	“Tiesu	prakse	krimināllietās	
pēc	 Krimināllikuma	 317.panta	 otrās	 daļas,	 318.panta	 otrās	 daļas	 un	 
319.panta	otrās	daļas”	secinājumu	18.punktā	norādīts	–	konstatējot	valsts	
amatpersonas	 tīšas	 darbības	 vai	 bezdarbību,	 kas	 izraisījušas	 smagas	
sekas	–	materiālu	zaudējumu	lielā	apmērā	–,	nodarījums	kvalificējams	tikai	
saskaņā	ar	Krimināllikuma	317.,	318.	vai	319.panta	trešo	daļu,	jo	smagas	
sekas	 aptver	 būtisku	 kaitējumu.	 Ievērojot	 to,	 ka	 minētajā	 apkopojumā	
norādīts,	 ka	 par	 tā	 saturu	 pilnībā	 atbild	 Augstākā	 tiesa,	 gadījumā,	 ja	
Augstākā	tiesa	nolemj	atkāpties	no	šādas	pozīcijas,	tai	jāmaina	judikatūra	
un	attiecīgi	jāmotivē	sava	nostāja.

Ievērojot	minēto,	 atzīstams,	ka	apelācijas	 instances	 tiesa	nepareizi	
piemērojusi	Krimināllikuma	Sevišķās	daļas	normu,	kvalificējot	noziedzīgu	
nodarījumu,	 un	 tādējādi	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 574.panta	
2.punktā	paredzēto	pārkāpumu.

[10.3]	 Izslēdzot	 no	 noziedzīgā	 nodarījuma	 apraksta	 mantkārību	
kā	noziedzīgā	nodarījuma	kvalificējošo	pazīmi,	apelācijas	instances	tiesa	
nepamatoti	nav	vērtējusi	to	kā	atbildību	pastiprinošu	apstākli.	Saskaņā	ar	
Krimināllikuma	48.panta	ceturto	daļu	par	atbildību	pastiprinošu	apstākli	
nav	 atzīstams	 tāds	 apstāklis,	 kurš	 šajā	 likumā	 paredzēts	 kā	 noziedzīga	
nodarījuma	 sastāva	 pazīme.	 No	 minētās	 tiesību	 normas	 izriet,	 ka,	
izslēdzot	no	noziedzīgā	nodarījuma	kvalificējošo	pazīmi	–	mantkārība	–,	
tiesai	 tā	 bija	 jāvērtē	 kā	 atbildību	 pastiprinošs	 apstāklis	 un	 jāņem	
vērā,	 nosakot	 apsūdzētajam	 sodu.	 Nevērtējot	 mantkārību	 kā	 atbildību	
pastiprinošu	 apstākli,	 tiesa	 noteikusi	 apsūdzētajam	 sodu,	 kas	 neatbilst	
Krimināllikuma	 35.	 un	 46.panta	 nosacījumiem.	 Nepareizi	 piemērojot	
minētās	 Krimināllikuma	 Vispārīgās	 daļas	 normas,	 apelācijas	 instances	
tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 574.panta	 1.punktā	 norādīto	
pārkāpumu.

[10.4]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nepamatoti	 konstatējusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 14.panta	 pārkāpumu	 un	 līdz	 ar	 to	 nepareizi	
piemērojusi	Krimināllikuma	49.1pantu,	nosakot	apsūdzētajam	sodu.	

Apstāklis,	 ka	 lieta	 iztiesāta	 vairākus	 gadus,	 pats	 par	 sevi	 nevar	
būt	par	pietiekamu	pamatu,	 lai	konstatētu	tiesību	uz	lietas	izskatīšanu	
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saprātīgā	 termiņā	pārkāpumu.	Konstatējot	minēto	pārkāpumu,	apelācijas	
instances	tiesa	nav	norādījusi	periodu,	kurā	lietas	 izskatīšana	nepamatoti	
novilcināta.	 Turklāt	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesas	
spriedums	bija	stājies	spēkā,	 jo	apelācijas	 instances	tiesas	lēmums	netika	
pārsūdzēts	kasācijas	kārtībā.	Fakts,	ka	persona	iesniegusi	pieteikumu	par	
sprieduma,	kurš	stājies	spēkā,	atcelšanu,	nevar	būt	par	pamatu	atzinumam	
par	 lietas	 nepamatotu	 novilcināšanu.	 Turklāt,	 motivējot	 Krimināllikuma	
49.1panta	piemērošanu,	apelācijas	 instances	tiesa	nepamatoti	atsaukusies	
uz	to,	ka	no	apsūdzības	tiek	izslēgta	kvalificējošā	pazīme,	jo	šis	apstāklis	nav	
saistīts	ar	Krimināllikuma	49.1panta	piemērošanas	nosacījumiem.

Nepareizi	interpretējot	Kriminālprocesa	likuma	14.pantu	un	nepareizi	
piemērojot	 Krimināllikuma	 Vispārīgās	 daļas	 normu	 –	 Krimināllikuma	
49.1pantu	 –,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 
574.panta	 1.punktā	 norādīto	 pārkāpumu,	 savukārt,	 neievērojot	
Kriminālprocesa	 likuma	 511.	 un	 512.panta	 nosacījumus,	 tiesa	 pieļāvusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu	 šā	 likuma	 575.panta	 trešās	
daļas	izpratnē.

[10.5]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 noteikusi	 apsūdzētajam	 sodu,	
nepamatoti	piemērojot	likuma	normu,	kas	paredz	bargāku	sodu.

Saskaņā	 ar	Krimināllikuma	41.panta	2.1daļu	naudas	 sods	nosakāms	
tādā	 Latvijas	 Republikā	 noteikto	 minimālo	 mēnešalgu	 apmērā,	 kāds	 tas	
ir	 sprieduma	 taisīšanas	 dienā,	 norādot	 spriedumā	 naudas	 soda	 summu	
Latvijas	Republikas	naudas	vienībās.

Pirmās	 instances	 tiesa	 naudas	 sodu	 noteikusi	 tādā	 minimālo	
mēnešalgu	apmērā,	kāds	bija	noteikts	uz	tiesas	sprieduma	pasludināšanas	
brīdi	–	2015.gada	2.martu	–,	proti,	360	euro,	savukārt	apelācijas	instances	
tiesa	naudas	sodu	noteikusi	tādā	minimālo	mēnešalgu	apmērā,	kāds	ir	spēkā	
no	2018.gada	1.janvāra,	proti,	430	euro.	Neraugoties	uz	to,	ka	apelācijas	
instances	tiesa	noteikusi	mazāku	naudas	sodu,	atzīstams,	ka,	piemērojot	
lielāko	 minimālās	 mēnešalgas	 apmēru,	 tiesa	 pasliktinājusi	 apsūdzētā	
stāvokli,	 pārkāpjot	Krimināllikuma	5.panta	 trešās	daļas	 nosacījumus,	 jo	
konkrētajā	gadījumā	jēdziens	“likums”	tulkojams	paplašināti,	ietverot	tajā	
arī	Ministru	kabineta	noteikumus.	

Tādējādi	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	
likuma	574.panta	1.punktā	norādīto	pārkāpumu,	jo	nepareizi	piemērojusi	
Krimināllikuma	Vispārīgās	daļas	normu.

Arī	 Augstākā	 tiesa	 ar	 2017.gada	 6.oktobra	 lēmumu	 lietā	 
Nr.	SKK-490/2017	noraidījusi	prokurora	apelācijas	protestu	par	apelācijas	
instances	 tiesas	 spriedumu,	 ar	 kuru	 personai	 noteikts	 naudas	 sods,	
piemērojot	 tādu	 minimālās	 mēnešalgas	 apmēru,	 kāds	 bija	 noteikts	 uz	
pirmās	instances	tiesas	sprieduma	taisīšanas	dienu.	
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Turklāt	jāņem	vērā,	ka	laikā,	kamēr	pirmās	instances	tiesas	spriedums	
bija	 spēkā,	 apsūdzētais	 piespriesto	 sodu	 jau	 izcietis,	 tādēļ	 juridiski	
nozīmīgs	 ir	 jautājums	par	 to,	 vai,	 atceļot	 spēkā	stājušos	 spriedumu,	var	
piemērot	 personai	 nelabvēlīgākus	 likuma	 nosacījumus	 nekā	 tie,	 kas	
bija	 spēkā	 atceltā	 tiesas	 sprieduma	 taisīšanas	 dienā.	 Ievērojot	 to,	 ka	
iepriekš	tiesas	spriedums	tika	atcelts	pēc	personas	pieteikuma	atbilstoši	
Kriminālprocesa	likuma	665.panta	pirmās	daļas	3.punkta	nosacījumiem,	
kas	paredz	iespēju	atcelt	spēkā	stājušos	tiesas	nolēmumu	tikai	tad,	ja	tas	
nepasliktina	 apsūdzētā	 stāvokli,	 atzīstams,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
pārkāpusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 591.panta	 otrās	 daļas	 nosacījumus	
un	 nelikumīgi	 pasliktinājusi	 apsūdzētā	 stāvokli	 lietā.	 Minētais	 likuma	
pārkāpums	 atzīstams	 par	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu	
šā	 likuma	 575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē,	 kas	 novedis	 pie	 nelikumīga	
nolēmuma.

Tulkojot	 Krimināllikuma	 41.panta	 nosacījumus	 tikai	 gramatiski,	
var	 nonākt	 pie	 secinājuma,	 ka,	 nosakot	 sodu	 apelācijas	 instances	 tiesā,	
jāņem	vērā	minimālās	mēnešalgas	apmērs	uz	apelācijas	instances	tiesas	
sprieduma	 taisīšanas	 dienu,	 tomēr	 būtisks	 ir	 jautājums,	 vai	 tādējādi	
netiek	aizskartas	apsūdzētā	tiesības	uz	taisnīgu	tiesu.	Minētā	iemesla	dēļ	
Augstākajai	 tiesai	 būtu	 jāizlemj	 jautājums	 par	 pieteikuma	 iesniegšanu	
Satversmes	 tiesā	 Kriminālprocesa	 likuma	 478.panta	 kārtībā	 nolūkā	
izvērtēt,	vai	Krimināllikuma	41.panta	2.1daļa	pašreizējā	likuma	redakcijā	
(uz	 nozieguma	 izdarīšanas	 brīdi	 –	 Krimināllikuma	 41.panta	 otrā	 daļa)	
atbilst	Latvijas	Republikas	Satversmes	92.pantam.

[11]	 Par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 23.aprīļa	 spriedumu	
apsūdzētais	 [pers.	 A]	 iesniedzis	 kasācijas	 sūdzību,	 kurā	 lūdz	 atcelt	
tiesas	spriedumu	un	nodot	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	apelācijas	 instances	
tiesā,	 norādot,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	
likuma	 574.panta	 1.	 un	 2.punktā	 un	 575.panta	 trešajā	 daļā	 paredzētos	
pārkāpumus,	kas	noveduši	pie	nelikumīga	sprieduma.		

Savu	lūgumu	apsūdzētais	pamatojis	ar	šādiem	argumentiem.
[11.1]	Apelācijas	instances	tiesa	nepamatoti	noraidījusi	aizstāvības	

lūgumu	 izvērtēt	 un	 atzīt,	 ka	 apsūdzētais	 [pers.	 A],	 2010.	 un	 2011.gadā	
būdams	SIA	 “[Nosaukums]”	valdes	 loceklis,	nav	bijis	viņam	 inkriminētā	
Krimināllikuma	 318.pantā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 subjekts	
Krimināllikuma	 316.panta	 izpratnē	 šā	 panta	 redakcijā,	 kas	 bija	 spēkā	
inkriminētā	noziedzīgā	nodarījuma	izdarīšanas	laikā.	Minētais	jautājums	
izvērtējams	 atbilstoši	 Dr.	 iur.	 Valentijas	 Liholajas	 skaidrojumam,	 kas	
sniegts	 2018.gada	 20.martā	 žurnālā	 “Jurista	 Vārds”	 publicētajā	 rakstā	
“Par	 valsts	 amatpersonas	 jēdzienu	 Krimināllikuma	 316.panta	 pirmās	
daļas	izpratnē”,	ņemot	vērā	to,	ka	2010.	un	2011.gadā	apsūdzētais	nebija	
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valsts	 amatpersona	 un	 nepildīja	 pašvaldības	 dienesta	 pienākumus.	
Atsakoties	izvērtēt	šo	jautājumu,	apelācijas	instances	tiesa	norādījusi,	ka	
šo	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	pazīmi	Augstākā	tiesa	jau	ir	izvērtējusi	
2017.gada	29.marta	lēmumā.	Šī	paša	iemesla	dēļ	apelācijas	instances	tiesa	
nav	vērtējusi	arī	apelācijas	sūdzības	motīvus	par	Krimināllikuma	32.panta	
piemērošanu.	

Tādējādi	tiesa	pārkāpusi	Kriminālprocesa	likuma	514.panta	pirmās	
daļas	 2.punktu,	 kas	 noteic,	 ka	 apspriedes	 laikā	 tiesa	 apspriežu	 istabā	
izlemj,	 vai	 šajā	 nodarījumā	 ir	 noziedzīga	 nodarījuma	 sastāvs,	 un	 kurā	
Krimināllikuma	 pantā,	 tā	 daļā,	 punktā	 tas	 paredzēts.	 Bez	 šo	 jautājumu	
apspriešanas	 tiesas	 spriedums	nevar	būt	 likumīgs.	Minētais	pārkāpums	
novedis	pie	nepareizas	materiālo	tiesību	normas	piemērošanas	un	līdz	ar	
to	pie	nelikumīga	nolēmuma.	Tas	atzīstams	par	Kriminālprocesa	 likuma	
būtisku	pārkāpumu	šā	likuma	575.panta	trešās	daļas	izpratnē.

[11.2]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nepamatoti	 atzinusi	 apsūdzēto	
par	vainīgu	Krimināllikuma	318.panta	otrajā	daļā	(likuma	redakcijā	 līdz	 
2013.gada	31.martam)	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	ar	kvalificējošo	
pazīmi	–	smagas	sekas.	

Lai	arī	Krimināllikuma	318.panta	otrajā	daļā	(likuma	redakcijā	līdz	
2013.gada	 31.martam)	 bija	 paredzēta	 kriminālatbildība	 par	 šā	 panta	
pirmajā	daļā	paredzētajām	darbībām,	ja	tās	izraisījušas	smagas	sekas,	tiesu	
prakse	bija	veidota	dažādi,	tostarp	tā,	ka	notiesājoša	sprieduma	gadījumā	
apsūdzētajai	personai	bija	jābūt	inkriminētai	arī	pirmās	daļas	dispozīcijā	
norādītajai	 noziedzīgā	 nodarījuma	 pamatsastāva	 pazīmei	 –	 būtisks	
kaitējums	valsts	varai	vai	pārvaldības	kārtībai	vai	ar	likumu	aizsargātām	
personas	 tiesībām	 un	 interesēm.	 Judikatūra	 šajā	 jautājumā	 izveidojās	
pakāpeniski,	 līdz	Augstākās	 tiesas	2014.gada	 tiesu	prakses	apkopojumā	
tika	norādīts,	ka	notiesājoša	sprieduma	gadījumā	nepieciešamas	konstatēt,	
ka	 valsts	 amatpersona	 izdarījusi	 tīšas	 darbības,	 ļaunprātīgi	 izmantojot	
dienesta	stāvokli,	 ja	 tās	 izraisījušas	smagas	sekas.	 Ievērojot	 to,	ka	2010.	
un	2011.gadā	minētās	 likuma	normas	 tiesu	praksē	 tika	 tulkotas	dažādi,	
apsūdzētais	nav	varējis	zināt,	ka	darbiniekiem	izmaksāto	prēmiju	apmērs	
tiek	sasummēts	un	kvalificēts	kā	smagas	sekas,	un	nav	nepieciešams,	lai	
ar	to	būtu	nodarīts	būtisks	kaitējums	valsts	varai	vai	pārvaldības	kārtībai.	

Turklāt	apsūdzētais	norāda,	ka	smagas	sekas	 ir	viņam	inkriminētā	
noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva	 obligāts	 elements,	 kas	 atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likuma	 124.panta	 otrajai	 daļai	 ietilpst	 pierādīšanas	
priekšmetā.	Apelācijas	 instances	tiesa	aprobežojusies	tikai	ar	 izmaksāto	
prēmiju	summas	konstatāciju,	neanalizējot	un	neizvērtējot,	kādu	ietekmi	
izmaksātās	summas	atstājušas	uz	SIA	“[Nosaukums]”	darbību.	Tiesa	nav	
ņēmusi	vērā,	ka	2010.gadā	slimnīca	strādāja	ar	peļņu	gandrīz	pusmiljona	
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latu	apmērā,	kuras	daļu	veidoja	maksas	pakalpojumi,	tādēļ	prēmiju	izmaksa	
nebija	pretēja	dienesta	interesēm,	bet	gan	stimulēja	uzņēmējsabiedrības	
rīcībspēju	sabiedrības	interesēs.

[11.3]	Apelācijas	instances	tiesa	spriedumā	norādījusi,	ka	apsūdzētā	
apgalvojumi	 un	 pierādījumi	 par	 prēmiju	 izmaksas	 nepieciešamību	
un	 pamatotību	 apsūdzētā	 prettiesisko	 darbību	 kvalifikāciju	 atbilstoši	
Krimināllikuma	 normām	 neietekmē.	 Izdarot	 šādu	 atzinumu,	 tiesa	 nav	
ņēmusi	 vērā	 sabiedrības	 intereses,	 proti,	 Latvijas	 Veselības	 un	 sociālās	
aprūpes	 darbinieku	 arodbiedrības,	 Latvijas	 Slimnīcu	 biedrības,	 Veselības	
ministrijas	 un	 [Nosaukums]	 slimnīcas	 280	 darbinieku	 viedokļus,	 Valsts	
ieņēmumu	dienesta	pateicības	vairāku	gadu	garumā,	Latvijas	Ārstu	biedrības	
apliecinājumu	 par	 [Nosaukums]	 slimnīcas	 atzīšanu	 par	 gada	 slimnīcu.	
Tiesa	 ir	 vērtējusi	 apsūdzētā	 darbību	 atbilstību	 likuma	 burtam,	 taču	 nav	
vērtējusi	minēto	darbību	atbilstību	likuma	garam	un	sabiedrības	mērķiem.	
Konstatējot	nodarījuma	atbilstību	formālajiem	kritērijiem	–	Krimināllikuma	
pantam	–,	veidojas	pretruna	ar	likumos	definētajām	sabiedrības	interesēm,	
tostarp	 ar	 Ministru	 kabineta	 2006.gada	 6.novembra	 rīkojumā	 Nr.	 870	
“Par	 programmu	 “Cilvēkresursu	 attīstība	 veselības	 aprūpē	 2006.–
2015.	gadam””	definēto	mērķi	–	veselības	aprūpes	nozares	nodrošināšanu	
ar	cilvēkresursiem	un	to	attīstību	 ilgtermiņa	posmā,	nosakot	ārstniecības	
personām	 tautsaimniecībā	 konkurētspējīgu	 darba	 samaksu.	 Tiesa	 nav	
vērtējusi	pārkāptā	likuma	mērķi	–	nemaksāt	prēmijas	uzņēmējsabiedrībās,	
kuras	strādā	ar	zaudējumiem.	Arī	Augstākās	 tiesas	Civillietu	departaments	
spriedumā	 lietā	Nr.	 SKC-766/2012	 norādījis,	 ka	 “Senāts	 par	 būtisku	 atzīst	
mērķa	noskaidrošanu,	kādam	likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	kapitāla	daļām	
un	kapitālsabiedrībām”	pārejas	noteikumu	44.punkts	un	Valsts	un	pašvaldību	
institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likuma	pārejas	noteikumu	
8.punkts	tika	pieņemts.	Minētās	normas	pieņemtas	valsts	ekonomiskās	krīzes	
apstākļos,	lai	2010.	un	2011.gadā	ierobežotu	ar	atlīdzību	saistītos	izdevumus	
ne	vien	valsts	un	pašvaldību	 iestādēs,	bet	arī	kapitālsabiedrībās,	kas	2009.	
un	2010.	gadā	darbojušās	bez	peļņas”.	Ievērojot	minēto,	tiesai	nebija	tiesību	
formāli	vērtēt	nodarījumu,	ignorējot	sabiedrības	intereses.	

Neizvērtējot	 minētos	 pierādījumus,	 apelācijas	 instances	 tiesa	
pārkāpusi	Kriminālprocesa	likuma	129.pantu.	Turklāt,	atzīstot	apsūdzētā	
parakstītos	 rīkojumus	 par	 prēmiju	 izmaksu	 par	 pieņemtiem	 pretēji	
dienesta	interesēm,	tiesa	nav	atklājusi	jēdziena	“dienests”	saturu	un	nav	
norādījusi,	kas	tieši	ir	veikts	pretēji	SIA	“[Nosaukums]”	interesēm.	

Tādējādi	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 128.panta	 trešās	
daļas	 pārkāpumu.	 Minētais	 pārkāpums	 atzīstams	 par	 Kriminālprocesa	
likuma	būtisku	pārkāpumu	šā	likuma	575.panta	trešās	daļas	izpratnē,	kas	
novedis	pie	nelikumīga	nolēmuma.	
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[11.4]	Atzīstot,	ka	lietas	iztiesāšanas	gaitā	nav	ievērotas	apsūdzētā	
Kriminālprocesa	likuma	14.pantā	garantētās	tiesības	uz	kriminālprocesa	
pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā,	 tiesa	 nav	 pamatojusi,	 kādēļ	 minētais	
apstāklis	 nevar	 būt	 par	 pamatu	 kriminālprocesa	 izbeigšanai.	 Eiropas	
Cilvēktiesību	tiesas	judikatūrā	ir	nostiprināta	atziņa,	ka	soda	mīkstināšana	
vai	kriminālprocesa	izbeigšana	ir	uzskatāma	par	efektīvu	kompensācijas	
mehānismu	 Eiropas	 Cilvēka	 tiesību	 un	 pamatbrīvību	 aizsardzības	
konvencijas	 13.panta	 izpratnē	 tiesību	 uz	 lietas	 savlaicīgu	 izskatīšanu	
pārkāpumu	 gadījumos.	 Venēcijas	 komisija	 norādījusi,	 ka	 iespēja	 izbeigt	
kriminālprocesu	ir	jāsamēro	ar	sabiedrības	interesēm,	kas	šajā	gadījumā	
bija	 tiesas	 uzdevums,	 ievērojot	 to,	 ka	 tiesā	 ir	 iesniegts	 sabiedrības	
viedoklis	par	to,	ka	apsūdzētais	ir	rīkojies	kā	rūpīgs	un	gādīgs	saimnieks,	
un	viņa	likumpārkāpums	prēmiju	izmaksāšanā	slimnīcas	darbiniekiem	ir	
attaisnojams.	 Tiesa	 nav	 pamatojusi	 izvēlēto	 kompensācijas	mehānismu	
tiesību	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā	 pārkāpuma	
gadījumā,	 bet	 samazinājusi	 sodu	 formāli	 sakarā	 ar	 apsūdzības	 apjoma	
samazinājumu,	izslēdzot	no	apsūdzības	kvalificējošo	pazīmi	–	mantkārība.	

Tādējādi	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 15.panta	 un	 
511.panta	 otrās	 daļas	 pārkāpumu,	 kas	 atzīstams	 par	 Kriminālprocesa	
likuma	būtisku	pārkāpumu	šā	likuma	575.panta	trešās	daļas	izpratnē	un	
novedis	pie	nelikumīga	nolēmuma.

Motīvu daļa 

[12]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 23.aprīļa	
spriedums	 atstājams	 negrozīts,	 bet	 prokurora	 kasācijas	 protests	 un	
apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzība	noraidāmi. 

[12.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 tiesiski	 un	 pamatoti	 atzinusi	
apsūdzēto	 [pers.	 A]	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 318.panta	 otrajā	 daļā	
(likuma	 redakcijā	 līdz	 2013.gada	 31.martam)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā.	 Pamatojoties	 uz	 konkrētiem	 lietas	 izmeklēšanas	 laikā	
iegūtiem	un	tiesas	sēdē	pārbaudītiem	pierādījumiem,	apelācijas	instances	
tiesa	 konstatējusi	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 darbībās	 visas	 nepieciešamās	 un	
obligātās	 Krimināllikuma	 318.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	 redakcijā	 līdz	
2013.gada	31.martam)	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	pazīmes,	
kā	arī	atspēkojusi	apsūdzētā	[pers.	A]	un	viņa	aizstāves	apgalvojumus	par	
to,	 ka	 inkriminētajā	 situācijā	 apsūdzētais	 rīkojies	 kā	 rūpīgs	 saimnieks.	
Lietā	iegūtos	pierādījumus	tiesa	ir	izvērtējusi	atbilstoši	Kriminālprocesa	
likuma	9.nodaļā	 izvirzītajām	prasībām	un	 atzinusi	 tos	 par	 ticamiem	un	
pietiekamiem	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 vainīguma	 konstatēšanai.	 Atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likuma	 569.pantam	 kasācijas	 instances	 tiesa	 lietu	 pēc	
būtības	 neiztiesā,	 lietas	 faktiskos	 apstākļus	 neskaidro	 un	 pierādījumus	
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lietā	 no	 jauna	 neizvērtē.	 Kriminālprocesa	 likuma	 prasību	 pārkāpumus	
pierādījumu	novērtēšanā,	kas	varētu	būt	par	pamatu	apelācijas	instances	
tiesas	sprieduma	atcelšanai,	Augstākā	tiesa	nekonstatē,	savukārt	apsūdzētā	
subjektīvais	 viedoklis	 par	 lietā	 iegūto	 pierādījumu	 citādu	 novērtējumu,	
ja	 tiesa	 pierādījumu	novērtēšanā	 nav	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	
būtiskus	pārkāpumus,	nevar	būt	par	pamatu	apelācijas	 instances	 tiesas	
nolēmuma	atcelšanai.	

[12.2]	 Pretēji	 kasācijas	 sūdzībā	 norādītajam	 apelācijas	 instances	
tiesa	 ir	 izvērtējusi	 apsūdzētā	 un	 viņa	 aizstāves	 apelācijas	 sūdzības	
argumentus	 par	 to,	 ka	 apsūdzētais	 nav	 viņam	 inkriminētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	subjekts	saskaņā	ar	Krimināllikuma	316.pantu	un	ir	rīkojies	
Krimināllikuma	 32.pantā	 norādītajos	 kriminālatbildību	 izslēdzošajos	
apstākļos	–	galējā	nepieciešamībā.	Tiesa	atzinusi,	ka	apsūdzētais	[pers.	A],	
ieņemot	pašvaldības	kapitālsabiedrības	SIA	“[Nosaukums]”	valdes	locekļa	
amatu,	 bija	 valsts	 amatpersona	 Krimināllikuma	 316.panta	 izpratnē	 un	
līdz	ar	to	bija	viņam	inkriminētā	noziedzīgā	nodarījuma	subjekts.	Tāpat	
tiesa	atzinusi,	ka	konstatētie	lietas	faktiskie	apstākļi	nevar	būt	par	pamatu	
Krimināllikuma	 32.panta	 piemērošanai.	 Izvērtējot	 apelācijas	 sūdzības	
argumentus	 šajā	 daļā,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pilnībā	 pievienojusies	
Augstākās	tiesas	2017.gada	29.marta	lēmumā	paustajām	atziņām. 

[12.3]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 konstatējusi	 apsūdzētā	 darbībās	
arī	 viņam	 inkriminētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 objektīvo	 pusi.	 Tiesa	
norādījusi,	 ka	 noziedzīgā	 nodarījuma	 objektīvā	 puse	 izpaudusies	
apsūdzētā	 kā	 valsts	 amatpersonas	 aktīvās	 darbībās,	 izdodot	 rīkojumus	
par	prēmiju	 izmaksu,	apzinoties,	ka	 tie	 ir	prettiesiski,	 jo	 ir	pretrunā	ar	
likuma	“Par	valsts	un	pašvaldību	kapitāla	daļām	un	kapitālsabiedrībām”	
pārejas	noteikumu	44.punktu,	kas	noteica,	ka	2010.	un	2011.gadā	valsts	
kapitālsabiedrībā,	 pašvaldības	 kapitālsabiedrībā	 nemaksā	 prēmijas	
un	 naudas	 balvas	 un	 neveic	 materiālo	 stimulēšanu,	 kā	 arī	 Publiskas	
personas	 finanšu	 līdzekļu	un	mantas	 izšķērdēšanas	novēršanas	 likuma	
2.panta	pirmo	daļu,	kas	noteica,	ka	publiska	persona	rīkojas	ar	 saviem	
finanšu	līdzekļiem	un	mantu	likumīgi,	proti,	 jebkura	rīcība	ar	publiskas	
personas	finanšu	līdzekļiem	un	mantu	atbilst	ārējos	normatīvajos	aktos	
paredzētajiem	mērķiem,	 kā	 arī	 normatīvajos	 aktos	noteiktajai	 kārtībai.	
Veicot	 minētās	 darbības,	 apsūdzētais	 rīkojies	 ļaunprātīgi	 un	 pretēji	
dienesta	interesēm.	

Apsūdzētā	 kasācijas	 sūdzībā	 izteiktie	 apgalvojumi	 par	 to,	 ka	 likuma	
“Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 kapitāla	 daļām	 un	 kapitālsabiedrībām”	 pārejas	
noteikumu	 44.punktā	 noteiktais	 aizliegums	 izmaksāt	 prēmijas	 un	 naudas	
balvas,	kā	arī	veikt	materiālo	stimulēšanu	uz	pašvaldības	kapitālsabiedrību	
SIA	“[Nosaukums]”	neattiecās,	jo	tā	strādāja	ar	peļņu,	nav	pamatoti	ar	likumu.	
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[12.4]	 Augstākā	 tiesa	 2016.gada	 5.maija	 lēmumā	 sniegusi	 likuma	
normas	 tulkojumu	 	 par	 Krimināllikuma	 318.panta	 otrās	 daļas	 (likuma	
redakcijā	 līdz	 2013.gada	 31.martam)	 piemērošanu,	 ievērojot	 2012.gada	
13.decembra	likumu	“Grozījumi	Krimināllikumā”	un	tā	pārejas	noteikumu	
1.punktu,	proti,	lai	personu	pašreiz	varētu	saukt	pie	kriminālatbildības	pēc	
Krimināllikuma	318.panta	otrās	daļas,	jākonstatē,	ka	persona	mantkārīgā	
nolūkā	 izdarījusi	 Krimināllikuma	 318.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzēto	
noziedzīgo	 nodarījumu,	 proti,	 valsts	 amatpersonas	 izdarītas	 tīšas	
darbības,	 ļaunprātīgi	 pārkāpjot	 dienesta	 stāvokli,	 kas	 radījušas	 būtisku	
kaitējumu	 valsts	 varai,	 pārvaldības	 kārtībai	 vai	 ar	 likumu	 aizsargātām	
personas	interesēm.	

Kriminālprocesa	 likuma	 589.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 likuma	
tulkojums,	kas	izteikts	kasācijas	instances	tiesas	lēmumā,	ir	obligāts	tiesai,	
kas	šo	lietu	izskata	no	jauna. 

Apelācijas	 instances	 tiesa,	 iztiesājot	 lietu	 no	 jauna,	 šo	 likuma	
nosacījumu	ir	ievērojusi.	Tiesa	konstatējusi,	ka	Krimināllikuma	318.panta	
pirmajā	daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	pazīme	–	būtiska	kaitējuma	
nodarīšana	 valsts	 varai,	 pārvaldības	 kārtībai	 un	 ar	 likumu	 aizsargātām	
personas	 interesēm	 –	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 nav	 inkriminēta,	 tādēļ	
atzinusi,	 ka	 apsūdzētā	 darbībās	 nav	 konstatējama	 minētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	kvalificējošā	pazīme	–	mantkārīgs	nolūks.	Vienlaikus	apelācijas	
instances	 tiesa	pamatoti	atzinusi	apsūdzēto	par	vainīgu	Krimināllikuma	
318.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā	 (likuma	
redakcijā	 līdz	 2013.gada	 31.martam)	 ar	 kvalificējošo	 pazīmi	 –	 smagas	
sekas.	 Kriminālatbildība	 šajā	 gadījumā	 iestājas	 par	 Krimināllikuma	
318.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētajām	 darbībām,	 proti,	 par	 valsts	
amatpersonas	 tīšām	darbībām,	 ļaunprātīgi	 izmantojot	dienesta	stāvokli,	
ja	tās	izraisījušas	smagas	sekas.	Šāds	formulējums	izslēdz	nepieciešamību	
konstatēt	 Krimināllikuma	 318.panta	 pirmajā	 daļā	 ietvertās	 kaitīgās	
sekas	–	būtisks	kaitējums	valsts	varai,	pārvaldības	kārtībai	vai	ar	likumu	
aizsargātām	 personas	 interesēm.	 Apsūdzētā	 kasācijas	 sūdzībā	 ietvertās	
norādes	par	 to,	 ka	 inkriminētā	noziedzīgā	nodarījuma	 izdarīšanas	 laikā	
tiesu	praksē	Krimināllikuma	318.panta	otrā	daļa	tika	interpretēta	dažādi,	
nav	pamatotas	ar	atsauci	uz	Augstākās	tiesas	judikatūru. 

Senāts	 uztur	 spēkā	 2014.gada	 tiesu	 prakses	 apkopojumā	 “Tiesu	
prakse	 krimināllietās	 pēc	 Krimināllikuma	 317.panta	 otrās	 daļas,	 
318.panta	 otrās	 daļas	 un	 319.panta	 otrās	 daļas”	 secinājumu	 18.punktā	
pausto	atziņu	par	 to,	ka,	konstatējot	valsts	amatpersonas	tīšas	darbības	
vai	bezdarbību,	kas	izraisījusi	smagas	sekas	–	materiālu	zaudējumu	lielā	
apmērā	–,	nodarījums	kvalificējams	tikai	saskaņā	ar	Krimināllikuma	317.,	
318.	vai	319.panta	trešo	daļu,	jo	smagas	sekas	aptver	būtisku	kaitējumu.	
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Senāts	norāda,	ka	tieši	šī	iemesla	dēļ	kriminālatbildība	pēc	Krimināllikuma	
317.,	318.	vai	319.panta	trešās	daļas	iestājas	nevis	par	šo	pantu	pirmajās	
daļās	paredzēto	noziedzīgo	nodarījumu,	kas	aptver	arī	kaitīgās	sekas,	bet	
gan	par	šo	pantu	pirmajās	daļās	paredzētajām	noziedzīgajām	darbībām.	
Nosacījums	 par	 to,	 ka	 smagas	 sekas	 aptver	 būtisku	 kaitējumu,	 būtu	
spēkā	tādā	gadījumā,	 ja	kādu	iemeslu	dēļ	apsūdzētā	nodarījumu	nebūtu	
iespējams	kvalificēt	 pēc	Krimināllikuma	317.,	 318.	 vai	 319.panta	 trešās	
daļas	ar	kvalificējošo	pazīmi	–	smagas	sekas	–	un	būtu	jāizlemj	jautājums	
par	 nodarījuma	 pārkvalificēšanu	 uz	 šo	 pantu	 pirmo	 daļu	 apstākļos,	
kad	 Krimināllikuma	 317.,	 318.	 vai	 319.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētā	
noziedzīgā	 nodarījuma	 kaitīgās	 sekas	 –	 būtisks	 kaitējums	 valsts	 varai,	
pārvaldības	 kārtībai	 vai	 ar	 likumu	 aizsargātām	 personas	 interesēm	 –	
apsūdzētajam	nav	inkriminētas.	Šādā	gadījumā	būtu	tiesisks	pamats	atzīt,	
ka	 smagās	 sekas	 –	 materiāls	 zaudējums	 lielā	 apmērā	 –	 aptver	 būtisku	
kaitējumu,	 un	 kvalificēt	 apsūdzētā	 darbības	 pēc	 Krimināllikuma	 317.,	
318.	vai	319.panta	pirmās	daļas.	Tomēr	vieni	un	tie	paši	fakti	vienlaikus	
nevar	būt	par	pamatu	gan	Krimināllikuma	317.,	318.	vai	319.panta	trešajā	
daļā	 paredzētās	 kvalificējošās	 pazīmes	 –	 smagas	 sekas	 –,	 gan	 minēto	
pantu	 pirmajā	 daļā	 paredzēto	 kaitīgo	 seku	 –	 būtisks	 kaitējums	 valsts	
varai,	pārvaldības	kārtībai	vai	ar	likumu	aizsargātā	personas	interesēm	–	
konstatēšanai.	 Pretējā	 gadījumā	 par	 vieniem	 un	 tiem	 pašiem	 faktiem	
persona	tiktu	sodīta	divas	reizes.	

[12.5]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatoti	 nav	
konstatējusi	apsūdzētā	[pers.	A]	atbildību	pastiprinošu	apstākli	saskaņā	
ar	 Krimināllikuma	 48.panta	 pirmās	 daļas	 11.punktu	 –	 noziedzīgais	
nodarījums	izdarīts	mantkārīgu	tieksmju	dēļ.	

Apjomu	 un	 ietvarus,	 kādos	 lieta	 tiek	 iztiesāta	 apelācijas	 instances	
tiesā,	 noteic	 Kriminālprocesa	 likuma	 562.pants.	 Saskaņā	 ar	 šā	 panta	
trešo	 daļu	 smagāka	 soda	 noteikšana	 apsūdzētajam	 pieļaujama	 tad,	 kad	
šā	 iemesla	 dēļ	 iesniegts	 prokurora	 protests	 vai	 cietušā	 sūdzība,	 kā	 arī	
tad,	 ja	 pēc	 prokurora	 protesta	 vai	 cietušā	 sūdzības	 apsūdzība	 grozīta	
uz	 smagāku.	 Savukārt	 lietas	 izskatīšanu	 pēc	 sprieduma	 vai	 lēmuma	
atcelšanas	 reglamentē	Kriminālprocesa	 likuma	591.pants.	Minētā	panta	
otrajā	daļā	noteikts,	ka	soda	pastiprināšana	vai	likuma	piemērošana	par	
smagāku	 noziedzīgu	 nodarījumu,	 izskatot	 lietu	 no	 jauna,	 pieļaujama	
tikai	tad,	ja	spriedums	atcelts	soda	mīkstuma	dēļ	vai	sakarā	ar	to,	ka	pēc	
prokurora	protesta	vai	pēc	cietušā	sūdzības	bija	nepieciešams	piemērot	
likumu	par	smagāku	noziedzīgu	nodarījumu.

Ievērojot	 to,	 ka	 atbildību	 pastiprinošais	 apstāklis	 –	 noziedzīgais	
nodarījums	 izdarīts	mantkārīgu	 tieksmju	 dēļ	 –	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	
nekad	 nav	 bijis	 inkriminēts	 un	 prokurors	 šādu	 lūgumu	 nekad	 nav	
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uzturējis,	 minētā	 atbildību	 pastiprinošā	 apstākļa	 konstatēšanai	
apelācijas	 instances	 tiesā	 nav	 tiesiska	 pamata,	 jo	 tādējādi	 prettiesiski	
tiktu	pasliktināts	apsūdzētā	stāvoklis	lietā.	Fakts,	ka	apelācijas	instances	
tiesa	no	pierādītā	noziedzīgā	nodarījuma	apraksta	izslēgusi	kvalificējošo	
pazīmi	 –	 noziedzīgais	 nodarījums	 izdarīts	 mantkārīgā	 nolūkā	 –	 pats	
par	 sevi	 nevar	 būt	 par	 pietiekamu	 pamatu,	 lai	 konstatētu	 atbildību	
pastiprinošo	 apstākli	 	 –	 noziedzīgais	 nodarījums	 izdarīts	 mantkārīgu	
tieksmju	dēļ.

[12.6]	Apelācijas	instances	tiesa	motivēti	atzinusi,	ka	lietā	pārkāptas	
Kriminālprocesa	 likuma	 14.pantā	 garantētās	 apsūdzētā	 tiesības	 uz	
kriminālprocesa	 pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā.	 Tiesa	 ir	 izvērtējusi	
pieļautā	 likuma	pārkāpuma	 raksturu	un	 secinājusi,	 ka	 tā	 kompensēšanai	
piemērojami	Krimināllikuma	49.1panta	pirmās	daļas	1.punkta	nosacījumi	–	
samazināms	apsūdzētajam	piespriestais	sods.	Tādējādi	tiesa	ir	pamatojusi	
konkrēto	labvēlīgo	seku	piemērošanu.	Apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzībā	
ietvertās	 norādes	 par	 to,	 ka	 tiesai	 bija	 jāizvērtē,	 vai	 konstatētais	 likuma	
pārkāpums	nevar	būt	par	pamatu	citu	labvēlīgo	seku	piemērošanai,	proti,	
kriminālprocesa	izbeigšanai,	nav	pamatotas	ar	likumu.	

Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatoti	 samazinājusi	
apsūdzētajam	piespriesto	 sodu	 sakarā	ar	 to,	 ka	no	pierādītā	noziedzīgā	
nodarījuma	 apraksta	 izslēgta	 kvalificējošā	 pazīme	 –	 noziedzīgais	
nodarījums	 izdarīts	 mantkārīgā	 nolūkā.	 Vienlaikus	 tiesa,	 samazinot	
apsūdzētajam	piespriesto	sodu	šī	iemesla	dēļ,	nepamatoti	atsaukusies	uz	
Krimināllikuma	 49.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punktu,	 kas	 reglamentē	 soda	
noteikšanu,	 ja	 nav	 ievērotas	 tiesības	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	
saprātīgā	 termiņā.	Senāts	atzīst,	ka	minētā	nepareizā	atsauce	uz	 tiesību	
normu,	 tiesiski	 un	 pamatoti	 samazinot	 apsūdzētajam	 piespriesto	 sodu,	
nevar	būt	par	pamatu	apelācijas	instances	tiesas	nolēmuma	atcelšanai,	jo	
nav	novedusi	pie	nelikumīga	nolēmuma.	

[12.7]	Senāts	atzīst	par	nepamatotiem	prokurora	kasācijas	protestā	
paustos	 apgalvojumus	 par	 to,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedums	
ir	 pretrunīgs	 un	 atzīstams	 par	 nederīgu	 procesuālo	 dokumentu,	 jo	
jaunais	 noziedzīgā	 nodarījuma	 apraksts	 ietverts	 sprieduma	 motīvu	
daļā.	 Prokurora	 kasācijas	 protests	 šajā	 daļā	 nav	 motivēts.	 Prokurors	
nav	 pamatojis,	 kā	 tieši	 pierādītā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 apraksta	
atrašanās	 tiesas	sprieduma	motīvu	daļā	 ir	 ietekmējusi	 tā	 tiesiskumu	un	
pamatotību	un	kādas	būtiskas	pretrunas	tiesas	spriedumā	šajā	sakarā	ir	
radušās.	Senāts	norāda,	ka	atbilstoši	judikatūras	atziņām	par	pretrunīgu	
spriedumu	 un	 nederīgu	 procesuālo	 dokumentu	 atzīstams	 nolēmums,	
kurš	 satur	 pretrunīgus	 juridiskus	 vai	 faktiskus	 atzinums	 par	 lietas	
apstākļiem	vai	kura	kādā	daļā	ietvertie	atzinumi	vai	motīvi	ir	pretrunā	ar	
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citā	tā	paša	nolēmuma	daļā	konstatēto	vai	nolemto	(sk. Augstākās tiesas  
2016.gada 17.maija lēmumu lietā Nr. SKK-318/2016 (11100017814),  
Augstākās tiesas 2018.gada 19.jūlija lēmumu lietā Nr. SKK-362/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:0719.11331060914.6.L), Augstākās tiesas 2018.gada 
6.septembra lēmumu lietā Nr. SKK-194/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0906. 
11290030816.2.L)).	

[12.8]	Senāts	atzīst	par	nepamatotiem	prokurora	kasācijas	protesta	
argumentus	par	to,	ka	apelācijas	instances	tiesa	nelikumīgi	pasliktinājusi	
apsūdzētā	 stāvokli	 lietā,	 jo,	 nosakot	 naudas	 sodu,	 piemērojusi	 lielāku	
minimālās	mēnešalgas	apmēru	nekā	pirmās	instances	tiesa.

Atbilstoši	Krimināllikuma	41.panta	2.1daļai	naudas	sods	nosakāms	
tādā	Latvijas	Republikā	noteikto	minimālo	mēnešalgu	apmērā,	kāds	tas	ir	
sprieduma	taisīšanas	dienā,	norādot	spriedumā	šā	naudas	soda	summu	
Latvijas	Republikas	naudas	vienībās.	Ievērojot	to,	ka	apelācijas	instances	
tiesa	 noteikusi	 apsūdzētajam	 naudas	 sodu,	 kura	 summa	 nepārsniedz	
ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 noteiktā	 naudas	 soda	 summu,	
atzīstams,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 nosakot	 naudas	 sodu	 tādas	
minimālās	mēnešalgas	apmērā,	kas	bija	spēkā	apelācijas	instances	tiesas	
sprieduma	taisīšanas	dienā,	nav	pasliktinājusi	apsūdzētā	stāvokli	lietā.

[12.9]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 prokurora	 lūgums	 iesniegt	 pieteikumu	
Satversmes	 tiesā	 Kriminālprocesa	 likuma	 478.panta	 kārtībā	 nolūkā	
izvērtēt	 Krimināllikuma	 41.panta	 2.1daļas	 atbilstību	 Satversmes	
92.pantam	noraidāms	kā	nepamatots.	

Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	478.panta	pirmo	daļu	gadījumā,	
ja	tiesa	uzskata,	ka	tiesību	norma,	kas	piemērota	konkrētajā	krimināllietā,	
neatbilst	 augstāka	 juridiskā	 spēka	 tiesību	 normai	 (aktam),	 tā	 iesniedz	
pieteikumu	par	 lietas	 ierosināšanu	Satversmes	 tiesā,	 vienlaikus	 apturot	
tiesvedību	krimināllietā,	līdz	stājas	spēkā	Satversmes	tiesas	nolēmums.	No	
minētās	tiesību	normas	izriet,	ka	tiesai	nav	pienākuma	ikreiz,	kad	kāda	no	
procesā	iesaistītajām	personām	izteikusi	lūgumu	par	lietas	ierosināšanu	
Satversmes	tiesā,	šādu	lūgumu	apmierināt.	Šādas	tiesības	un	pienākums	
rodas	 tad,	 ja	 tiesa,	 izvērtējusi	 pieteikto	 lūgumu	 vai	 arī	 pati	 pēc	 savas	
iniciatīvas,	 uzskata,	 ka	 konkrētajā	 kriminālprocesā	 piemērotā	 tiesību	
norma	neatbilst	augstāka	juridiskā	spēka	tiesību	normai.	Ja	tiesa,	tulkojot	
tiesību	 normu	 atbilstoši	 tiesību	 normu iztulkošanas	 (interpretācijas)	
metodēm,	 nekonstatē	 pretrunas	 ar	 augstāka	 juridiskā	 spēka	 tiesību	
normu,	tā	šādu	lūgumu	noraida.	

Senāts	 atzīst,	 ka	 lietā	 nav	 pamata	 apturēt	 kriminālprocesu,	 lai	
iesniegtu	 pieteikumu	 Satversmes	 tiesai,	 jo	 pretēji	 prokurora	 kasācijas	
protestā	paustajam	viedoklim	Senāts	nekonstatē	Krimināllikuma	41.panta	
2.1daļas	neatbilstību	Satversmes	92.pantam.	
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[13]	Ievērojot	minēto,	Senāts	atzīst,	ka	prokurora	kasācijas	protestā	
un	apsūdzētā	kasācijas	sūdzībā	norādītie	motīvi	apelācijas	instances	tiesas	
nolēmuma	 atcelšanai	 nav	 guvuši	 apstiprinājumu.	 Apelācijas	 instances	
tiesas	 spriedums	 atbilst	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.,	 512.,	 527.	 un	 
564.panta	 prasībām.	 Iztiesājot	 lietu,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	
pieļāvusi	 Krimināllikuma	 pārkāpumus	 vai	 Kriminālprocesa	 likuma	
būtiskus	 pārkāpumus	 šā	 likuma	 575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē,	 tādēļ	
apelācijas	instances	tiesas	nolēmums	atstājams	negrozīts.		

Rezolutīvā daļa 

Pamatojoties	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 585.pantu	 un	 587.pantu,	
tiesa

n o l ē m a 

atstāt	negrozītu	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	23.aprīļa	spriedumu,	
bet	 prokurora	 P.	 Sondora	 kasācijas	 protestu	 un	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	
kasācijas	sūdzību	noraidīt. 

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Dienesta pilnvaru pārsniegšana un dienesta stāvokļa 
ļaunprātīga izmantošana
Krimināllikuma 317.pantā un 318.pantā noteikto dienesta pilnvaru pārkāpšanas 
un dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas objektīvo pusi veido valsts 
amatpersonas izdarītas tīšas darbības. Gan Krimināllikuma 317.pantā, gan 
318.pantā paredzētajos gadījumos valsts amatpersona rīkojas ļaunprātīgi, 
pretrunā ar tās uzdevumiem, pārkāpjot likumu vai citus normatīvos aktus, kuros 
reglamentēta attiecīgās valsts amatpersonas kompetence, funkcijas, pienākumi 
un tiesības, taču minētie nodarījumi viens no otra atšķiras pēc sava satura.
Ar Krimināllikuma 317.pantā norādītajām darbībām valsts amatpersona 
acīmredzami pārsniedz savas kompetences robežas, savukārt dienesta 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas situācijā valsts amatpersona darbojas 
savu pilnvaru robežās, taču pretēji dienesta interesēm vai arī veic darbības, 
kuras neietilpst tās kompetencē, bet kuras var izdarīt, izmantojot savu 
dienesta stāvokli (Krimināllikuma 317. un 318.pants).
Mantkārīga nolūka konstatēšana Krimināllikuma 317.pantā 
un 318.pantā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos
Lai atzītu, ka noziedzīgs nodarījums ir izdarīts ar mantkārīgu nolūku, nav 
izšķirošas nozīmes apstāklim, vai noziedzīgās darbības apsūdzētais veicis 
ar mērķi gūt konkrētu materiālu labumu, jo tas, vai valsts amatpersonai 
dienesta pilnvaru pārsniegšanas rezultātā izdevās uzlabot savu vai citas 
personas materiālo stāvokli, neietekmē noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju. 
Turklāt par konkrētu materiālu labumu atzīstama arī amata saglabāšana, 
kas nodrošina regulārus ienākumus un attiecīgu dzīves standartu 
(Krimināllikuma 317. un 318.pants).
Mantiskais zaudējums kā būtisks kaitējums
Kvalificējot noziedzīgu nodarījumu, jāņem vērā, ka viens un tas pats 
mantiskais zaudējums apmērā, kas atzīstams par būtisku kaitējumu, var 
veidot tikai viena, nevis vairāku atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāvu 
(Krimināllikuma 317. un 318.pants).
Pienākums maksāt kaitējuma kompensāciju, ja 
kriminālprocess tiesā izbeigts uz nereabilitējošiem 
apstākļiem 
(Kriminālprocesa likuma 353.panta pirmās daļas 1.punkts, 377.panta 
3.punkts, 380.pants un 481.panta pirmās daļas 1.punkts)
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Rīgā	2019.gada	4.jūnijā	 SKK-17/2019
ECLI:LV:AT:2019:0604.16870002309.3.L

L Ē M U M S

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senatore	Aija	Branta,	 
 senators	Pēteris	Dzalbe,	 
 senatore	Anita	Nusberga	

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 Rīgas	 tiesas	
apgabala	 prokuratūras	 prokurores	Maijas	 Brokas	 kasācijas	 protestu	 un	
cietušās	 Rīgas	 pilsētas	 pašvaldības	 domes	 kasācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	
apgabaltiesas	2018.gada	10.maija	spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2017.gada	
18.septembra	spriedumu

[pers.	A],	personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	317.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts,	piemērojot	Krimināllikuma	49.1panta	
pirmās	daļas	3.punktu,	ar		piespiedu	darbu	uz	240	stundām;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	318.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts,	piemērojot	Krimināllikuma	49.1panta	
pirmās	daļas	3.punktu,	ar		piespiedu	darbu	uz	240	stundām.

Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 50.panta	 pirmo	 daļu	 sods	 noteikts	
piespiedu	darbs	uz	380	stundām.

[Pers.	 A]	 atzīts	 par	 nevainīgu	 un	 attaisnots	 apsūdzībā	 pēc	
Krimināllikuma	20.panta	ceturtās	daļas	un	177.panta	trešās	daļas.

No	 [pers.	 A]	 Rīgas	 domes	 labā	 piedzīta	 kaitējuma	 kompensācija	
98	207,68	euro.

No	 [pers.	 A]	 Korupcijas	 novēršanas	 un	 apkarošanas	 biroja	 labā	
piedzīti	procesuālie	izdevumi	50,91	euro.

[2]	Pirmstiesas	procesā	[pers.	A]	celta	apsūdzība	pēc	Krimināllikuma	
317.panta	 otrās	 daļas	 par	 to,	 ka	 viņš,	 būdams	 valsts	 amatpersona,	
mantkārīgā	 nolūkā	 izdarīja	 tīšas	 darbības,	 kas	 acīmredzami	 pārsniedza	
valsts	amatpersonai	ar	likumu	vai	uzliktu	uzdevumu	piešķirto	tiesību	un	
pilnvaru	robežas,	nodarot	būtisku	kaitējumu	valsts	varai	vai	pārvaldības	
kārtībai,	vai	ar	likumu	aizsargātām	personas	tiesībām	un	interesēm.

Pirmstiesas	procesā	[pers.	A]	celta	apsūdzība	arī	pēc	Krimināllikuma	
318.panta	 otrās	 daļas	 par	 to,	 ka	 viņš,	 būdams	 valsts	 amatpersona,	
mantkārīgā	nolūkā	izdarīja	tīšas	darbības,	ļaunprātīgi	izmantojot	dienesta 
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stāvokli,	nodarot	būtisku	kaitējumu	valsts	varai	vai	pārvaldības	kārtībai,	
vai	ar	likumu	aizsargātām	personas	tiesībām	un	interesēm.

Turklāt	 pirmstiesas	 procesā	 [pers.	 A]	 celta	 apsūdzība	 pēc	
Krimināllikuma	20.panta	ceturtās	daļas	un	177.panta	trešās	daļas	par	to,	
ka	viņš	atbalstīja	krāpšanu	lielā	apmērā.

[3]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2017.gada	
18.septembra	 spriedumu	 [pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 pēc	
Krimināllikuma	 317.panta	 pirmās	 daļas	 par	 to,	 ka	 viņš,	 būdams	 valsts	
amatpersona,	 izdarīja	 tīšas	 darbības,	 kas	 acīmredzami	 pārsniedza	
valsts	 amatpersonai	 ar	 uzliktu	 uzdevumu	 piešķirto	 tiesību	 un	 pilnvaru	
robežas,	kas	radīja	būtisku	kaitējumu	valsts	varai	un	pašvaldības	kārtībai,	
un	 ar	 likumu	 aizsargātām	 personas	 tiesībām	 un	 interesēm.	 Ar	 minēto	
spriedumu	[pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	un	sodīts	arī	pēc	Krimināllikuma	
318.panta	pirmās	daļas	par	to,	ka	viņš	kā	valsts	amatpersona	ļaunprātīgi	
izmantoja	dienesta	stāvokli,	kas	radīja	būtisku	kaitējumu	valsts	varai	un	
pārvaldības	 kārtībai,	 un	 ar	 likumu	 aizsargātām	 personas	 tiesībām	 un	
interesēm.	 Turklāt	 ar	 minēto	 spriedumu	 [pers.	 A]	 atzīts	 par	 nevainīgu	
un	attaisnots	 apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	20.panta	 ceturtās	daļas	un	 
177.panta	trešās	daļas.

[4]	Ar	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	10.maija	spriedumu,	iztiesājot	
lietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	 ar	 Rīgas	 tiesas	 apgabala	 prokuratūras	
prokurores	M.	Brokas	kasācijas	protestu	un	apsūdzētā	[pers.	A]	apelācijas	
sūdzību,	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2017.gada	
18.septembra	 spriedums	atcelts	 daļā	par	 [pers.	A]	 atzīšanu	par	 vainīgu	
un	 sodīšanu	 pēc	 Krimināllikuma	 317.panta	 pirmās	 daļas	 un	 318.panta	
pirmās	daļas	 un	par	 kaitējuma	kompensācijas	 un	procesuālo	 izdevumu	
piedziņu.

Kriminālprocess	 par	 [pers.	 A]	 atzīšanu	 par	 vainīgu	 un	 sodīšanu	
pēc	Krimināllikuma	317.panta	 pirmās	daļas	 un	 318.panta	 pirmās	daļas	
izbeigts.

Rīgas	 domes	 pieteiktā	 kaitējuma	 kompensācija	 98	 207,68	 euro 
apmērā	nav	noteikta.

Pārējā	daļā	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesas	spriedums	
atstāts	negrozīts.

[5]	Par	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	10.maija	spriedumu	kasācijas	
protestu	iesniegusi	Rīgas	tiesu	apgabala	prokurore	M.	Broka	un	kasācijas	
sūdzību	iesniegusi	cietusī	Rīgas	dome.

[6]	 Prokurore	 lūdz	 pilnībā	 atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 spriedumu	
un	 lietu	 nosūtīt	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	 instances	 tiesā	 sakarā	 ar	
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apelācijas	instances	tiesas	pieļauto	Krimināllikuma	1.panta	pirmās	daļas,	
6.panta	 pirmās	 daļas	 un	Kriminālprocesa	 likuma	 511.panta	 otrās	 daļas	
pārkāpumu,	 kas	 atzīstams	 par	 būtisku	 pārkāpumu	 Kriminālprocesa	
likuma	575.panta	trešās	daļas	izpratnē,	kā	arī	pieļāvusi	Kriminālprocesa	
likuma	574.panta	1.	un	2.punktā	norādīto	pārkāpumu.

Savu	 lūgumu	 prokurore	 pamatojusi	 ar	 turpmāk	 norādītajiem	
argumentiem.

[6.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nepamatoti	 atzinusi,	 ka	 [pers.	 A]	
nodarījumā	 apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 317.panta	 otrās	 daļas	 un	 
318.panta	pirmās	daļas	nav	kvalificējošās	pazīmes	–	mantkārīgs	nolūks.	

Minēto	 atzinumu	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatojusi	 tikai	 ar	
[pers.	 A]	 liecībās	 pausto	 attieksmi	 pret	 izdarīto,	 bet	 nav	 vērtējusi	 viņa	
liecības	kopumā.	Turklāt	tiesa	nav	norādījusi,	kāpēc	daļai	[pers.	A]	liecību	
tā	 tic,	 bet	 daļai	 netic.	 Apstāklis,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa	 atzinusi	 par	
nepieļaujamu	 pierādījumu	 [pers.	 A]	 liecinieka	 statusā	 sniegtās	 liecības,	
kurās	viņš	atzinis,	ka	par	konkrēto	darījumu	saņēma	materiālu	 labumu,	
neatbrīvoja	 apelācijas	 instances	 tiesu	 no	 pienākuma	 izvērtēt	 [pers.	 A]	
aizdomās	turētā	un	apsūdzētā	statusā	sniegtās	liecības	kopsakarā	ar	citiem	
lietā	iegūtajiem	pierādījumiem,	ar	kuriem	pamatota	izvirzītā	apsūdzība.

Prokurore	uzskata,	ka	[pers.	A]	liecības,	ar	kurām	apelācijas	instances	
tiesa	 pamato	 viņa	 vainīgumu	 apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 317.panta	
pirmās	daļas	un	318.panta	pirmās	daļas,	 faktiski	atklāj	viņa	mantkārīgo	
nolūku	 izdarīt	 krāpšanas	 atbalstīšanu	 citas	 personas	 interesēs.	 Proti,	
[pers.	A]	atzinis,	ka	apzinājās	savu	darbību	prettiesiskumu,	ka	to	rezultātā	
iestāsies	 kaitīgās	 sekas,	 kā	 arī	 izdarīja	 visu	 nepieciešamo,	 lai	 kaitīgās	
sekas	 iestātos.	 Proti,	 bez	 viņa	 līdzdalības	nauda	no	AAS	 “[Nosaukums]”	
nebūtu	izkrāpta.	Neizvērtējot	apsūdzētā	liecības	to	kopumā	un	savstarpējā	
sakarībā,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 
128.panta	trešās	daļas	pārkāpumu.

Atsaucoties	 uz	 tiesību	 teorijā	 izteiktajām	 atziņām,	 protesta	 autore	
norāda,	 ka	mantkārīgs	 nolūks	 raksturojas	 ar	 to,	 ka	 persona	 noziedzīgu	
nodarījumu	izdarījusi	ar	mērķi	nelikumīgi	panākt	sava	vai	citas	personas	
materiālā	 stāvokļa	 uzlabošanu.	 Tas,	 vai	 valsts	 amatpersonai	 dienesta	
pilnvaru	pārsniegšanas	rezultātā	izdevās	uzlabot	savu	vai	citas	personas	
materiālo	stāvokli,	kvalifikāciju	neietekmē.

Turklāt	 pirmās	 instances	 tiesa,	 izslēdzot	 no	 [pers.	 A]	 apsūdzības	
mantkārīgu	nolūku	un	viņa	nodarījumu	kvalificējot	pēc	Krimināllikuma	
318.panta	pirmās	daļas	un	317.panta	pirmās	daļas,	vienlaikus	pierādīto	
noziedzīgo	 nodarījumu	 faktisko	 apstākļu	 aprakstā	 norādījusi,	 ka	
[pers.	A]	ar	savām	darbībām	radījis	cietušajam	mantisku	kaitējumu,	kas,	
prokurores	 ieskatā,	 konkrētajā	 gadījumā	norāda	uz	mantkārīgu	nolūku.	 
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Savukārt	 apelācijas	 instances	 tiesa	 šajā	 daļā	 atstājusi	 negrozītu	 pirmās	
instances	 tiesas	 spriedumu.	 Līdz	 ar	 to	 apelācijas	 instances	 tiesas	
spriedums	atzīstams	par	pretrunīgu.

[6.2]	Pamatojot	[pers.	A]	attaisnošanu	apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	
20.panta	 ceturtās	 daļas	 un	 177.panta	 trešās	 daļas,	 apelācijas	 instances	
tiesa	atsaukusies	uz	viņa	liecībām,	proti,	ka	viņš	nav	zinājis	par	krāpšanu,	
nav	 guvis	 materiālu	 labumu,	 ka	 vienīgais	 iemesls,	 kāpēc	 parakstījis	
dokumentus,	 bijusi	 vēlme	 saglabāt	 savu	darbavietu,	 un	 atzinusi,	 ka	nav	
pierādīts	viņa	tiešs	nodoms	apzināti	veicināt	krāpšanu	lielā	apmērā.

Pēc	 prokurores	 domām,	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumā	 turklāt	
norādīti	 divi	 Kriminālprocesa	 likuma	 519.pantā	 noteiktie	 attaisnojoša	
sprieduma	taisīšanas	pamati,	proti,	ka	izdarītajā	nav	noziedzīgā	nodarījuma	
sastāva	 un	 apsūdzētā	 piedalīšanās	 noziedzīgajā	 nodarījumā	 nav	 pierādīta.	
Savukārt	apelācijas	instances	tiesa	atzinusi,	ka	[pers.	A]	pamatoti	attaisnots,	
pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	519.panta	1.punktu.

[6.3]	 Prokurore	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 pieļautais	
Kriminālprocesa	 likuma	128.panta	otrās	daļas	un	519.panta	pārkāpums	
atzīstams	 par	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu	 šā	 likuma	 
575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē,	 tādēļ	 tās	 spriedums	 nav	 atzīstams	 par	
tiesisku	un	pamatotu	šā	likuma	511.panta	izpratnē.

[7]	 Cietusī	 –	 Rīgas	 pilsētas	 pašvaldības	 dome	 –	 kasācijas	 sūdzībā	
lūdz	 atcelt	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	daļā,	 ar	 kuru	 nolemts	
cietušajam	 nenoteikt	 kaitējuma	 kompensāciju,	 un	 šajā	 daļā	 nosūtīt	
lietu	 jaunai	 izskatīšanai.	 Savu	 lūgumu	 cietusī	 pamatojusi	 ar	 turpmāk	
norādītajiem	argumentiem.

Nenosakot	 kaitējuma	kompensāciju,	 pretēji	Kriminālprocesa	 likuma	
564.panta	 ceturtajā	 daļā	 noteiktajam	 apelācijas	 instances	 tiesa	 savu	
nolēmumu	nav	motivējusi.	Nenosakot	kaitējuma	kompensāciju,	pieļauts	arī	
Kriminālprocesa	likuma	1.panta	pārkāpums,	jo	nav	panākts	krimināltiesisko	
attiecību	 taisnīgs	noregulējumus.	Minētais	pārkāpums	pieļauts,	 nepareizi	
tulkojot	 Kriminālprocesa	 likuma	 353.panta	 pirmās	 daļas	 1.punktu	 un	
nepiemērojot	Kriminālprocesa	likuma	380.pantā	noteikto.

Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	
Krimināllikuma	 317.panta	 pirmajā	 daļā	 un	 318.panta	 pirmajā	 daļā	
paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā.	 Iztiesājot	 lietu	 pēc	 būtības,	 arī	
apelācijas	 instances	 tiesa	 konstatējusi,	 ka	 [pers.	 A]	 vainojams	 šajos	
noziedzīgajos	nodarījumos.	Tā	kā	kriminālprocess	pret	[pers.	A]	izbeigts	
nereabilitējošu	 apstākļu	 dēļ	 un	 tiesa	 atzinusi	 apsūdzētā	 vainu	 par	
pierādītu,	[pers.	A]	saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	353.panta	pirmo	
daļu	ir	pienākums	kompensēt	cietušajam	nodarīto	kaitējumu.	Nenosakot	
kaitējuma	kompensāciju,	tiesa	rīkojusies	pretēji	šajā	pantā	noteiktajam.
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Motīvu daļa

[8]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 apgabaltiesas	 
2018.gada	 10.maija	 spriedums	 atceļams	 un	 lieta	 nosūtāma	 jaunai	
izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

Kriminālprocesa	likuma	511.panta	otrā	daļa	noteic,	ka	spriedumam	
jābūt	tiesiskam	un	pamatotam.	Spriedums	ir	tiesisks	un	pamatots,	ja	tas	
atbilst	 Kriminālprocesa	 likuma	 512.panta	 nosacījumiem,	 kas	 noteic,	 ka	
tiesa,	 taisot	 spriedumu,	 pamatojas	 uz	 materiālo	 un	 procesuālo	 tiesību	
normām	un	ka	tiesa	spriedumu	pamato	ar	pierādījumiem,	kuri	pārbaudīti	
tiesas	sēdē,	un	rakstveida	pierādījumiem	un	dokumentiem,	kuri	norādīti	
lēmumā	par	krimināllietas	nodošanu	tiesai,	vai	ar	pierādījumiem,	kurus	
saskaņā	ar	šā	likuma	125.panta	noteikumiem	nav	nepieciešams	pārbaudīt.	
Minētie	 likuma	 nosacījumi	 attiecas	 arī	 uz	 apelācijas	 instances	 tiesas	
nolēmumiem.	 Savukārt	 Kriminālprocesa	 likuma	 564.pants	 reglamentē	
apelācijas	instances	tiesas	nolēmumu	saturu.	Šā	panta	ceturtā	daļa	noteic,	
ka	apelācijas	instances	tiesas	nolēmuma	motīvu	daļā	norādāms	apelācijas	
instances	tiesas	atzinums	par	apelācijas	sūdzības	vai	protesta	pamatotību,	
apstākļi,	 ko	 noskaidrojusi	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 pierādījumi,	 kas	
apstiprina	apelācijas	 instances	tiesas	atzinumu,	motīvi,	kāpēc	apelācijas	
instances	tiesa	noraida	kādus	pierādījumus.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa,	
iztiesājot	lietu,	minētās	likuma	normas	nav	ievērojusi.

[9]	 Atzīstot,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 vainīgums	 Krimināllikuma	 
317.panta	 pirmajā	 daļā	 un	 318.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā	ir	pierādīts	ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumā	
izvērtētajiem	 pierādījumiem,	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 pamatojoties	
uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 564.panta	 sestajā	 daļā	 noteikto,	 atzinusi	
par	 iespējamu	 neatkārtot	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumā	 minētos	
pierādījumus	 un	 atzinumus.	 Savukārt	 prokurores	 apelācijas	 protestā	
minētos	 argumentus	 par	 mantkārīga	 nolūka	 izslēgšanu	 no	 apsūdzības	
apelācijas	instances	tiesa	atzinusi	par	nepamatotiem	un	noraidāmiem.

Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 584.pantu	 tiesas	 nolēmuma	
tiesiskuma	pārbaude	notiek	kasācijas	sūdzībā	vai	protestā	izteikto	prasību	
apjomā	 un	 ietvaros.	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 drīkst	 pārsniegt	 kasācijas	
sūdzībā	 vai	 protestā	 izteikto	 prasību	 apjomu	 un	 ietvarus	 gadījumos,	
kad	 tā	 konstatē	 Kriminālprocesa	 likuma	 574.	 un	 575.pantā	 norādītos	
pārkāpumus	un	tie	nav	norādīti	sūdzībā	vai	protestā.	Kasācijas	instances	
tiesa	atzīst	par	nepieciešamu	kasācijas	protesta	un	sūdzības	ietvarus.	

Kriminālprocesa	likuma	124.panta	otrā	daļa	noteic,	ka	kriminālprocesā	
pierādāma	noziedzīgā	nodarījuma	 sastāva	 esamība	vai	neesamība,	 kā	 arī	
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citi	Krimināllikumā	un	Kriminālprocesa	likumā	paredzētie	apstākļi,	kuriem	
ir	 nozīme	 konkrēto	 krimināltiesisko	 attiecību	 taisnīgā	 noregulējumā.	 Šā	
panta	piektā	daļa	noteic,	 ka	pierādīšanas	priekšmetā	 ietilpstošie	 apstākļi	
uzskatāmi	 par	 pierādītiem,	 ja	 pierādīšanas	 gaitā	 izslēgtas	 jebkādas	
saprātīgas	šaubas	par	to	esamību	vai	neesamību.

[10]	 Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 317.pantā	 un	 318.pantā	 noteikto	
dienesta	 pilnvaru	 pārkāpšanas	 un	 dienesta	 stāvokļa	 ļaunprātīgas	
izmantošanas	 objektīvo	 pusi	 veido	 valsts	 amatpersonas	 izdarītas	 tīšas	
darbības,	taču	šo	darbību	saturs	ir	atšķirīgs.

Gan	Krimināllikuma	317.pantā,	gan	318.pantā	paredzētajos	gadījumos	
valsts	 amatpersona	 rīkojas	 ļaunprātīgi,	 pretrunā	 ar	 tās	 uzdevumiem,	
pārkāpjot	 likumu	vai	citus	normatīvos	aktus,	kuros	reglamentēta	attiecīgās	
valsts	 amatpersonas	 kompetence,	 funkcijas,	 pienākumi	 un	 tiesības.	 Taču	
minētie	nodarījumi	viens	no	otra	atšķiras	pēc	sava	satura.	Ar	Krimināllikuma	
317.pantā	norādītajām	darbībām	valsts	amatpersona	acīmredzami	pārsniedz	
savas	 kompetences	 robežas,	 tas	 ir,	 izdara	 darbības,	 kuras	 ir	 tiesīga	 izdarīt	
amatā	 augstāka	 valsts	 amatpersona,	 kam	 pilnvaru	 pārsniedzējs	 pakļauts	
dienesta	kārtībā,	vai	arī	koleģiāla	institūcija,	vai	tiesīga	izdarīt	tikai	noteikta	tā	
paša	resora	valsts	amatpersonu	kategorija	vai	cita	resora	valsts	amatpersona,	
vai	ietilpst	pilnvaru	pārsniedzēja	kompetencē,	bet	to	izdarīšanai	nepieciešams	
speciāls	pilnvarojums,	vai	nav	tiesīga	izdarīt	neviena	amatpersona	(Krastiņš U., 
Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. Sevišķā 
daļa. 3.grāmata. Rīga: Firma “AFS”, 2007, 416.–420.lpp., Senāta Krimināllietu 
departamenta 2012.gada 19.jūnija lēmums lietā Nr. SKK-281/2012 
(15830500406)).	 Savukārt	 dienesta	 stāvokļa	 ļaunprātīgas	 izmantošanas	
situācijā	 valsts	 amatpersona	 darbojas	 savu	 pilnvaru	 robežās,	 taču	 pretēji	
dienesta	interesēm	vai	arī	veic	darbības,	kuras	neietilpst	tās	kompetencē,	bet	
kuras	var	izdarīt,	izmantojot	savu	dienesta	stāvokli.

Iepriekš	 norādīto	 noziedzīgo	 nodarījumu	 raksturojošo	 pazīmju	
noskaidrošana	un	pierādīšana	ir	priekšnoteikums	izdarītā	kvalificēšanai	
saskaņā	 ar	 vienu	 no	 [pers.	 A]	 inkriminētajiem	 noziedzīgajiem	
nodarījumiem.	 Savukārt	 apelācijas	 instances	 tiesa	 spriedumā	 iepriekš	
norādīto	pazīmju	skaidrojumu	nav	sniegusi.

Turklāt	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā	 arī	 Augstākās	 tiesas	 apkopojumā	
“Tiesu	 prakse	 lietās,	 kurās	 noziedzīga	 nodarījuma	 sastāva	 pazīmes	 ir	
būtisks	 kaitējums” izteiktās	 atziņas,	 kuras	 izmantojamas,	 noskaidrojot	
konkrētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāvu.	Proti,	ka,	kvalificējot	noziedzīgu	
nodarījumu,	 jāņem	 vērā,	 ka	 viens	 un	 tas	 pats	 mantiskais	 zaudējums	
apmērā,	kas	atzīstams	par	būtisku	kaitējumu,	var	veidot	tikai	viena,	nevis	
vairāku	 atsevišķu	 noziedzīgu	 nodarījumu	 sastāvu	 (pieejams: http:// 
www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas).
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Par	pamatotu	atzīstams	kasācijas	protestā	norādītais,	ka	apelācijas	
instances	tiesa	nav	izvērtējusi	mantkārīga	nolūka	esamību	apsūdzētajam	
[pers.	 A]	 inkriminētajos	 noziedzīgajos	 nodarījumos	 apsūdzībā	 pēc	
Krimināllikuma	317.panta	un	318.panta.

Tiesību	teorijā	pausta	atziņa,	kam	piekrīt	arī	kasācijas	instances	tiesa,	
ka	mantkārīgs	nolūks	raksturojas	ar	to,	ka	persona	noziedzīgo	nodarījumu	
izdarījusi	 ar	mērķi	 nelikumīgi	 panākt	 sava	 vai	 citas	 personas	materiālā	
stāvokļa	 uzlabošanu,	 kas	 var	 izpausties	materiālu	 labumu	 iegūšanā	 sev	
vai	citām	personām,	kā	arī	kā	izvairīšanās	no	mantiska	rakstura	saistību	
izpildes	 (Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. 
Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 577.lpp.).

Savukārt	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 atzīstot	 par	 pamatotu	 pirmās	
instances	 tiesas	 secinājumu,	 ka	 [pers.	 A]	 nodarījumā	 apsūdzībā	 pēc	
Krimināllikuma	 317.panta	 un	 318.panta	 nav	 mantkārīga	 motīva,	 nav	
izvērtējusi	 visus	 pierādījumus	 lietā,	 proti,	 [pers.	 A]	 apsūdzētā	 statusā	
sniegtās	liecības,	un	līdz	ar	to	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	128.panta	
otrās	daļas	pārkāpumu.

Apelācijas	 instances	 tiesa	spriedumā	 izklāstījusi	 [pers.	A]	 liecības,	ka,	
parakstot	attiecīgos	dokumentus,	viņš	nav	guvis	nekādu	materiālu	 labumu	
un	 vienīgais	 iemesls	 dokumentu	 parakstīšanai	 bijusi	 vēlme	 saglabāt	 savu	
darbavietu.	 Vienlaikus	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 [pers.	 A]	
apsūdzētā	statusā	sniegtās	liecības,	kas	pārbaudītas	pirmās	instances	tiesas	
sēdē,	ka,	pamatojoties	uz	viņa	parakstītajiem	dokumentiem,	AAS	[Nosaukums] 
pārskaitīja	 līdzekļus	 SIA “AG	 GROUP”,	 lai	 gan	 minētais	 uzņēmums	 nebija	
plānojis	pildīt	saskaņā	ar	līgumu	uzņemtās	saistības.	Pārskaitot	naudu	AAS	
“[Nosaukums]”,	nodarīts	materiālais	kaitējums	98	207,68	euro	apmērā,	ko	par	
pierādītu	atzinusi	gan	pirmās	instances	tiesa,	gan	apelācijas	instances	tiesa.	
Kasācijas	 instances	 tiesa	 norāda,	 ka	 nav	 izšķirošas	 nozīmes	 apstāklim,	 vai	
attiecīgos	dokumentus	[pers.	A]	parakstīja	ar	mērķi	gūt	konkrētu	materiālu	
labumu,	 jo	 tiesību	 teorijā	 atzīts,	 ka	 tas,	 vai	 valsts	 amatpersonai	 dienesta	
pilnvaru	 pārsniegšanas	 rezultātā	 izdevās	 uzlabot	 savu	 vai	 citas	 personas	
materiālo	stāvokli,	noziedzīgā	nodarījuma	kvalifikāciju	neietekmē.	Turklāt	arī	
amata	saglabāšana,	kas	nodrošina	regulārus	ienākumus	un	attiecīgu	dzīves	
standartu,	atzīstama	par	konkrētu	materiālu	labumu.	

[11]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka,	 atstājot	 negrozītu	 pirmās	
instances	 tiesas	 spriedumu,	 ar	 kuru	 [pers.	 A]	 attaisnots	 apsūdzībā	 pēc	
Krimināllikuma	 20.panta	 ceturtās	 daļas	 un	 177.panta	 trešās	 daļas,	 un	
atzīstot	 par	 pamatotiem	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumā	 minētos	
argumentus,	apelācijas	instances	tiesa	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	
564.panta	ceturtajā	daļā	noteikto,	ka	spriedumā	ir	jānorāda	motīvi,	kāpēc	
apelācijas	instances	tiesa	noraida	kādus	pierādījumus.
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Protestā	iesniedzēja	pamatoti	norāda,	ka	spriedumā	nav	argumentu	
tam,	kāpēc	apelācijas	instances	tiesa	noraida	[pers.	A]	apsūdzētā	statusā	
sniegtās	liecības.	Proti,	ka	viņš,	parakstot	attiecīgos	dokumentus,	apzinājies,	
ka	SIA	“AG	GROUP”	faktiski	nepildīs	līgumā	noteiktos	pienākumus	un	ka	
līgumi	 jāslēdz,	 lai	minētajam	 uzņēmumam	 varētu	 pārskaitīt	 naudu	 par	
pozitīvu	 lēmumu	 pieņemšanu	 AAS	 “[Nosaukums]”	 interesēs.	 Minētās	
[pers.	A]	liecības	atklāj	viņa	informētību	par	to,	ka	tiek	slēgti	līgumi,	kurus	
neviens	nepildīs,	bet,	pamatojoties	uz	šiem	līgumiem,	AAS	“[Nosaukums]”	
viņam	nepazīstamām	personām	pārskaitīs	 un	 arī	 pārskaitīja	 98	 207,68	
euro.	Šāda	summa	atzīstama	par	lielu	apmēru.	

Tas,	 ka	 [pers.	 A]	 personīgi	 nebija	 pazīstams	 ar	 kādu	 no	 SIA	 “AG	
GROUP”	amatpersonām	un	nezināja,	kuram	 tieši	 tiek	pārskaitīta	nauda,	
nav	 Krimināllikuma	 20.panta	 ceturtajā	 daļā	 un	 177.panta	 trešajā	 daļā	
paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva	 nepieciešamā	 un	 obligātā	
pazīme.

[12]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 apgabaltiesas	 
2018.gada	 10.maija	 spriedums	 atceļams	 arī	 daļā	 par	 kaitējuma	
kompensācijas	nenoteikšanu	Rīgas	pilsētas	pašvaldības	domes	labā.

Pirmās	 instances	 tiesa	 [pers.	A]	atzina	par	vainīgu	Krimināllikuma	
317.panta	pirmajā	daļā	un	318.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	noziedzīgajā	
nodarījumā.	Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	353.panta	pirmās	daļas	
1.punktu	 pirmās	 instances	 tiesa	 no	 [pers.	 A]	 piedzina	 98	 207,68	 euro 
Rīgas	pilsētas	pašvaldības	domes	labā.

Savukārt	 apelācijas	 instances	 tiesa	 konstatējusi,	 ka	 [pers.	 A]	
ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 pamatoti	 atzīts	 par	 vainīgu	
Krimināllikuma	 317.panta	 pirmajā	 daļā	 un	 318.panta	 pirmajā	 daļā	
paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā,	 kā	 arī	 to,	 ka	 [pers.	 A]	 noziedzīgo	
nodarījumu	 rezultātā	 cietušajai	 –	 Rīgas	 pilsētas	 pašvaldības	 domei	 –	
nodarīts	mantisks	zaudējums	98	207,68	euro.

Vienlaikus	 apelācijas	 instances	 tiesa	 konstatējusi,	 ka	 atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likuma	 56.panta	 pirmās	 daļas	 3.punktā	 noteiktajam	 ir	
iestājies	 noilgums	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 saukšanai	 pie	 kriminālatbildības	
pēc	Krimināllikuma	317.panta	pirmās	daļas	un	318.panta	pirmās	daļas	un,	
pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	377.panta	3.punktu	un	481.panta	
pirmās	 daļas	 1.punktu,	 atzinusi,	 ka	 ir	 pamats	 izbeigt	 kriminālprocesu.	
Rīgas	pilsētas	pašvaldības	domes	lietā	pieteikto	kaitējuma	kompensāciju	
98	207,68 euro	apelācijas	instances	tiesa	nenoteica.

Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 350.panta	 pirmajai	 daļai	
kompensācija	 ir	 naudas	 izteiksmē	 noteikta	 samaksa,	 ko	 persona,	 kura	
ar	 noziedzīgu	 nodarījumu	 radījusi	 kaitējumu,	 samaksā	 cietušajam	 kā	
gandarījumu	 par	morālo	 aizskārumu,	 fiziskajām	 ciešanām	un	mantisko	
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zaudējumu.	 Savukārt	 Kriminālprocesa	 likuma	 353.panta	 pirmās	 daļas	
1.punkts	 noteic,	 ka	 pienākumu	 samaksāt	 kompensāciju	 tiesa	 var	 uzlikt	
pilngadīgam	apsūdzētajam,	kas	atzīts	par	vainīgu	noziedzīga	nodarījuma	
izdarīšanā.

No	 apelācijas	 instances	 tiesas	 sprieduma	 konstatējams,	 ka	
pret	 [pers.	 A]	 kriminālprocess	 izbeigts	 nereabilitējošu	 apstākļu	 dēļ	
(Kriminālprocesa	 likuma	 377.panta	 3.punkts).	 Kriminālprocesa	 likuma	
380.pantā	 noteikts,	 ka	 persona	 netiek	 reabilitēta,	 ja	 kriminālprocesu	
izbeidz	 ar	 lēmumu,	 kāds	 paredzēts	 šā	 likuma	 377.panta	 pirmās	 daļas	
3.punktā.	 Savukārt	 Kriminālprocesa	 likuma	 481.panta	 trešajā	 daļā	
noteikts,	ka	lēmumā	par	kriminālprocesa	izbeigšanu	izlemj	par	drošības	
līdzekli,	 kaitējuma	 atlīdzināšanas	 un	 iespējamās	 mantas	 konfiskācijas	
nodrošināšanas	pasākumiem,	citiem	procesuālajiem	piespiedu	līdzekļiem,	
kā	arī	lietiskajiem	pierādījumiem.

Judikatūrā	atzīts,	ka	Kriminālprocesa	likuma	481.panta	trešajā	daļā	
nav	dots	izsmeļošs	uzskaitījums	jautājumiem,	kas	tiesai	izlemjami	lēmumā	
par	 kriminālprocesa	 izbeigšanu	 un	 Kriminālprocesa	 likuma	 353.panta	
otrajā	 daļā	 ietilpst	 jautājums	 par	 kaitējuma	 kompensācijas	 izlemšanu	
kriminālprocesā	 konkrētajā	 lietā	 (Augstākās tiesas 2017.gada 7.jūlija 
lēmums lietā Nr. SKK-401/2017 (12507001511), 2018.gada 23.novembra 
lēmums lietā Nr. SKK-514/2018 (15830101307)).

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka,	 iztiesājot	 lietu	 un	 nepiedzenot	
Rīgas	 pilsētas	 pašvaldības	 domes	 pieteikto	 kaitējuma	 kompensāciju,	
apelācijas	instances	tiesa	ir	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	pārkāpumu,	
kas	 atzīstams	par	būtisku	pārkāpumu	šā	 likuma	575.panta	 trešās	daļas	
izpratnē.

[13]	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.panta	 otrās	 daļas	 un	 512.panta,	
525.panta	 un	 564.panta	 ceturtās	 daļas	 pārkāpumus	 kasācijas	 instances	
tiesa	 atzīst	 par	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtiskiem	 pārkāpumiem	 šā	
likuma	 575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē,	 kuru	 dēļ	 apelācijas	 instances	
tiesas	spriedums	atceļams	un	krimināllieta	nosūtāma	jaunai	izskatīšanai	
apelācijas	instances	tiesā.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 arī	 norāda,	 ka,	 iztiesājot	 lietu	 no	 jauna,	
apelācijas	 instances	 tiesai	 jāņem	 vērā	 likumdevēja	 izdarītie	 grozījumi	
Krimināllikuma	 attiecīgajos	 pantos,	 kā	 arī	 jāņem	 vērā	 Krimināllikuma	
pārejas	noteikumos	noteiktais.			

[14] Apsūdzētajam	[pers.	A]	kriminālprocesā	nav	piemērots	drošības	
līdzeklis.	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 arī	 šajā	 kriminālprocesa	
stadijā	drošības	līdzekļa	piemērošanai	[pers.	A]	nav	pamata.
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 10.maija	 spriedumu	 un	 lietu	
nosūtīt	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko 
un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes
Krimināllikuma 262.1panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais 
nodarījums ir pabeigts brīdī, kad uz medicīnisko pārbaudi nosūtītā persona 
paziņo ārstniecības personai, ka atsakās no medicīniskās pārbaudes, un 
šāds paziņojums tiek fiksēts medicīniskās pārbaudes protokolā alkohola 
ietekmes noteikšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Uz medicīnisko pārbaudi nosūtītās personas vēlākai viedokļa maiņai nav 
izšķirošas juridiskas nozīmes un personas vēlāka piekrišana medicīniskās 
pārbaudes veikšanai nevar tikt atzīta par labprātīgu atteikšanos no 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saskaņā ar Krimināllikuma 16.pantu 
(Krimināllikuma 262.1pants).
Rīgā	2019.gada	29.martā			 SKK-26/2019

ECLI:LV:AT:2019:0329.11320013816.4.L

L Ē M U M S

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senatore	Inguna	Radzeviča,	 
 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senators	Pēteris	Opincāns

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	A]	kasācijas	sūdzību	par	Latgales	apgabaltiesas	2018.gada	8.jūnija	
lēmumu.

Aprakstošā daļa 

[1]	Ar	Daugavpils	tiesas	2018.gada	19.februāra	spriedumu	
[pers.	A],	personas	kods	[..],	
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 262.1panta	 pirmajā	 daļā	

paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	
6	mēnešiem,	atņemot	transportlīdzekļa	vadīšanas	tiesības	uz	4	gadiem.	

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	piekto	daļu	galīgais	sods	[pers.	A]	
noteikts	brīvības	atņemšana	uz	12	gadiem	3	mēnešiem	un	policijas	kontrole	
uz	2	gadiem,	atņemot	transportlīdzekļa	vadīšanas	tiesības	uz	4	gadiem.

No	[pers.	A]	Valsts	policijas	labā	piedzīti	procesuālie	izdevumi	14,23	
euro.

[Pers.	A]	piemērots	drošības	līdzeklis	–	apcietinājums.	

[2]	Ar	Daugavpils	tiesas	2018.gada	19.februāra	spriedumu	[pers.	A]	
atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 pēc	 Krimināllikuma	 262.1panta	 pirmās	
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daļas	 par	 to,	 ka	 viņš,	 būdams	 transportlīdzekļa	 vadītājs,	 kuram	 nav	
transportlīdzekļa	vadīšanas	tiesību	(transportlīdzekļa	vadīšanas	tiesības	
ir	atņemtas),	atteicās	no	medicīniskās	pārbaudes	alkohola	koncentrācijas	
noteikšanai.

[3]	 Ar	 Latgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 8.jūnija	 lēmumu,	
iztiesājot	 lietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāves	
Ritas	Jurevičas	apelācijas	sūdzību,	Daugavpils	tiesas	2018.gada	19.februāra	
spriedums	atstāts	negrozīts.	

[4] Par	 Latgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 8.jūnija	 lēmumu	
apsūdzētais	 [pers.	 A]	 iesniedzis	 kasācijas	 sūdzību,	 kurā,	 atsaucoties	 uz	
Kriminālprocesa	likuma	574.panta	1.	un	2.punktā,	575.panta	pirmās	daļas	
1.,	 2.,	 8.punktā	 un	 trešajā	 daļā	 norādītajiem	 pārkāpumiem,	 lūdz	 atcelt	
apelācijas	instances	tiesas	lēmumu	pilnībā	un	izbeigt	kriminālprocesu.	

Savu	lūgumu	apsūdzētais	pamatojis	ar	šādiem	argumentiem.
[4.1]	Tiesa	pārkāpusi	Kriminālprocesa	likuma	25.pantā	nostiprināto	

dubultās	 sodīšanas	 nepieļaujamības	 principu,	 jo	 par	 transportlīdzekļa	
vadīšanu	 bez	 tiesībām	 izskatāmajā	 gadījumā	 viņam	 saskaņā	 ar	
Ceļu	 satiksmes	 likuma	 18.panta	 pirmās	 daļas	 2.punktu	 un	 Latvijas	
Administratīvo	 pārkāpumu	 kodeksa	 149.24panta	 pirmo	 daļu	 piemērots	
administratīvais	sods	55	euro apmērā,	kuru	viņš	ir	izcietis.

[4.2]	 Apelācijas	 instances	 tiesā	 lieta	 izskatīta	 nelikumīgā	 tiesas	
sastāvā,	jo	lietas	izskatīšanā	piedalījusies	tiesnese	Dagmāra	Skudra,	kura	
ir	naidīgi	noskaņota	pret	apsūdzēto	un	jau	iepriekš	nelikumīgi	notiesājusi	
viņu	citā	kriminālprocesā.

 [4.3]	 Apsūdzētā	 vainīgums	 inkriminētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	
izdarīšanā	nav	pierādīts,	jo	apsūdzētais	nav	atteicies	no	analīžu	veikšanas,	
bet	norādījis	vienīgi	uz	to,	ka	baidās	no	adatām,	un	šī	iemesla	dēļ	piedāvājis	
nodot	urīna	vai	siekalu	paraugus.	Policijas	darbinieks	[pers.	B]	apsūdzētā	
lūgumu	 nav	 ņēmis	 vērā	 un	 uzreiz	 pēc	 ārsta	 atzinuma	 par	 atteikšanos	
no	 asins	 analīzēm	 saņemšanas	 sācis	 rakstīt	 protokolu.	 [Pers.	 B]	 arī	
atzinis,	ka	pēc	tam,	kad	viņš	uzsācis	rakstīt	protokolu	par	atteikšanos	no	
analīzēm,	 apsūdzētais	 vēlējies	 nodot	 analīzes.	 Lai	 noskaidrotu,	 kā	 šādā	
situācijā	 rīkoties,	 [pers.	 B]	 telefoniski	 konsultējies	 ar	 savu	 priekšnieci,	
kura	devusi	viņam	rīkojumu	turpināt	rakstīt	protokolu	un	nedot	iespēju	
apsūdzētajam	 nodot	 analīzes.	 Tādējādi	 policijas	 darbinieks	 [pers.	 B]	
izdarījis	Krimināllikuma	289.,	293.	un	298.pantā	paredzētos	noziedzīgos	
nodarījumus,	 jo	 sastādījis	apzināti	nepatiesu	ziņojumu	un	protokolu	un	
tādējādi	radījis	pamatu	nelikumīgam	kriminālprocesam.	

[4.4]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 ņēmusi	 vērā	 to,	 ka	 brīdī,	 kad	
ieradušies	 policijas	 darbinieki,	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 automašīna	 ar	
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noslāpētu	 dzinēju	 stāvējusi	 privātas	mājas	 pagalmā	 50–100	metrus	 no	
lielceļa,	turklāt	pats	apsūdzētais	atradies	ārpus	automašīnas	un	pie	viņa	
nav	bijušas	automašīnas	atslēgas.	Šādos	apstākļos	policijas	darbiniekiem	
nebija	tiesiska	pamata	uzsākt	apsūdzētā	pārbaudi.

[4.5] Apelācijas	 instances	 tiesa	nepamatoti	nav	ņēmusi	vērā	 faktu,	
ka	 apsūdzētā	 rīcība,	 piekrītot	 medicīniskās	 pārbaudes	 veikšanai	 divu	
stundu	laikā,	atbilda	Ministru	kabineta	2005.gada	11.janvāra	noteikumu	
Nr.	15	prasībām.

[4.6]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 ievērojusi	 Kriminālprocesa	
likuma	 575.panta	 8.punktu	 (domājams	 –	 Kriminālprocesa	 likuma	 
575.panta	 pirmās	 daļas	 8.punktu),	 jo	 nav	 iztiesājusi	 lietu	 atbilstoši	
iesniegtajai	apelācijas	sūdzībai	pilnā	apjomā.	

[4.7]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 saīsināto	 nolēmumu	 izgatavojusi	
23	minūšu	 laikā,	 lai	 gan	 tik	 īsā	 laika	posmā	nav	 iespējams	 izlemt	 visus	
jautājumus,	 kas	 tiesai	 saskaņā	 ar	 likumu	 jāizlemj	 apspriežu	 istabā,	 un	
sagatavot	 nolēmuma	 tekstu	 uz	 trīs	 lapām.	 Tādējādi	 tiesa	 pārkāpusi	
Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	direktīvas	par	nevainīguma	prezumpcijas	
principu,	 kas	 ietverts	 Eiropas	 Savienības	 Pamattiesību	 hartas	 47.	
un	 48.pantā,	 Eiropas	 Cilvēka	 tiesību	 un	 pamatbrīvību	 aizsardzības	
konvencijas	 6.pantā,	 Starptautiskā	 pakta	 par	 pilsoņu	 un	 politiskajām	
tiesībām	 14.pantā	 un	 Vispārējās	 cilvēktiesību	 deklarācijas	 11.pantā,	 kā	
arī	nav	ievērojusi	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesas	nolēmumos	lietās	“Minelli	
v.	Switzerland”,	“Nerattini	v.	Greece”,	“Didu	v.	Romania”,	“Nestak	v.	Slovakia”	
un	“Garycki	v.	Poland” paustās	atziņas.

[5]	Turklāt	apsūdzētais	iesniedzis	kasācijas	sūdzības	papildinājumus,	
kuros,	atsaucoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	574.	un	575.pantu,	norādījis	
šādus	argumentus.

[5.1]	 Izvērtējot	 apsūdzētā	 darbības,	 apelācijas	 instances	 tiesa	
nepamatoti	 nav	ņēmusi	 vērā	Krimināllikuma	6.panta	 otro	 daļu,	 8.panta	
pirmo	 daļu,	 10.panta	 ceturto	 daļu	 un	 16.panta	 pirmo	 un	 otro	 daļu.	
Apsūdzētais	lūdzis	iespēju	nodot	analīzes,	taču	viņam	šāda	iespēja	liegta.	
Minēto	 faktu	 apliecinājuši	 policijas	 darbinieks	 [pers.	 B]	 un	 apsūdzētā	
[pers.	A]	māte	 [pers.	C].	 Ievērojot	 to,	 ka	apsūdzētais	 labprātīgi	 atteicies	
no	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanas,	 pie	 kriminālatbildības	 atbilstoši	
Krimināllikuma	 17.pantam	 saucamas	 personas,	 kuras	 izdarījušas	
noziedzīgu	nodarījumu,	izmantojot	citu	personu,	proti,	policijas	darbinieks	
[pers.	B]	un	ārsts,	 kuri,	 liedzot	 apsūdzētajam	 iespēju	nodot	analīzes	un	
nepiedāvājot	 nodot	 siekalu	 paraugus,	 saucami	 pie	 kriminālatbildības,	
piemērojot	Krimināllikuma	18.pantu	un	21.panta	pirmo	daļu.	

[5.2]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	pārkāpusi	Kriminālprocesa	 likuma	
19.pantu,	 jo	 atzinusi	 par	 nepamatotiem	 apsūdzētā	 aizstāves	 apelācijas	
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sūdzības	argumentus	par	to,	ka	pirmās	instances	tiesai	bija	jāvērtē	nevis	
[pers.	A]	sākotnējā	atteikšanās	no	analīzēm,	bet	gan	tas,	vai	konstatētajos	
apstākļos	 vispār	 ir	 pamats	 apsūdzētā	 saukšanai	 pie	 kriminālatbildības.	
Turklāt	 tiesa	 lēmumā	 apzināti	 nav	 ierakstījusi	 laiku,	 kāds	 pagājis	 no	
brīža,	 kad	 apsūdzētajam	 pirmo	 reizi	 tika	 piedāvāts	 veikt	 pārbaudi	 ar	
alkometru,	 līdz	 brīdim,	 kad	 ārsts	 aizpildījis	 protokolu	 par	 atteikšanos	
no	medicīniskās	 pārbaudes,	 lai	 tādējādi	 izvairītos	 no	Ministru	 kabineta	 
2005.gada	 11.janvāra	 noteikumu	 Nr.	 15	 ievērošanas.	 Faktiski	 policija	
mājas	pagalmā	iebraukusi	plkst.	17.20,	pirmo	reizi	pārbaude	ar	alkometru	
apsūdzētajam	 piedāvāta	 plkst.	 17.35,	 bet	 protokolu	 par	 atteikšanos	 no	
medicīniskās	 pārbaudes	 ārsts	 aizpildījis	 ap	 plkst.	 18.40.	 Ievērojot	 to,	
ka	 jau	 plkst.	 18.47	 policijas	 darbinieks	 apsūdzētā	 klātbūtnē	 aizpildījis	
savu	protokolu,	 atzīstams,	 ka	 ārsts	 tiesā	 sniedzis	nepatiesas	 liecības,	 jo	
tik	 īsā	 laika	 periodā	 nav	 iespējams	 veikt	 nekādas	 pārbaudes.	 Savukārt	
laika	 periodā	 no	 plkst.	 18.47	 līdz	 plkst.	 19.35	 apsūdzētais	 stāvējis	 pie	
slimnīcas	 durvīm	un	mēģinājis	 pierunāt	 policijas	 darbinieku	dot	 viņam	
iespēju	nodot	analīzes.	Tādējādi	apsūdzētais	 ievērojis	Ministru	kabineta	 
2005.gada	11.janvāra	noteikumu	Nr.	15	nosacījumus.

[5.3]	 Pirmās	 instances	 tiesa	 nepamatoti	 piedzinusi	 no	 apsūdzētā	
Valsts	 policijas	 labā	 procesuālos	 izdevumus	 14,23	 euro par	 alkohola	
koncentrācijas	pārbaudi	izelpotajā	gaisā,	jo	šāda	pārbaude	apsūdzētajam	
nav	veikta.

[5.4]	Apelācijas	instances	tiesa	nav	ņēmusi	vērā	to,	ka	apsūdzētajam	
piedzimuši	 dvīņi,	 taču	 pirmās	 instances	 tiesas	 tiesnesis	 atteicis	
apsūdzētajam	 iespēju	 piedalīties	 bērnu	 reģistrēšanā.	 Šī	 iemesla	 dēļ	
bērnu	 dzimšanas	 dokumentos	 tēvs	 nav	 norādīts	 un	 bērniem	 liegta	
iespēja	 izmantot	 apsūdzētā	 uzvārdu,	 savukārt	 apsūdzētajam	 sakarā	 ar	
nepamatotu	notiesāšanu	liegta	iespēja	piedalīties	bērnu	audzināšanā.

Motīvu daļa 

[6]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Latgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 8.jūnija	
lēmums	 atceļams	 daļā	 par	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 noteikto	 sodu	 pēc	
Krimināllikuma	262.1panta	pirmās	daļas	un	daļā	par	galīgo	sodu	saskaņā	
ar	 Krimināllikuma	 50.panta	 piekto	 daļu.	 Atceltajā	 daļā	 lieta	 nosūtāma	
jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	 instances	 tiesā.	 Pārējā	 daļā	 apelācijas	
instances	 tiesas	nolēmums	atstājams	negrozīts,	 bet	 apsūdzētā	 [pers.	A]	
kasācijas	sūdzība	noraidāma.

Senāts,	pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	584.panta	otro	daļu,	
atzīst	par	nepieciešamu	pārsniegt	apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzībā	
izteikto	prasību	apjomu,	jo	konstatē	tādu	Krimināllikuma	pārkāpumu,	kas	
nav	norādīts	sūdzībā	un	kas	novedis	pie	nelikumīga	nolēmuma.	
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[6.1]	 Pirmās	 instances	 tiesa	 par	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 atbildību	
pastiprinošu	 apstākli	 saskaņā	 ar	Krimināllikuma	48.panta	pirmās	daļas	
1.punktu	 atzinusi	 to,	 ka	 noziedzīgais	 nodarījums	 veido	 noziedzīgu	
nodarījumu	 recidīvu.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 secinājusi,	 ka	 minētais	
atbildību	pastiprinošais	apstāklis	konstatēts	nepamatoti,	 jo	noziedzīgais	
nodarījums	 izskatāmajā	 lietā	 izdarīts	 pirms	 [pers.	 A]	 notiesāšanas	
pirmajā	lietā,	savukārt	citas	nedzēstas	sodāmības	[pers.	A]	nav.	Ievērojot	
minēto,	apelācijas	instances	tiesa	norādīto	atbildību	pastiprinošo	apstākli	
no	 pirmās	 instances	 tiesas	 sprieduma	 izslēgusi.	 Vienlaikus	 apelācijas	
instances	 tiesa	 secinājusi,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa	 nepamatoti	 nav	
atzinusi	 par	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 atbildību	 pastiprinošu	 apstākli	 to,	 ka	
noziedzīgais	 nodarījums	 izdarīts	 alkohola	 ietekmē.	 Ievērojot	 to,	 ka	 par	
šo	 faktu	 nebija	 iesniegts	 apelācijas	 protests,	 apelācijas	 instances	 tiesa	
atzinusi,	 ka	 tā	 nevar	 novērst	 pirmās	 instances	 tiesas	 pieļauto	 kļūdu,	 jo	
tādā	veidā	 tiktu	pasliktināts	 apsūdzētā	 stāvoklis	 lietā.	 Ievērojot	minēto,	
kā	 arī	 to,	 ka	 [pers.	 A]	 piespriestais	 sods	 atbilst	 noziedzīgā	 nodarījuma	
raksturam,	 apsūdzētā	 personībai	 un	 attieksmei	 pret	 savu	 rīcību,	 ir	
samērīgs	 ar	 izdarīto	 noziedzīgo	 nodarījumu,	 apelācijas	 instances	 tiesa	
atzinusi,	ka	piespriestā	soda	samazināšanai	nav	pamata.

[6.2]	Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	instances	tiesa,	izslēdzot	no	[pers.	A]	
apsūdzības	atbildību	pastiprinošu	apstākli,	nepamatoti	nav	mīkstinājusi	
apsūdzētajam	 ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 noteikto	 sodu	 pēc	
Krimināllikuma	 262.1panta	 pirmās	 daļas	 un	 līdz	 ar	 to	 arī	 galīgo	 sodu	
saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	piekto	daļu.	

Krimināllikuma	 46.pantā	 ir	 norādīti	 soda	 noteikšanas	 vispārīgie	
principi.	Minētā	panta	otrajā	daļā	noteikts,	ka,	nosakot	soda	veidu,	ņem	
vērā	izdarītā	noziedzīgā	nodarījuma	raksturu	un	radīto	kaitējumu,	kā	arī	
vainīgā	 personību.	 Savukārt	 atbilstoši	 Krimināllikuma	 46.panta	 trešajai	
daļai,	nosakot	soda	mēru,	ņem	vērā	atbildību	mīkstinošos	un	pastiprinošos	
apstākļus.	Tādējādi	atbilstoši	soda	noteikšanas	vispārīgajiem	principiem	
atbildību	mīkstinošu	vai	atbildību	pastiprinošu	apstākļu	esība	ir	viens	no	
kritērijiem,	kas	ņemams	vērā,	nosakot	soda	mēru.	

Augstākā	 tiesa	 jau	 iepriekš	 norādījusi,	 ka	 jaunu	 Krimināllikuma	
46.pantā	 ietverto	 apstākļu	 konstatēšana	 ir	 pamats	 soda	 mēra	
pārskatīšanai,	 ja	 sods	 bijis	 noteikts,	 neņemot	 vērā	 šos	 apstākļus	
(Augstākās tiesas 2016.gada 17.marta lēmums lietā Nr. SKK-154/2016 
(11370038213, 11370047413), Augstākās tiesas 2018.gada 24.maija 
lēmums lietā Nr. SKK-150/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0524.11270005914.2.L)). 
Arī	juridiskajā	literatūrā	norādīts,	ka,	konstatējot	atbildību	pastiprinošos	
apstākļus,	 noziedzīgu	 nodarījumu	 izdarījušajai	 personai	 ir	 pamats	
piemērot	 bargāku	 sodu	 salīdzinājumā	 ar	 sodu,	 kas	 būtu	 piemērojams,	
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atbildību	 pastiprinošajiem	 apstākļiem	 neesot	 (Krastiņš U., Liholaja V. 
Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015, 
214.lpp.).	 Minētais	 attiecināms	 arī	 uz	 atbildību	 pastiprinoša	 apstākļa	
izslēgšanu,	kas	ir	pamats	apsūdzētajam	noteiktā	soda	mīkstināšanai.	

Izslēdzot	 no	 apsūdzības	 Krimināllikuma	 48.panta	 pirmās	 daļas	
1.punktā	paredzēto	apsūdzētā	atbildību	pastiprinošu	apstākli	–	noziedzīgais	
nodarījums	 veido	 noziedzīgu	 nodarījumu	 recidīvu	 –	 un	 nesamazinot	
apsūdzētajam	 ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 noteikto	 sodu,	 kas	
bija	noteikts,	ņemot	vērā	minēto	atbildību	pastiprinošo	apstākli,	 apelācijas	
instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 574.panta	 1.punktā	 
norādīto	 pārkāpumu	 –	 nepareizi	 piemērojusi	 Krimināllikuma	 46.panta	 
trešo	daļu	–	un	tādējādi	nepamatoti	pasliktinājusi	apsūdzētā	stāvokli	lietā.	

Atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	562.panta	trešajā	daļā	noteiktajam	
smagāka	 soda	 noteikšana	 apelācijas	 instances	 tiesā	 apsūdzētajam	
pieļaujama	 tad,	 kad	 šā	 iemesla	 dēļ	 iesniegts	 prokurora	 protests	 vai	
cietušā	sūdzība,	kā	arī	tad,	ja	pēc	prokurora	protesta	vai	cietušā	sūdzības	
apsūdzība	grozīta	uz	smagāku.

Ievērojot	 to,	 ka	 par	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 daļā	 par	
atbildību	pastiprinoša	apstākļa	nekonstatēšanu	apelācijas	protests	netika	
iesniegts,	 apelācijas	 instances	 tiesas	 faktiski	 konstatētajam	 atbildību	
pastiprinošajam	 apstāklim	 –	 noziedzīgais	 nodarījums	 izdarīts	 alkohola	
ietekmē	–	nav	juridiskas	nozīmes,	un	tas	nevar	būt	par	pamatu	bargāka	
soda	noteikšanai.	

[7]	Senāts	atzīst,	ka	pārējā	daļā	pirmās	instances	tiesas	spriedums	
atstājams	negrozīts,	bet	apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzība	noraidāma.	

[7.1]	Apelācijas	instances	tiesa	atzinusi,	ka	ar	pirmās	instances	tiesas	
pārbaudītajiem	 un	 spriedumā	 novērtētajiem	 pierādījumiem	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 vainīgums	 inkriminētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā	 ir	 pierādīts.	
Tiesa	konstatējusi	apsūdzētā	darbībās	visas	nepieciešamās	un	obligātās	
Krimināllikuma	262.1panta	pirmajā	daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	
sastāva	 pazīmes.	 Lietā	 iegūtos	 pierādījumus	 tiesa	 izvērtējusi	 atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likuma	 128.panta	 otrās	 daļas	 prasībām	 to	 kopumā	
un	 savstarpējā	 sakarībā.	 Kriminālprocesa	 likuma	 prasību	 pārkāpumus	
pierādījumu	novērtēšanā,	kas	varētu	būt	par	pamatu	apelācijas	instances	
tiesas	 nolēmuma	 atcelšanai,	 Senāts	 nekonstatē,	 savukārt	 apsūdzētā	
subjektīvais	 viedoklis	 par	 lietā	 iegūto	 pierādījumu	 citādu	 novērtējumu,	
ja	 tiesa	 pierādījumu	novērtēšanā	 nav	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	
būtiskus	pārkāpumus,	nevar	būt	par	pamatu	apelācijas	 instances	 tiesas	
nolēmuma	atcelšanai.	

[7.2]	 Senāts	 atzīst	 par	 nepamatotu	 kasācijas	 sūdzības	 argumentu	
par	to,	ka	apelācijas	 instances	tiesā	 lieta	 iztiesāta	nelikumīgā	sastāvā,	 jo	
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tiesnese	 D.	 Skudra	 piedalījusies	 lietas	 iztiesāšanā,	 atrodoties	 interešu	
konflikta	apstākļos.	

Kriminālprocesa	 likuma	 50.panta	 pirmajā	 daļā	 nostiprināts	
vispārīgs	 princips,	 ka	 amatpersona	 nedrīkst	 uzņemties	 pilnvaras	 veikt	
kriminālprocesu,	ja	tādējādi	šī	persona	nonāktu	interešu	konfliktā,	proti,	ja	
tās	personiskās	intereses	gan	tieši,	gan	netieši	nesakrīt	ar	kriminālprocesa	
mērķi	 vai	 pastāv	 apstākļi,	 kas	 kriminālprocesā	 iesaistītajai	 personai	
pamatoti	dod	iemeslu	pieļaut	šādu	ieinteresētību.	

Kriminālprocesa	 likuma	 51.pantā	 norādīti	 neapstrīdamie	 interešu	
konflikta	 apstākļi,	 savukārt	 Kriminālprocesa	 likuma	 52.pantā	 norādīti	
interešu	 konflikta	 papildu	 apstākļi	 atsevišķām	 kriminālprocesā	
iesaistītajām	personām,	tostarp	tiesnesim.	

Kriminālprocesa	 likuma	 55.panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 noteikts,	
ka	 persona,	 kura	 īsteno	 aizstāvību,	 cietušais	 vai	 procesa	 veikšanai	
pilnvarota	persona,	ja	tai	ir	zināmi	apstākļi,	kas	liedz	kādai	amatpersonai	
veikt	 konkrēto	 kriminālprocesu,	 iesniedz	 šīs	 personas	 noraidījumu	 šā	
likuma	54.panta	pirmajā	daļā	minētajām	personām,	kurām	ir	tiesības	lemt	
par	noraidījumu.	Pirmstiesas	kriminālprocesā	un	lietas	izskatīšanā	tiesā	
līdz	 iztiesāšanas	 uzsākšanai	 noraidījumu	 piesaka	 rakstveidā,	 bet	 tiesas	
sēdē	–	mutvārdos,	to	ierakstot	sēdes	protokolā.	

Senāts	 atzīst,	 ka	 lietā	 nav	 konstatējami	 Kriminālprocesa	 likuma	
50.,	 51.	 un	 52.pantā	 norādītie	 interešu	 konflikta	 apstākļi.	 Tiesnese	
D.	 Skudra	 sevi	 no	 izskatāmās	 lietas	 iztiesāšanas	 nav	 atstatījusi,	 līdz	 ar	
to	 prezumējams,	 ka	 tiesnese	 subjektīvi	 nav	 šaubījusies	 par	 savu	 spēju	
izspriest	 lietu	objektīvi.	Arī	apsūdzētais	 [pers.	A]	un	viņa	aizstāve	 lietas	
iztiesāšanas	 laikā	 noraidījumu	 tiesnesei	 nav	 pieteikuši.	 Tas	 apstāklis,	
ka	 tiesnese	D.	Skudra	piedalījusies	 citas	krimināllietas	 iztiesāšanā,	kurā	
apsūdzēts	 [pers.	A],	pats	par	 sevi	nevar	būt	par	pietiekamu	pamatu,	 lai	
atzītu,	ka	tiesnese	iztiesājusi	izskatāmo	lietu	interešu	konflikta	apstākļos.	
Savukārt	kasācijas	sūdzībā	ietvertās	norādes	par	to,	ka	tiesnese	D.	Skudra	
ir	naidīgi	pret	viņu	noskaņota,	apsūdzētais	nav	pamatojis,	aprobežojoties	
šajā	daļā	vienīgi	ar	vispārīgiem	apgalvojumiem.	

[7.3]	 Senāts	 atzīst	 par	 nepamatotu	 kasācijas	 sūdzībā	 ietverto	
norādi	 par	 to,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 iztiesājot	 lietu,	 pieļāvusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 25.pantā	 paredzētā	 dubultās	 sodīšanas	
nepieļaujamības	principa	(ne bis in idem)		pārkāpumu.

Kriminālprocesa	likuma	25.panta	pirmajā	daļā	noteikts,	ka	nevienu	
nedrīkst	 no	 jauna	 tiesāt	 vai	 sodīt	 par	 nodarījumu,	 par	 kuru	 viņš	 jau	
Latvijā	vai	ārvalstī	ir	ticis	attaisnots	vai	sodīts	ar	likumā	noteiktajā	kārtībā	
pieņemtu	un	 spēkā	 stājušos	nolēmumu	krimināllietā	 vai	 administratīvā	
pārkāpuma	lietā.
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Dubultās	sodīšanas	nepieļaujamības	princips	nosaka	tiesības	netikt	
atkārtoti	tiesātam	un	sodītam	par	vienu	un	to	pašu	nodarījumu.	Minētais	
princips	aizliedz	tiesāšanu	un	sodīšanu	par	otru	nodarījumu,	kas	izceļas	no	
tiem	pašiem	faktiem	vai	faktiem,	kas	pēc	būtības	ir	tie	paši	(sk. Satversmes 
tiesas 2012.gada 18.oktobra sprieduma lietā Nr. 2012-02-01 14.punktu).	

No	administratīvā	pārkāpuma	protokola	Nr.	PF	705534,	kura	kopija	
pievienota	lietas	materiāliem,	redzams,	ka	administratīvais	sods	55	euro 
apmērā	 [pers.	 A]	 piemērots	 par	 Latvijas	 Administratīvo	 pārkāpumu	
kodeksa	 149.24panta	 pirmajā	 daļā	 paredzēto	 pārkāpumu,	 proti,	 par	
tāda	 transportlīdzekļa	 izmantošanu	 ceļu	 satiksmē,	 kuram	 noteiktajā	
termiņā	nav	veikta	valsts	 tehniskā	apskate	 (1.sējuma 18.lapa). Savukārt	
izskatāmajā	lietā	[pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	un	sodīts	pēc	Krimināllikuma	
262.1panta	 pirmās	 daļas	 par	 atteikšanos	 no	 medicīniskās	 pārbaudes	
alkohola	koncentrācijas	noteikšanai	asinīs,	ko	izdarījis	transportlīdzekļa	
vadītājs,	kuram	nav	transportlīdzekļa	vadīšanas	tiesību	(transportlīdzekļa	
vadīšanas	tiesības	ir	atņemtas).

Tādējādi	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 pēc	
Latvijas	 Administratīvo	 pārkāpumu	 kodeksa	 149.24panta	 pirmās	 daļas	
un	 Krimināllikuma	 262.1panta	 pirmās	 daļas	 par	 diviem	 dažādiem	
nodarījumiem,	 kas	 izcēlušies	 no	 dažādiem	 faktiem	 un	 kurus	 raksturo	
dažādi	 faktiskie	 apstākļi.	 Līdz	 ar	 to	 lietā	 nav	 konstatējams	 dubultās	
sodīšanas	nepieļaujamības	principa	(ne bis in idem)	pārkāpums.	

[7.4]	Apelācijas	instances	tiesa	ir	izvērtējusi	un	motivēti	noraidījusi	
apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāves	 apelācijas	 sūdzībā	 norādītos	 un	 kasācijas	
sūdzībā	 atkārtotos	 argumentus	 par	 to,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 rīcība,	
piekrītot	 medicīniskās	 pārbaudes	 veikšanai	 Ministru	 kabineta	 
2005.gada	11.janvāra	noteikumu	Nr.	15	“Kārtība,	kādā	nosakāma	alkohola	
koncentrācija	 asinīs	 un	 izelpotajā	 gaisā	 un	 konstatējams	 narkotisko	 vai	
citu	 apreibinošo	 vielu	 iespaids”	 4.punktā	 noteiktajā	 divu	 stundu	 laika	
periodā,	kurā	medicīnisko	pārbaudi	var	veikt,	saskaņā	ar	Krimināllikuma	
16.pantu	vērtējama	kā	 labprātīga	atteikšanās	no	noziedzīgā	nodarījuma	
izdarīšanas.	Apelācijas	 instances	 tiesa	atzinusi,	ka	 [pers.	A]	divu	stundu	
laikā	ir	paudis	savu	gribu	veikt	medicīnisko	pārbaudi,	taču	tas	noticis	pēc	
tam,	 kad	 viņš	 jau	 bija	 izdarījis	Krimināllikuma	262.1panta	 pirmajā	 daļā	
paredzēto	 noziedzīgo	 nodarījumu,	 jo	 minētais	 noziedzīgais	 nodarījums	
ir	 pabeigts	brīdī,	 kad	uz	medicīnisko	pārbaudi	nosūtītā	persona	paziņo	
ārstniecības	 personai,	 ka	 atsakās	 no	 medicīniskās	 pārbaudes,	 un	 šāds	
paziņojums	 tiek	 fiksēts	 medicīniskās	 pārbaudes	 protokolā	 alkohola	
ietekmes	 noteikšanai	 atbilstoši	 iepriekšminēto	 noteikumu	 19.punktam.	
Ievērojot	 minēto,	 uz	 medicīnisko	 pārbaudi	 nosūtītās	 personas	 vēlākai	
viedokļa	 maiņai	 nav	 izšķirošas	 juridiskas	 nozīmes	 un	 personas	 vēlāka	
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piekrišana	 medicīniskās	 pārbaudes	 veikšanai	 nevar	 tikt	 atzīta	 par	
labprātīgu	atteikšanos	no	noziedzīga	nodarījuma	izdarīšanas	saskaņā	ar	
Krimināllikuma	16.pantu.

Senātam	 nav	 pamata	 apšaubīt	 šādus	 apelācijas	 instances	 tiesas	
atzinumus.

[7.5]	Senāts	atzīst	par	nepamatotiem	apsūdzētā	kasācijas	sūdzības	
argumentus	par	to,	ka	apelācijas	instances	tiesa	lietu	nav	izskatījusi	pilnā	
apjomā	 un	 tādējādi	 nav	 ievērojusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 575.panta	
pirmās	daļas	8.punkta	nosacījumus.

Apjomu	 un	 ietvarus,	 kādos	 lieta	 tiek	 iztiesāta	 apelācijas	 instances	
tiesā,	reglamentē	Kriminālprocesa	likuma	562.pants.	Minētā	panta	pirmajā	
daļā	noteikts,	ka	tiesas	izmeklēšana	un	tiesas	debates	apelācijas	instances	
tiesā	notiek	sūdzībā	vai	protestā	izteikto	prasību	apjomā	un	ietvaros,	kurus	
nedrīkst	 pārsniegt,	 izņemot	 gadījumus,	 kad	 apelācijas	 instances	 tiesai	
rodas	šaubas	par	pirmās	instances	tiesas	konstatēto	apsūdzētā,	dalībnieku	
vai	līdzdalībnieku	vainu	vai	atbildību	pastiprinošiem	apstākļiem.

No	apelācijas	instances	tiesas	nolēmuma	redzams,	ka	lieta	izskatīta	
atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 562.panta	 nosacījumiem.	 Apelācijas	
instances	tiesa	ir	izvērtējusi	visus	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāves	apelācijas	
sūdzības	 argumentus,	 kuriem	 ir	 nozīme	 lietas	 taisnīgā	 izspriešanā.	
Kriminālprocesa	 likuma	 575.panta	 pirmās	 daļas	 8.punkts,	 uz	 kura	
pārkāpumu	 savā	 kasācijas	 sūdzībā	 norādījis	 apsūdzētais,	 noteic,	 ka	 par	
Kriminālprocesa	likuma	būtisku	pārkāpumu,	kas	katrā	ziņā	izraisa	tiesas	
nolēmuma	 atcelšanu,	 ir	 atzīstama	 lietas	 izskatīšana	 bez	 pierādījumu	
pārbaudes,	 neievērojot	 šā	 likuma	 499.panta	 nosacījumus.	 Apsūdzētā	
[pers.	 A]	 atsauce	 uz	 šo	 likuma	 pārkāpumu	 ir	 nevietā,	 jo	 krimināllieta	
pirmās	instances	tiesā	tika	izskatīta,	izdarot	pierādījumu	pārbaudi.	

[7.6]	Senāts	atzīst	par	nepamatotiem	apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	
sūdzībā	izteiktos	apgalvojumus	par	to,	ka	23	minūšu	laikā,	kurā	apelācijas	
instances	 tiesa	 sagatavojusi	 saīsināto	 nolēmumu,	 nav	 iespējams	 izlemt	
visus	jautājumus,	kas	tiesai	saskaņā	ar	likumu	jāizlemj	apspriežu	istabā,	
un	sagatavot	nolēmuma	tekstu	uz	trīs	lapām.	

Kriminālprocesa	 likumā	 nav	 noteikts	minimālais	 laiks,	 kāds	 tiesai	
jāpavada	apspriedes	istabā,	lai	pieņemtu	nolēmumu,	savukārt	apsūdzētā	
apgalvojumi	par	 to,	ka	 izskatāmajā	 lietā	šis	 laiks	bijis	par	 īsu,	vērtējami	
vienīgi	 kā	 viņa	 subjektīvi	 pieņēmumi,	 kas	 neapstiprinās	 ar	 lietas	
materiāliem.	

[7.7]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa,	 kuras	 spriedumu	
apelācijas	 instances	 tiesa	 atstājusi	 negrozītu,	 pamatoti	 piedzinusi	 no	
apsūdzētā	 izdevumus	 14,23	 euro,	 kas	 radušies	 sakarā	 ar	 medicīnisko	
pārbaudi	alkohola	ietekmes	(koncentrācijas)	noteikšanai.	
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Ar	 lietas	 materiāliem	 pievienoto	 2016.gada	 9.maija	 medicīniskās	
pārbaudes	 protokolu	 Nr.	 12	 alkohola	 ietekmes	 (koncentrācijas)	
noteikšanai	 apstiprinās,	 ka	 apsūdzētajam	 šāda	 pārbaude	 veikta,	 un	
konstatēts,	ka	apsūdzētais	atrodas	alkohola	reibumā.	

Atbilstoši	 Ministru	 kabineta	 2005.gada	 11.janvāra	 noteikumu	
“Kārtība,	kādā	nosakāma	alkohola	koncentrācija	asinīs	un	izelpotajā	gaisā	
un	konstatējams	narkotisko	vai	citu	apreibinošo	vielu	iespaids”,	kas	bija	
spēkā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanas	 laikā,	 33.punktam	 gadījumā,	
ja	 transportlīdzekļa	 vadītājam	 medicīniskajā	 pārbaudē	 konstatē	 Ceļu	
satiksmes	likumā	noteikto	alkohola	koncentrāciju	asinīs,	kuru	sasniedzot	
aizliegts	 vadīt	 transportlīdzekli	 [..],	 medicīniskās	 pārbaudes	 izdevumus	
sedz	attiecīgais	transportlīdzekļa	vadītājs.	

Ievērojot	minēto,	pirmās	instances	tiesa	pamatoti	nolēmusi	piedzīt	
no	apsūdzētā	medicīniskās	pārbaudes	izdevumus.

[7.8]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 kasācijas	 sūdzības	
argumenti	 par	 pirmās	 instances	 tiesas	 tiesneša	 rīcību,	 noraidot	 viņa	
lūgumu	 par	 iespēju	 piedalīties	 bērnu	 reģistrēšanā,	 nav	 izskatāmi	
kasācijas	kārtībā,	jo	saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	569.panta	pirmo	
daļu	pārsūdzēšana	kasācijas	kārtībā	 ir	 rakstveida	kasācijas	protesta	vai	
sūdzības	iesniegšana	Augstākajā	tiesā	par	tāda	apelācijas	instances	tiesas	
nolēmuma	tiesiskumu,	kurš	nav	stājies	spēkā,	nolūkā	panākt	tā	atcelšanu	
pilnībā	vai	kādā	tā	daļā	vai	arī	tā	grozīšanu	juridisku	iemeslu	dēļ.	

[8]	 Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	
piemērots	 drošības	 līdzeklis	 –	 apcietinājums.	 Senāts	 atzīst,	 ka	minētais	
drošības	 līdzeklis	 atceļams,	 jo	 apsūdzētais	 izcieš	 brīvības	 atņemšanas	
sodu	citā	lietā.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a 

atcelt	 Latgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 8.jūnija	 lēmumu	 daļā	 par	
[pers.	A]	noteikto	sodu	pēc	Krimināllikuma	262.1panta	pirmās	daļas	un	
daļā	 par	 galīgo	 sodu	 saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 50.panta	 piekto	 daļu.	
Atceltajā	daļā	 lietu	nosūtīt	 jaunai	 izskatīšanai	apelācijas	 instances	 tiesā.	
Pārējā	 daļā	 Latgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 8.jūnija	 lēmumu	 atstāt	
negrozītu;

apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzību	noraidīt;
apsūdzētajam	[pers.	A]	piemēroto	drošības	līdzekli	–	apcietinājumu	–	

atcelt.
Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Valsts akciju sabiedrības valdes loceklis atzīstams par 
valsts amatpersonu
Arī pirms 2014.gada 15.maija likuma “Grozījumi Krimināllikumā” 
Krimināllikuma 316.pantā definētais valsts amatpersonas jēdziens bija 
attiecināms uz amatpersonām, kuras pilda valsts dienesta pienākumus 
kapitālsabiedrībās vai kurām ir tiesības rīkoties ar kapitālsabiedrības 
mantu un finanšu līdzekļiem (Krimināllikuma 316., 320. un 323.pants).

Rīgā	2019.gada	25.aprīlī					 SKK-33/2019
ECLI:LV:AT:2019:0425.12812000713.2.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Voldemārs	Čiževskis,	 
 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senatore	Anita	Nusberga

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	A]	un	viņa	aizstāvja	V.	Klotiņa,	apsūdzētā	[pers.	B]	un	viņa	aizstāves	
G.	Kaminskas,	apsūdzētā	[pers.	C]	un	viņa	aizstāvja	Z.	Ūdra,	likvidējamās	
SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 pārstāvja	 [pers.	 C]	 kasācijas	 sūdzībām	 par	 Rīgas	
apgabaltiesas	2018.gada	9.aprīļa	spriedumu.	

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Rīgas	rajona	tiesas	2016.gada	11.janvāra	spriedumu
[pers.	A],	personas	kods	[..],
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 198.panta	 ceturtajā	 daļā	

paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā	 un	 sodīts	 ar	 naudas	 sodu	 130	
minimālo	mēnešalgu	apmērā,	t.i.,	48	100	euro.

[Pers.	C],	personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	199.panta	otrajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	 nodarījumā	 un	 sodīts	 ar	 naudas	 sodu	 100	 minimālo	
mēnešalgu	apmērā,	t.i.,	37	000	euro.

[Pers.	B],	personas	kods	[..],
atzīts	 par	 nevainīgu	 Krimināllikuma	 320.panta	 trešajā	 daļā	

paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	un	attaisnots.

[2]	 Juridiskai	 personai	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 noteikts	 piespiedu	
ietekmēšanas	 līdzeklis	 –	 naudas	 piedziņa	 400	 minimālo	 mēnešalgu	
apmērā	–	148	000	euro.

[3]	 Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 nolemts	 saskaņā	 ar	
Kriminālprocesa	 likuma	 371.panta	 piekto	 daļu	 Rīgas	 pilsētas	 Latgales	
priekšpilsētas	prokuratūrai	nodot	tiesas	izmeklēšanas	laikā	iegūtās	ziņas	–	
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[pers.	 D]	 kriminālprocesā	 sniegtās	 liecības	 –,	 lai	 izvērtētu	 noziedzīga	
nodarījuma	sastāva	esību	viņa	darbībās.

[4]	Ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	[pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	
Krimināllikuma	 198.panta	 ceturtajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	 par	 to,	 ka	 viņš,	 būdams	 uzņēmējsabiedrības	 atbildīgs	
darbinieks,	 izmantojot	 savas	 pilnvaras,	 personiski	 izdarīja	 neatļauta	
labuma,	 tas	 ir,	materiālu	 vērtību	 lielā	 apmērā,	 prettiesisku	 pieņemšanu	
par	kādu	jau	izdarītu	darbību	labuma	devēja	interesēs	(neatļauta	labuma	
pieņemšana).	

Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 C]	 atzīts	 par	 vainīgu	
Krimināllikuma	 199.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	par	to,	ka	viņš	personiski	izdarīja	materiālu	vērtību	nodošanu,	
ja	 piedāvājums	 pieņemts,	 lielā	 apmērā	 uzņēmējsabiedrības	 atbildīgam	
darbiniekam,	 lai	 tas,	 izmantojot	 savas	 pilnvaras,	 izdarītu	 kādu	 darbību	
labuma	devēja	interesēs	(komerciāla	uzpirkšana).

[5]	Izskatījusi	lietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	apsūdzētā	[pers.	C],	
apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvja	V.	Klotiņa	iesniegtajām	apelācijas	sūdzībām	
un	 Ģenerālprokuratūras	 Krimināltiesiskā	 departamenta	 prokurora	
M.	 Lejas	 iesniegto	 apelācijas	 protestu,	 Rīgas	 apgabaltiesa	 ar	 2018.gada	
9.aprīļa	 spriedumu	 atcēla	 Rīgas	 rajona	 tiesas	 2016.gada	 11.janvāra	
spriedumu	 daļā	 par	 [pers.	 A]	 atzīšanu	 par	 vainīgu	 un	 sodīšanu	 pēc	
Krimināllikuma	198.panta	ceturtās	daļas,	daļā	par	[pers.	C]	atzīšanu	par	
vainīgu	un	sodīšanu	pēc	Krimināllikuma	199.panta	otrās	daļas,	daļā	par	
[pers.	 B]	 attaisnošanu	 apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 320.panta	 trešās	
daļas,	 daļā	 par	 pirmās	 instances	 tiesas	 izmeklēšanas	 laikā	 iegūto	 ziņu	
nodošanu	Rīgas	pilsētas	Latgales	priekšpilsētas	prokuratūrai.

Ar	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 A]	 atzīts	 par	
vainīgu	Krimināllikuma	320.panta	 trešajā	daļā	paredzētajā	noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts,	piemērojot	Krimināllikuma	49.1panta	pirmās	daļas	
1.punktu,	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 4	 gadiem	 6	 mēnešiem,	 aizliedzot	
ieņemt	valdes	 locekļa	amatu	valsts	un	pašvaldību	kapitālsabiedrībās	uz	 
3	gadiem	6	mēnešiem;

[Pers.	 B]	 atzīts	 par	 vainīgu	Krimināllikuma	 320.panta	 trešajā	 daļā	
paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts,	piemērojot	Krimināllikuma	
49.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punktu,	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 3	 gadiem	 
6		mēnešiem,	aizliedzot	ieņemt	valdes	locekļa	amatu	valsts	un	pašvaldību	
kapitālsabiedrībās	uz	3	gadiem;

[Pers.	 C]	 atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 323.panta	 otrajā	 daļā	
paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts,	piemērojot	Krimināllikuma	
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49.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punktu,	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 3	 gadiem	 
6	mēnešiem.

Ar	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	noziedzīgi	 iegūtos	 līdzekļus	
146	500	euro	nolemts	konfiscēt	valsts	labā.

No	[pers.	B]	valsts	labā	piedzīti	noziedzīgi	iegūtie	līdzekļi	182	600	euro. 
No	[pers.	A]	valsts	labā	piedzīti	noziedzīgi	iegūtie	līdzekļi	298	000	euro.
Pārējā	daļā	pirmās	instances	tiesas	spriedums	atstāts	negrozīts.

[6]	Ar	apelācijas	 instances	 tiesas	spriedumu	[pers.	A]	un	 [pers.	B]	
atzīti	 par	 vainīgiem	 Krimināllikuma	 320.panta	 trešajā	 daļā	 paredzētajā	
noziedzīgajā	 nodarījumā	 par	 to,	 ka	 viņi,	 būdami	 valsts	 amatpersonas,	
personu	 grupā	 pēc	 iepriekšējas	 vienošanās	 personiski	 pieņēma	 kukuli,	
tas	 ir,	 materiālu	 vērtību	 un	 mantiska	 rakstura	 labumu	 lielā	 apmērā,	
pirms	kādas	nelikumīgas	darbības	 izdarīšanas	un	par	kādu	 jau	 izdarītu	
nelikumīgu	darbību	kukuļdevēja	un	citas	personas	interesēs,	 izmantojot	
savu	dienesta	stāvokli.

Ar	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 C]	 atzīts	 par	
vainīgu	 Krimināllikuma	 323.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	 par	 to,	 ka	 viņš	 nodeva	 kukuli,	 tas	 ir,	 materiālu	 vērtību	 un	
mantiska	rakstura	labumu	lielā	apmērā,	personiski	valsts	amatpersonai,	
lai	tā,	izmantojot	savu	dienesta	stāvokli,	izdarītu	kādu	darbību	kukuļdevēja	
un	citas	personas	interesēs.

[7]	 Kasācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 9.aprīļa	
spriedumu	iesnieguši	apsūdzētais	[pers.	A]	un	viņa	aizstāvis	V.	Klotiņš.	

[7.1]	Kasācijas	sūdzības	iesniedzēji	uzskata,	ka	apelācijas	instances	
tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 574.panta	 1.punktā	 norādīto	
Krimināllikuma	 pārkāpumu,	 kā	 arī	 Kriminālprocesa	 likuma	 527.panta	
otrās	 daļas	 6.punkta	 pārkāpumu,	 kas	 atzīstami	 par	 Kriminālprocesa	
likuma	 būtiskiem	 pārkāpumiem	 šā	 likuma	 575.panta	 trešās	 daļas	
izpratnē.	Kriminālprocesa	likuma	527.panta	otrās	daļas	6.punkts	noteic,	
ka	 notiesājoša	 sprieduma	 motīvu	 daļā	 norāda	 motīvus	 par	 konkrētā	
soda	 piemērošanu.	 Spriedumā	 norādīts,	 ka	 [pers.	 A]	 piemērojams	
papildsods	–	aizliegums	ieņemt	valdes	locekļa	amatu	valsts	un	pašvaldību	
kapitālsabiedrībās	 uz	 3	 gadiem	 6	 mēnešiem.	 Vienlaikus	 spriedumā	
nav	 sniegta	 motivācija	 par	 šāda	 papildsoda	 piemērošanu	 [pers.	 A],	
kamēr	 apelācijas	 instances	 tiesa	 sniegusi	 motivāciju	 par	 papildsoda	
nepiemērošanu	citiem	apsūdzētajiem.

[7.2]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 motivējusi,	 kāpēc,	 nosakot	
[pers.	 A]	 sodu,	 tā	 piemēro	 tieši	 Krimināllikuma	 49.1panta	 pirmās	
daļas	 1.punktu,	 bet	 ne	 2.punktu	 vai	 3.punktu,	 tādējādi	 tiesa	 pieļāvusi	
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Kriminālprocesa	likuma	575.panta	trešajā	daļā	paredzēto	Kriminālprocesa	
likuma	būtisku	 pārkāpumu,	 kā	 arī	 tiesa	 nav	 ievērojusi	 Kriminālprocesa	
likuma	320.panta	ceturto	daļu,	511.panta	otro	daļu,	512.panta	pirmo	daļu,	
527.panta	otrās	daļas	6.punktu	un	564.panta	ceturto	daļu.	

Kriminālprocesa	 likuma	 320.panta	 ceturtā	 daļa	 noteic,	 ka	 tiesa	
motīvu	daļā	norāda	atsauci	uz	likumu,	saskaņā	ar	kuru	nolēmums	pieņemts,	
un	 pamato	 izdarīto	 secinājumu.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 konkrētajā	
gadījumā	varēja	samazināt	[pers.	A]	brīvības	atņemšanas	soda	minimālo	
robežu	vai	 arī	 noteikt	 [pers.	A]	 vieglāku	 soda	veidu.	Kasācijas	 sūdzības	
iesniedzēji	 atsaucas	 uz	 Augstākās	 tiesas	 Krimināllietu	 departamenta	
2012.gada	16.oktobra	lēmumu	lietā	Nr.	SKK-546/2012,	kurā	norādīts,	ka	
tiesai	 ir	 jāmotivē	 savs	 izvēlētais	Krimināllikuma	49.1panta	pirmās	daļas	
rīcības	variants.	

[7.3]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nepamatoti,	 atzīstot,	 ka	 [pers.	 A]	
noziedzīga	 nodarījuma	 izdarīšanas	 brīdī	 bija	 valsts	 amatpersona	
Krimināllikuma	 316.panta	 izpratnē,	 [pers.	 A]	 darbības	 kvalificējusi	 pēc	
Krimināllikuma	 320.panta	 trešās	 daļas.	 Tādējādi	 apelācijas	 instances	
tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 574.panta	 2.punktā	 paredzēto	
Krimināllikuma	pārkāpumu.

Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēji	 norāda,	 ka	 tiesa	 nepareizi	 tulkojusi	
Krimināllikuma	 316.panta	 pirmo	 daļu,	 kas	 bija	 spēkā	 noziedzīga	
nodarījuma	izdarīšanas	brīdī.	

[7.4]	Ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	[pers.	A]	tika	atzīts	par	
vainīgu	 Krimināllikuma	 198.panta	 ceturtajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	izdarīšanā,	jo	pirmās	instances	tiesas	ieskatā	ne	apsūdzētais	
[pers.	 A],	 ne	 apsūdzētais	 [pers.	 B]	 noziedzīgu	 nodarījumu	 izdarīšanas	
brīdī	 nebija	 atzīstami	 par	 valsts	 amatpersonām	 Krimināllikuma	 
316.panta	 izpratnē,	 līdz	 ar	 to	 viņu	 darbībās	 netika	 konstatēts	
Krimināllikuma	 320.pantā	 paredzētais	 noziedzīgais	 nodarījums.	
Apelācijas	instances	tiesa,	norādot,	ka	pirmās	instances	tiesa	ir	nepareizi	
interpretējusi	 Krimināllikuma	 316.pantu,	 to	 sašaurinot,	 neņemot	 vērā	
līdzšinējo	tiesu	praksi,	pieņēma	likumam	neatbilstošu	nolēmumu.	Turklāt	
apelācijas	instances	tiesas	spriedumā	norādīts,	ka	pirmās	instances	tiesa	
nepamatoti	atzinusi,	ka	Krimināllikuma	316.panta	redakcijas,	kas	stājās	
spēkā	2014.gada	14.jūnijā,	piemērošana	ir	nepieļaujama,	jo	ir	nelabvēlīgāka	
apsūdzētajiem,	ņemot	vērā	Krimināllikuma	5.panta	nosacījumus.	

Apelācijas	instances	tiesa	spriedumā	ir	norādījusi,	ka	“Krimināllikuma	
316.panta	grozījumi,	kas	stājās	spēkā	2014.gada	14.jūnijā,	ir	jau	iepriekš	
pastāvējušā	 tiesiskā	 stāvokļa	 precizēšana,	 nevis	 jauna	 tiesiska	 stāvokļa	
radīšana,	turklāt	Krimināllikuma	normu	atpakaļejoša	spēka	piemērošanas 
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aizliegums	attiecas	tikai	uz	tiem	grozījumiem,	ar	kuriem	tiek	radīts	jauns	
tiesiskais	 stāvoklis.	 Konkrētajā	 gadījumā,	 iekļaujot	 Krimināllikuma	
316.panta	 pirmajā	 daļā	 piebildi	 “tai	 skaitā	 valsts	 vai	 pašvaldības	
kapitālsabiedrībā”,	 likumdevējs	vienīgi	precizējis	 iepriekš	esošo	 tiesisko	
stāvokli”.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 šādu	 viedokli	 pamatojusi	 tikai	
ar	 atsaucēm	 uz	 Augstākās	 tiesas	 2017.gada	 29.marta	 lēmumu	 lietā	 
Nr.	 SKK-J-145/2017	 un	 tieslietu	 ministres	 2014.gada	 28.marta	 vēstuli	
Saeimas	 Juridiskās	 komisijas	 priekšsēdētājai	 “Par	 priekšlikumiem	
likumprojektam	 “Grozījumi	Krimināllikumā”	 (Nr.	 749/LPll)”,	 nesniedzot	
nekādu	papildu	argumentāciju.

[7.5]	Kasācijas	sūdzības	iesniedzēju	ieskatā	apelācijas	instances	tiesa	
kļūdaini	uzskatījusi,	ka	jau	pirms	2014.gada	14.jūnija,	t.i.,	 laikā,	kad	tika	
izdarīts	inkriminētais	noziedzīgais	nodarījums,	par	valsts	amatpersonām	
Krimināllikuma	 316.panta	 pirmās	 daļas	 izpratnē	 likumdevējs	 uzskatīja	
arī	 personas,	 kuras	 pildīja	 dienesta	 pienākumus	 valsts	 un	 pašvaldību	
kapitālsabiedrībās	 un	 kurām	bija	 tiesības	 rīkoties	 ar	 kapitālsabiedrības	
mantu	vai	finanšu	līdzekļiem.

Apsūdzētais	 un	 aizstāvis	 norāda,	 ka	 uz	 apsūdzībā	 inkriminēto	
noziedzīgo	 nodarījumu	 attiecas	 Krimināllikuma	 316.panta	 
2003.gada	 11.decembra	 likuma	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”	 redakcija,	
kas	 stājās	 spēkā	2004.gada	2.janvārī.	 [Pers.	A]	 notiesāts	par	noziedzīga	
nodarījuma	 izdarīšanu	 laikā	 no	 2006.gada	 līdz	 2010.gada	 15.jūnijam.	
Nākamie	 grozījumi	 Krimināllikuma	 316.pantā	 tika	 izdarīti	 ar	 
2012.gada	 13.decembra	 likumu	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”,	 kas	 stājās	 
spēkā	2013.gada	1.aprīlī,	un	tie	neattiecas	uz	laika	periodu,	kad	izdarīts	
noziedzīgais	nodarījums.

[7.6]	Apelācijas	instances	tiesa	spriedumā	secinājusi,	ka	likumdevējs	
ir	 izdarījis	 precizējumus	 jeb	 precizējis	 jau	 spēkā	 esošu	 tiesību	 normu.	
Līdz	 ar	 to	 ir	 noskaidrojams,	 kas	 ir	 precizējums	 un	 vai	 šādu	 darbību	 –	
precizēšanu	–	likumdevējs,	veicot	tiesību	normu	jaunradi,	var	vispār	veikt.

Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēji	 norāda,	 ka	 grozījumus	 likumā	 var	
izdarīt,	 izsakot	 attiecīgas	 likuma	 vienības	 jaunā	 redakcijā,	 papildinot	
likumu	ar	jaunu	vienību	vai	teikumu,	vārdiem,	skaitļiem,	aizstājot	vārdus	
un	skaitļus,	kā	arī	izslēdzot	no	likuma	vienību,	teikumu,	vārdus,	skaitļus.	
Atkarībā	 no	 grozījumu	 veida,	 apzīmējot	 grozījumus,	 lieto	 darbības	
vārdus	 “izteikt”,	 “aizstāt”,	 “papildināt”	 vai	 “izslēgt”	 (sk. Normatīvo aktu 
projektu izstrādes rokasgrāmatu. Pieejams: https://tai.mk.gov.1v/book/l/
chapter/105).

Iepazīstoties	 ar	 apelācijas	 instances	 tiesas	 norādītās	 tieslietu	
ministres	 [pers.	 E]	 2014.gada	 28.marta	 vēstules	 “Par	 priekšlikumiem	
likumprojektam	“Grozījumi	Krimināllikumā”	(Nr.	749/lpll)”,	kas	adresēta	
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Saeimas	Juridiskās	komisijas	priekšsēdētājai	[pers.	F],	pielikuma	7.punktā	
norādīto,	 ir	 skaidri	 un	 nepārprotami	 redzams,	 ka	 priekšlikumu	 autoru	
mērķis	ir	bijis	papildināt	likumprojektu	ar	pantu	citā	redakcijā.	Tādējādi	
secināms,	 ka	 ar	 2014.gada	 15.maija	 grozījumiem	 Krimināllikumā,	 kas	
stājās	spēkā	2014.gada	14.jūnijā,	 tika	grozīta	Krimināllikuma	316.panta	
pirmā	daļa	un	šie	grozījumi	izpaudās,	izsakot	Krimināllikuma	316.panta	
pirmo	daļu	jaunā	redakcijā.

[7.7]	 Sistēmiski	 aplūkojot	 Krimināllikuma	 316.panta	 pirmo	 daļu,	
secināms,	 ka	 ar	 grozījumiem	 Krimināllikumā	 tika	 papildināta	 tiesību	
norma	tieši	attiecībā	uz	kapitālsabiedrībām,	proti,	tās	locekļiem	un	pašas	
kapitālsabiedrības	mantu.	Līdz	ar	to	ar	grozījumiem	Krimināllikumā	tiek	
ieviests	 arī	 kapitālsabiedrības	 jēdziens,	 kas	 iepriekš	 attiecīgajā	 likuma	
normā	 nebija.	 Sistēmiski	 apskatot	 Krimināllikumu,	 redzams,	 ka	 ar	 
2013.gada	 14.marta	 grozījumiem	 Krimināllikumā,	 kas	 stājās	 spēkā	 
2013.gada	 1.aprīlī,	 Krimināllikuma	 70.1panta	 pirmā	 daļa	 tika	 izteikta	
redakcijā,	 kas	 paplašināja	 to	 juridisko	 personu	 loku,	 kurām	 varēja	 tikt	
piemērots	piespiedu	ietekmēšanas	līdzeklis,	ar	grozījumiem	norādot	gan	uz	
valsts	vai	pašvaldības	kapitālsabiedrībām,	gan	arī	uz	personālsabiedrībām.

Juridiskajā	 literatūrā	 ir	 konsekventi	 pausts	 viedoklis,	 ka	 ar	 
2014.gada	 15.maija	 grozījumiem	 Krimināllikumā	 tika	 paplašināts	 to	
personu	loks,	kuras	ir	uzskatāmas	par	valsts	amatpersonām.	To	ir	uzsvērusi	
Latvijas	 Universitātes	 Krimināltiesisko	 zinātņu	 katedras	 profesore	
V.	 Liholaja	 tiesu	 prakses	 apkopojumā	 “Tiesu	 prakse	 krimināllietās	 pēc	
Krimināllikuma	317.panta	otrās	daļas,	318.panta	otrās	daļas	un	319.panta	
otrās	 daļas”,	 kurā	 norādīts,	 ka	 ar	 2014.gada	 15.maija	 likuma	 “Grozījumi	
Krimināllikumā”,	 kas	 stājās	 spēkā	 2014.gada	 14.jūnijā,	 Krimināllikuma	 
316.panta	 pirmajā	 daļā	 veiktas	 jau	 būtiskākas	 izmaiņas,	 kas	 paplašina	
personu	loku,	kuras	uzskatāmas	par	valsts	amatpersonām	(sk. Liholaja V. 
Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas,  
318.panta otrās daļas un 319.panta otrās daļas. Rīga, 2014, 5.lpp.). Būtiski	
atzīmēt,	ka	šāda			nostāja			ir			arī			apspriesta			un			akceptēta			Augstākās			tiesas			
Krimināllietu	 departamenta	 tiesnešu	 kopsapulcē	 2015.gada	 4.februārī	 
(sk. Liholaja V. Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 317.panta otrās 
daļas, 318.panta otrās daļas un 319.panta otrās daļas. Rīga, 2014, 96.lpp.).

[7.8]	Apelācijas	instances	tiesa	spriedumā	atsaukusies	uz	Augstākās	
tiesas	 Krimināllietu	 departamenta	 2017.gada	 29.marta	 lēmumu	 lietā	
Nr.	SKK-J-145/2017.	Apelācijas	instances	tiesa	spriedumā	ir	uzsvērusi,	ka	
pirmās	instances	tiesa	ir	nepareizi	interpretējusi	Krimināllikuma	316.pantu,	
to	 sašaurinot,	 neņemot	 vērā	 līdzšinējo	 tiesu	 praksi.	 Kasācijas	 sūdzības	
iesniedzēji	 uzskata,	 ka	minētais	 Augstākās	 tiesas	 lēmums	 ir	 kļūdains	 un	
pie	judikatūras	nepieder	acīmredzami	kļūdaini	spriedumi (sk. Neimanis J. 
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Ievads tiesībās. Rīga: Renovata, 2004, 71.lpp.). Tāpat	 judikatūru	 neveido	
viens	atsevišķs	tiesas	spriedums,	bet	gan	tiesu	nolēmumu	kopums.

Aizstāvis	 un	 apsūdzētais	 uzskata,	 ka	 nav	 pamata	 atsaukties	 uz	
Augstākās	 tiesas	 2017.gada	29.marta	 lēmumā	 lietā	Nr.	 SKK-J-145/2017	
izteikto	secinājumu	attiecībā	uz	Krimināllikuma	316.panta	grozījumiem,	
kas	stājās	spēkā	2014.gada	14.jūnijā,	un	attiecināt	uz	konkrēto	izskatāmo	
lietu.	 Augstākā	 tiesa	 minētajā	 lēmumā	 atsaucas	 uz	 tiesību	 doktrīnu,	
norādot,	 ka	 “ne	 visas	 likumā	 “Par	 interešu	 konflikta	 novēršanu	 valsts	
amatpersonu	 darbībā”	 norādītās	 valsts	 amatpersonas	 var	 būt	 arī	
Krimināllikuma	XXIV	nodaļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	subjekts,	
jo	 to	 kompetencē	 neietilpst	 Krimināllikuma	 316.panta	 pirmajā	 daļā	
ietverto	 funkciju	 veikšana.	 Krimināllikuma	 316.panta	 pirmā	 daļa	 satur	
ekskluzīvu	to	funkciju	uzskaitījumu,	kuru	konstatācijas	gadījumā	persona	
ir	atzīstama	par	valsts	amatpersonu	krimināltiesiskā	nozīmē”.

Tiesību	zinātnē	nostiprinātās	atziņas	par	Krimināllikuma	316.panta	
pirmās	 daļas	 interpretāciju	 kopš	 2014.gada	 ir	 bijušas	 nemainīgas,	 ko	
apliecina	 jaunākais	 (2018.gada)	 profesores	 V.	 Liholajas	 pētījums,	 kurā	
norādīts,	 ka	 “grozījumu	 (precizējumu)	 nepieciešamība	 KL	 316.panta	
pirmajā	 daļā	 norāda	 uz	 to,	 ka	 tā	 laika	 regulējums	 neatbilda	 iepriekš	
norādītajām	 prasībām,	 savukārt	 grozījumi	 šajā	 krimināltiesību	 normā,	
kas	izdarīti	ar	2014.gada	15.maija	likumu,	satur	būtiskas	likuma	normas	
izmaiņas,	kas	tika	attiecinātas	uz	daudz	plašāku	subjektu	loku,	papildus	
norādot	gan	uz	dienesta	pienākumu	pildīšanu	privāto	tiesību	juridiskajā	
personā,	 gan	 uz	 rīcību	 ar	 šādas	 juridiskās	 personas	mantu	 vai	 finanšu	
līdzekļiem,	 un	 likuma	 grozījumu	 saturs	 liecina	 par	 to,	 ka	 iepriekšējā	
likuma	redakcijā	valsts	amatpersonas	definīcija	nevarēja	 tikt	attiecināta	
uz	valsts	un	pašvaldību	kapitālsabiedrību	valdes	locekļiem	un	uz	rīcību	ar	
publiskas	personas	un	tās	kapitālsabiedrības	mantu	vai	finanšu	līdzekļiem”	 
(sk.  Liholaja V. Par valsts amatpersonas jēdzienu Krimināllikuma 316.panta 
pirmās daļas izpratnē. Jurista Vārds, 20.03.2018., Nr. 12 (1018)).

[7.9]	Apelācijas	instances	tiesa	spriedumā	ir	norādījusi,	ka	valsts	mantas	
jēdziens	 aptver	 arī	 valsts	 kapitālsabiedrības	 mantu,	 vienlaikus	 norādot,	
ka	 pirmās	 instances	 tiesa	 valsts	mantas	 jēdzienu	 ir	 interpretējusi	 šaurākā	
nozīmē.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 secinājusi,	 ka	 valsts	 kapitālsabiedrība	
plašākā	nozīmē,	veicot	jebkādu	saimniecisko	darbību,	rīkojas	ar	valsts	mantu	
(sprieduma 34.lpp.).	 Tādējādi	 ir	 noskaidrojams	 jautājums	par	 to,	 vai	 valsts	
mantas	jēdziens	ietver	valsts	kapitālsabiedrības	mantu.

Izvērtējot	2014.gada	15.maija	grozījumus	Krimināllikumā	attiecībā	
uz	mantas	jēdzienu,	secināms,	ka	likumdevējs	tiesību	normā	ir	norādījis	
uz	 to,	 ka	 publiskas	 personas	 un	 kapitālsabiedrības	 manta	 ir	 atšķirīgi	
īpašuma	veidi	ar	atšķirīgu	tiesisko	statusu.	



Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

K-118

AS	 “[Nosaukums	 B]”	 kā	 valsts	 kapitālsabiedrība,	 kurā	 visas	
balsstiesīgās	 akcijas	 pieder	 valstij	 (likuma	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	
kapitāla	daļām	un	kapitālsabiedrībām”	1.panta	4.punkts,	kurš	bija	spēkā	
līdz	 2014.gada	 31.decembrim),	 darbību	 regulēja	 nevis	 Valsts	 pārvaldes	
iekārtas	likums,	bet	gan	likums	“Par	valsts	un	pašvaldību	kapitāla	daļām	
un	 kapitālsabiedrībām”	 (2.panta	 pirmā	daļa),	 bet	 jautājumos,	 kurus	 tas	
neregulē,	 piemēro	 arī	 Komerclikumu	 (2.panta	 ceturtā	 daļa).	 Tādējādi	
apelācijas	instances	tiesas	secinājums	ir	kļūdains.	Komerclikuma	1.panta	
otrās	daļas	pirmais	teikums	komercdarbību	definē	kā	atklātu	saimniecisko	
darbību,	kuru	savā	vārdā	peļņas	gūšanas	nolūkā	veic	komersants.

Publiskas	personas	kapitālsabiedrības	darbība,	kas	ir	patstāvīga	un	
pakārtota	 privātajām	 tiesībām,	 pēc	 sava	 tiesiskā	 statusa	 atzīstama	 par	
privāto	tiesību	juridisku	personu	vai	privāttiesību	subjektu	(sk. Augtākās 
tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012.gada 29.oktobra lēmumu lietā 
Nr. SPC-46/2013).

“[Nosaukums	 B]”	 ir	 akciju	 sabiedrība,	 kas	 tika	 ierakstīta	 
komercreģistrā	 1991.gada	 8.oktobrī.	 Sākotnējais	 “[Nosaukums	 B]”	
pamatkapitāls	 tika	 izveidots,	 pārveidojot	 valsts	 uzņēmumu	
“[Nosaukums	B]”	par	valsts	 akciju	 sabiedrību	 “[Nosaukums	B]”.	 Likuma	 
“Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 uzņēmumu	 pārveidošanu	 statūtsabiedrībās” 
5.panta	pirmajā	daļā	bija	noteikts,	ka	visas	ķermeniskās	lietas,	intelektuālais	
īpašums	 un	 vērtspapīri,	 kuru	 vērtība	 tiek	 iekļauta	 statūtsabiedrības	
pamatkapitāla	vērtībā	šā	 likuma	8.pantā	noteiktajā	kārtībā,	pēc	tam,	kad	
statūtsabiedrība	ir	reģistrēta	Uzņēmumu	reģistrā,	kļūst	par	jaunizveidotās	
statūtsabiedrības	īpašumu.	Līdz	ar	to	valsts	uzņēmuma	“[Nosaukums	B]”	
manta	 pēc	 uzņēmuma	 pārveidošanas	 par	 valsts	 akciju	 sabiedrību	
“[Nosaukums	B]”	kļuva	par	“[Nosaukums	B]”	īpašumu.

[7.10]	Kasācijas	sūdzības	iesniedzēji	norāda,	ka	apelācijas	instances	
tiesa	 nepareizi	 interpretējusi	 Krimināllikuma	 5.panta	 trešo	 daļu,	 kas	
nosaka	 Krimināllikuma	 atpakaļejoša	 spēka	 aizliegumu,	 un	 tādējādi	
pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 574.panta	 1.	 un	 2.punktā	 norādītos	
Krimināllikuma	pārkāpumus.

Spriedumā	norādīts,	ka	pirmās	instances	tiesa	nepamatoti	atzinusi,	
ka	 Krimināllikuma	 316.panta	 redakcijas,	 kas	 stājās	 spēkā	 2014.gada	
14.jūnijā,	piemērošana	ir	nepieļaujama,	jo	ir	nelabvēlīgāka	apsūdzētajiem,	
ņemot	vērā	Krimināllikuma	5.panta	nosacījumus.

Krimināllikuma	 5.panta	 trešajā	 daļā	 ir	 skaidri	 un	 nepārprotami	
noteikts,	ka	likumam,	kas	atzīst	nodarījumu	par	sodāmu,	pastiprina	sodu	
vai	ir	citādi	nelabvēlīgs	personai,	atpakaļejoša	spēka	nav.	Krimināllikuma	
5.pantā	nekas	nav	minēts	par	iepriekšējās	tiesiskās	situācijas	precizēšanu	
kā	izņēmumu	Krimināllikuma	atpakaļejoša	spēka	aizlieguma	principam.
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Ņemot	vērā	to,	ka	Krimināllikuma	2014.gada	15.maija	grozījumi,	kas	
stājās	 spēkā	 2014.gada	 14.jūnijā,	 paredzēja	 tiesību	 normas	 dispozīcijas	
paplašināšanu,	ietverot	tajā	arī	personas,	kuras	pastāvīgi	vai	uz	laiku	pilda	
dienesta	 pienākumus,	 tai	 skaitā	 valsts	 vai	 pašvaldību	 kapitālsabiedrībā,	
kā	 arī	 rīkojas	 ar	 kapitālsabiedrības	 mantu	 vai	 finanšu	 līdzekļiem,	 šādi	
grozījumi	 ir	 nelabvēlīgāki	 personai,	 proti,	 apsūdzētajam	 [pers.	 A].	 Šo	
grozījumu	“nelabvēlīgums”	izpaužas	tā,	ka	minētie	likuma	grozījumi	tieši	
un	nepastarpināti	paplašina	to	personu	loku,	kuras	atzīstamas	par	valsts	
amatpersonām,	 un	 būtu	 attiecināmi	 arī	 uz	 [pers.	 A]	 kā	 valdes	 locekli	
kapitālsabiedrībā,	 tādējādi	 pasliktinot	 [pers.	 A]	 kā	 apsūdzētā	 stāvokli,	
kas	saskaņā	ar	ultraaktivitātes	principu,	kas	nostiprināts	Krimināllikuma	
5.panta	trešajā	daļā,	ir	aizliegts.

Profesore	 V.	 Liholaja	 akcentē,	 ka	 jaunā	 Krimināllikuma	 316.panta	
pirmās	 daļas	 norma	 salīdzinājumā	 ar	 regulējumu,	 kas	 bija	 spēkā	 līdz	
2014.gada	14.jūnijam,	pēc	sava	satura	ir	plašāka,	jo,	pirmkārt,	paplašināts	
to	 juridisko	 personu	 loks,	 kurās	 valsts	 amatpersona	 izpilda	 valsts	 vai	
pašvaldības	 dienesta	 pienākumus,	 proti,	 aktuālā	 likuma	 redakcija	
norāda	ne	tikai	uz	valsts	vai	pašvaldības	dienesta	pienākumu	izpildīšanu	
publiskajā	 personā,	 bet	 arī	 privāto	 tiesību	 juridiskajā	 personā.	 Otrkārt,	
paplašināta	 valsts	 amatpersonas	 rīcība	 ar	mantu	vai	 finanšu	 līdzekļiem	
aktuālajā	likuma	redakcijā,	norādot	ne	tikai	uz	rīcību	ar	publiskās	personas	
(valsts	vai	pašvaldības),	bet	arī	uz	tās	kapitālsabiedrības	mantu	vai	finanšu	
līdzekļiem.	 Šāda	 likuma	 redakcija	 vērtējama	 kā	 tāda,	 kas	 rada	 jaunu	
tiesisku	 stāvokli	 un	 ir	 nelabvēlīga	 personai,	 jo	 rada	 negatīvas	 tiesiskas	
sekas	 (sk. Liholaja V. Par valsts amatpersonas jēdzienu Krimināllikuma  
316.panta pirmās daļas izpratnē. Jurista Vārds, 20.03.2018., Nr. 12 (1018)).

[7.11]	Apelācijas	 instances	 tiesa	pieļāvusi	Kriminālprocesa	 likuma	
574.panta	2.punktā	norādīto	Krimināllikuma	pārkāpumu,	 kas	 izpaudies	
Krimināllikuma	320.panta	trešās	daļas	nepareizā	piemērošanā,	nepamatoti	
kvalificējot	noziedzīgo	nodarījumu	pēc	kvalificējošās	pazīmes	–	personu	
grupā	pēc	iepriekšējās	vienošanās.	

Lai	 inkriminētu	 Krimināllikuma	 320.panta	 trešajā	 daļā	 ietverto	
kvalificējošo	 pazīmi	 –	 kukuļņemšana	 personu	 grupā	 pēc	 iepriekšējās	
vienošanās	–	jākonstatē,	ka	nozieguma	objektīvo	pusi	izpildījušas	vismaz	
divas	valsts	amatpersonas	un	ka	starp	šīm	amatpersonām	līdz	kukuļa	vai	
tā	 piedāvājuma	 pieņemšanai	 ir	 notikusi	 vienošanās	 par	 šādas	 darbības	
izdarīšanu (sk. Liholaja V. Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 
320., 321., 322., 323.panta. Rīga, 2014/2015, 24.lpp.).

Apelācijas	 instances	 tiesai,	 atzīstot	 [pers.	 A]	 par	 valsts	 amatpersonu,	
nebija	 pamata	 par	 kukuļņemšanas	 speciālo	 subjektu	 atzīt	 arī	 AS	
“[Nosaukums	B]”	[amats]	[pers.	B],	kurš	ieņēma	valdes	locekļa	amatu.	Valsts	
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ieņēmumu	 dienesta	 2012.gada	 vēstulē	 KNAB	 tika	 norādīts,	 ka	 [pers.	 B]	
neatbilst	valsts	amatpersonas	statusam,	jo	viņa	amata	pienākumi	neatbilda	
vismaz	 vienam	 no	 trim	 nosacījumiem,	 lai	 persona	 tiktu	 atzīta	 par	 valsts	
amatpersonu,	proti,	 [pers.	B]	nevarēja	 izdot	administratīvus	aktus,	neveica	
uzraudzības,	kontroles,	izziņas	vai	sodīšanas	funkcijas	attiecībā	uz	personām,	
kas	neatrodas	to	tiešā	vai	netiešā	pakļautībā,	un	viņam	nebija	tiesības	rīkoties	
ar	valsts	vai	pašvaldības	mantu.	Valsts	ieņēmumu	dienests	2013.gada	15.aprīļa	
vēstulē	 norādījis,	 ka	 [pers.	 B]	 par	 valsts	 amatpersonu	 uzskatāms	 tikai	 no	
2013.gada	1.janvāra,	tas	ir,	pēc	apsūdzībā	inkriminēto	darbību	izdarīšanas.	

Kasācijas	sūdzības	 iesniedzēji	norāda,	ka	apelācijas	 instances	tiesa	
spriedumā	 nav	 norādījusi	 [pers.	 A]	 un	 [pers.	 B]	 vienošanās	 laiku	 un	
vietu,	 ne	 arī	 veidu,	 kādā	 vienošanās	 notikusi.	 Spriedumā	 minēts	 tikai	
aptuvens,	nenoskaidrots	laika	periods,	proti,	līdz	2006.gada	9.novembrim.	
Vienošanās	esība	ir	apelācijas	instances	tiesas	pieņēmums.	

[7.12]	 Apelācijas	 instances	 tiesa,	 neievērojot	 Kriminālprocesa	
likuma	564.panta	ceturto	daļu,	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	būtisku	
pārkāpumu,	 jo	 nolēmuma	 motīvu	 daļā	 nav	 norādījusi	 atzinumu	 par	
apelācijas	 sūdzības	 pamatotību,	 pierādījumus,	 kas	 apstiprina	 apelācijas	
instances	 tiesas	 atzinumus,	 motīvus,	 kāpēc	 apelācijas	 instances	 tiesa	
noraida	kādus	pierādījumus,	un	likumus,	pēc	kuriem	tā	vadās.	

[7.13]	Apelācijas	instances	tiesa	sprieduma	motīvu	daļā,	secinot,	ka	
pastāvējusi	iepriekšēja	[pers.	C]	vienošanās	ar	[pers.	A]	un	[pers.	B]	par	
kukuļošanu,	nav	 izvērtējusi	un	 atspēkojusi	 [pers.	A]	 aizstāvja	V.	Klotiņa	
apelācijas	 sūdzībā	 norādīto	 motīvu	 par	 to,	 ka	 [pers.	 C]	 nebija	 nekādas	
nepieciešamības	 noziedzīgi	 vienoties	 ar	 [pers.	 A]	 par	 atbalstu	 līguma	
noslēgšanā	ar	“[Nosaukums	C]”	par	“[Nosaukums	D]	hidroelektrostacijas	
hidroagregātu	Nr.	4,	5,	7	rekonstrukciju	–	iekārtu	iegādi”.	

[7.14]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 un	 atspēkojusi	
[pers.	A]	aizstāvja	V.	Klotiņa	apelācijas	sūdzībā	norādīto	motīvu	par	to,	ka	
[pers.	A]	rīcība	2006.gada	18.septembra	valdes	sēdē,	pieprasot	samazināt	
līguma	summu	par	2	140	936	euro,	norāda	uz	to,	ka	[pers.	A]	nav	vienojies	
par	atbalstu	“[Nosaukums	C]”	labvēlīga	līguma	noslēgšanā.	

[7.15]	Rīgas	apgabaltiesa	nav	 izvērtējusi	un	atspēkojusi	apelācijas	
sūdzībā	norādīto	motīvu	par	to,	ka	līgumsoda	piedziņa	no	“[Nosaukums	C]”	
ir	 loģiskā	pretrunā	 ar	 apgalvojumu,	 ka	 jau	pirms	 līguma	noslēgšanas	 ir	
pastāvējusi	vienlaicīga	vienošanās	arī	par	labvēlīgas	attieksmes	izrādīšanu	
no	AS	“[Nosaukums	B]”	amatpersonu	puses	pret	“[Nosaukums	C]”.	

[7.16]	 Apelācijas	 instances	 tiesa,	 atzīstot	 par	 pamatotu	prokurora	
argumentu	 tiesu	 debatēs,	 ka	 visi	 kukuļu	 maksājumi	 izriet	 no	 vienas	
kopīgas	[pers.	C]	vienošanās	ar	[pers.	A]	un	[pers.	B]	par	kukuļošanu,	nav	
izvērtējusi	aizstāvja	apelācijas	sūdzībā	norādīto	motīvu	par	to,	ka	nebija	
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iespējams	vienlaikus	vienoties	gan	par	kukuli	par	līguma	noslēgšanu	par	
[Nosaukums	D]	HES	rekonstrukciju,	gan	par	kukuli	par	labvēlīgu	attieksmi	
līguma	izpildes	gadījumā.	

[7.17]	 Rīgas	 apgabaltiesa	 sprieduma	 motīvu	 daļā,	 atzīstot	 par	
ticamām	liecinieka	[pers.	D]	pirmstiesas	izmeklēšanā	sniegtās	liecības,	ir	
tikai	izvērtējusi	pirmās	instances	tiesas	spriedumā	izteiktos	argumentus	
par	 [pers.	 D]	 pirmstiesas	 izmeklēšanā	 sniegtajās	 liecībās	 sniegto	 ziņu	
nepatiesumu,	bet	nav	izvērtējusi	aizstāvja	iebildumu,	ka	procesa	virzītājs	
pirmstiesas	kriminālprocesā	liecinieku	[pers.	D]	ir	psiholoģiski	ietekmējis,	
lai	sniegtu	apsūdzībai	vēlamas	apsūdzošas	liecības.	

Apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 
564.panta	ceturtās	daļas	pārkāpumu,	kas	atzīstams	par	Kriminālprocesa	
likuma	būtisku	pārkāpumu	šā	likuma	575.panta	trešās	daļas	izpratnē.	

[7.18]	Apsūdzētā	un	aizstāvja	ieskatā	apelācijas	instances	tiesa	nav	
ievērojusi	Kriminālprocesa	likuma	455.panta	trešajā	daļā	noteikto,	ka	tiesa	
var	atzīt	par	pierādītiem	no	apsūdzības	atšķirīgus	noziedzīgā	nodarījuma	
faktiskos	apstākļus,	 ja	ar	 to	nepasliktinās	apsūdzētā	stāvoklis	un	netiek	
pārkāptas	viņa	tiesības	uz	aizstāvību.	Tādējādi	apelācijas	instances	tiesa	
pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	20.panta	pirmās	daļas	pārkāpumu,	kas	
novedis	pie	nelikumīga	nolēmuma.	

Par	 kukuļņemšanas	 objektīvo	 pusi	 veidojošām	 darbībām	 tiesa	
uzskata	 [pers.	 A]	 piedalīšanos	 Projektu	 vadības	 komitejas	 un	 valdes	
sēdēs,	 kurās	 tika	 lemti	 jautājumi	 par	 iepirkuma	 konkursa	 rezultātiem,	
līguma	 un	 mierizlīguma	 slēgšanu	 ar	 “[Nosaukums	 C]”.	 Faktiski	 tās	 ir	
vienīgās	[pers.	A]	darbības,	kas	norādītas	spriedumā	sniegtajā	noziedzīgā	
nodarījuma	 aprakstā.	 Turklāt	 tiesa	 nav	 norādījusi,	 ka	 iepriekš	 minētās	
[pers.	A]	darbības	būtu	uzskatāmas	par	nelikumīgām.	Aizstāvība	uzskata,	
ka	 [pers.	 A]	 atrašanās	 PVK	 un	 valdes	 sastāvā	 nevar	 tikt	 uzskatīta	 par	
darbību.	 Darbība	 ir	 personas	 konkrēta	 rīcība,	 kas	 virzīta	 uz	 konkrēta	
mērķa	sasniegšanu.	Nedz	apelācijas	tiesas	sprieduma	aprakstošajā	daļā,	
nedz	 sprieduma	 motīvu	 daļā	 nav	 norādīts,	 kādas	 konkrētas	 darbības	
[pers.	 A]	 veicis	 SIA	 “[Nosaukums	A]”	 un	 “[Nosaukums	C]”	 interesēs,	 lai	
“[Nosaukums	 C]”	 piedāvājums	 tiktu	 atzīts	 par	 izdevīgāko	 un	 lai	 ar	 šo	
uzņēmumu	tiktu	noslēgts	pasūtījuma	līgums,	un	tā	izpildes	ietvaros	tiktu	
pieņemti	 “[Nosaukums	 C]”	 labvēlīgi	 lēmumi.	 Augstākās	 tiesas	 Senāta	
Krimināllietu	departamenta	2008.gada	15.oktobra	lēmumā	lietā	Nr.	SKK-
535/2008	norādīts,	ka,	aprakstot	lietas	faktiskos	apstākļus	kukuļņemšanas	
lietā,	 apsūdzībā	 jānorāda	 konkrētas	 (nevis	 vispārīgas)	 objektīvās	 puses	
pazīmes	 par	 kādas	 konkrētas	 darbības	 izdarīšanu	 vai	 neizdarīšanu	
konkrēta	kukuļdevēja	interesēs,	no	kuras	amatpersona	pieņēmusi	kukuli,	
izmantojot	savu	dienesta	stāvokli.
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Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinusi	 par	 pierādītām	 darbības,	 kuras	
tā	 nav	 norādījusi	 sprieduma	 aprakstošajā	 daļā	 sniegtajā	 noziedzīgā	
nodarījuma	 aprakstā	 un	 kuras	 ir	 atšķirīgas	 no	 celtās	 apsūdzības	 un	
pārkāpj	apsūdzētā	[pers.	A]	tiesības	uz	aizstāvību.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 sprieduma	motīvu	 daļā	 ir	 secinājusi,	 ka	
kukulis	ir	saņemts	par	šādām	nelikumīgām	darbībām:

-	“[Nosaukums	C]”	piedāvājuma	pieskaņošana	tā,	lai	tas	apmierinātu	
“[Nosaukums	B]”;

-	atkāpšanās	no	konkursa	nolikuma	prasībām,	lai	“[Nosaukums	B]”	
akceptētu	“[Nosaukums	C]”	piedāvātos	līguma	noteikumus;

-	 “[Nosaukums	 B]”	 plānotā	 budžeta	 pārskatīšana	 un	 tā	 būtiska	
palielināšana,	lai	būtu	iespējams	noslēgt	līgumu	par	tādu	summu,	
kādu	konkursā	piedāvāja	“[Nosaukums	E]”;

-	darbību	veikšana,	lai	no	dalības	konkursā	tiktu	izslēgts	pretendents	–	
Krievijas	kompānija,	no	kuras	bija	sagaidāma	piedāvājuma	iesniegšana	
par	zemāku	cenu	nekā	“[Nosaukums	E]”.

Tādējādi	apelācijas	instances	tiesa	ir	notiesājusi	[pers.	A]	par	tādām	
darbībām,	 par	 kurām	 viņam	 iepriekš	 nav	 celta	 apsūdzība.	 Kasācijas	
sūdzības	 iesniedzēji	 norāda,	 ka	 [pers.	 A]	 aizstāvība	 nebija	 vērsta	 pret	
apsūdzību	šādās	nelikumīgās	darbībās.

[7.19]	 Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 19.pantā	 paredzēto	
nevainīguma	 prezumpciju	 visas	 saprātīgās	 šaubas	 par	 vainu,	 kuras	
nav	 iespējams	 novērst,	 jāvērtē	 par	 labu	 personai,	 kurai	 ir	 tiesības	 uz	
aizstāvību.	 Savukārt	 Kriminālprocesa	 likuma	 124.panta	 piektā	 daļa	
noteic,	 ka	 pierādīšanas	 priekšmetā	 ietilpstošie	 apstākļi	 uzskatāmi	
par	 pierādītiem,	 ja	 pierādīšanas	 gaitā	 izslēgtas	 jebkādas	 saprātīgas	
šaubas	 par	 to	 esamību	 vai	 neesamību.	 Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēju	
ieskatā	apelācijas	instances	tiesa	minētās	tiesību	normas	nav	ievērojusi,	
tādējādi	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	būtisku	pārkāpumu	šā	likuma	 
575.panta	trešās	daļas	izpratnē.	

[7.20]	 Pastāv	 saprātīgas	 šaubas	 par	 to,	 ka	 [pers.	 C]	 vienojies	
ar	 [pers.	 A]	 par	 atbalstu	 līguma	 noslēgšanā	 ar	 “[Nosaukums	 C]”	 par	
[Nosaukums	 D]	 HES	 rekonstrukciju,	 jo	 [pers.	 A]	 laikā	 no	 2005.gada	
9.novembra	līdz	2006.gada	1.augustam	nevarēja	ietekmēt	[Nosaukums	D]	
HES	rekonstrukcijas	projekta	virzību,	bet	pēc	2006.gada	1.augusta	[pers.	C]	
šāds	atbalsts	nebija	nepieciešams,	un	līdz	ar	to	[pers.	C]	nebija	nekādas	
nepieciešamības	 noziedzīgi	 vienoties	 ar	 [pers.	 A]	 par	 atbalstu	 līguma	
noslēgšanā	ar	“[Nosaukums	C]”	par	[Nosaukums	D]	HES	rekonstrukciju.	
Apelācijas	instances	tiesa	šīs	saprātīgās	šaubas	nav	novērsusi.	

[7.21]	 Pastāv	 saprātīgas	 šaubas	 par	 to,	 ka	 [pers.	 C]	 ir	 vienojies	
ar	 [pers.	 A]	 par	 atbalstu	 līguma	 noslēgšanā	 ar	 “[Nosaukums	 C]”	 par	
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[Nosaukums	 D]	 HES	 rekonstrukciju,	 uz	 ko	 norāda	 [pers.	 A]	 rīcība	 
2006.gada	 18.septembra	 valdes	 sēdē,	 pieprasot	 samazināt	 slēdzamā	
līguma	summu	par	2	140	936	euro.

[7.22]	 Apelācijas	 instances	 tiesai	 vajadzēja	 rasties	 saprātīgām	
šaubām	par	to,	ka	jau	pirms	līguma	noslēgšanas	ir	pastāvējusi	vienlaikus	
arī	iepriekšēja	[pers.	C]	vienošanās	ar	[pers.	A]	un	[pers.	B]	par	labvēlīgas	
attieksmes	 izrādīšanu	 no	AS	 “[Nosaukums	B]”	 amatpersonu	 puses	 pret	
“[Nosaukums	C]”	līguma	izpildes	gaitā.	

[7.23]	 Tiesai	 vajadzēja	 rasties	 šaubām	par	 to,	 vai	 [pers.	 C]	 tabulā	
par	 naudas	 plūsmu	 [Nosaukums	 D]	 HES	 hidroagregātu	 rekonstrukcijas	
projektā	 esošie	 apzīmējumi	 “am”	 un	 “GC	 caur	 am”	 ir	 attiecināmi	 uz	
[pers.	A].

Turklāt	 kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēji	 norāda,	 ka	 lietā	 esošajā	
elektroniskajā	 sarakstē,	 kuru	 tiesa	 uzskatījusi	 par	 [pers.	 A]	 vainas	
pierādījumu,	[pers.	A]	vispār	nav	pieminēts.	

Apelācijas	instances	tiesas	sprieduma	motīvu	daļā	norādītie	[pers.	A]	
vainas	netiešie	pierādījumi	neļauj	izdarīt	nešaubīgu	secinājumu	par	viņa	
vainīgumu	 inkriminētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā,	 jo	 pastāv	 saprātīgas	
šaubas,	kuras	apelācijas	instances	tiesa,	taisot	nolēmumu,	nav	novērsusi.	

[7.24]	Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēji	 lūdz	 lietu	kasācijas	 instances	
tiesā	 izskatīt	 mutvārdu	 procesā	 tiesas	 sēdē,	 kā	 arī	 lūdz	 atcelt	 Rīgas	
apgabaltiesas	 2018.gada	 9.aprīļa	 spriedumu	 pārsūdzētajā	 daļā	 un	 lietu	
nosūtīt	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.	

[8]	 Kasācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 9.aprīļa	
spriedumu	iesnieguši	apsūdzētais	[pers.	B]	un	viņa	aizstāve	G.	Kaminska.	
Kasācijas	sūdzībā	norādīti	šādi	argumenti.	

[8.1]	Apelācijas	instances	tiesa	ir	pieļāvusi	Krimināllikuma	1.panta	
pirmās	daļas,	5.panta	pirmās,	otrās	un	trešās	daļas,	6.panta	pirmās	daļas	8.,	
9.,	19.,	35.panta,	316.panta	pirmās	daļas,	320.panta	trešās	daļas	pārkāpumu,	
kas	 atzīstams	 par	 Krimināllikuma	 pārkāpumu	 Kriminālprocesa	 likuma	
574.panta	(nenorādot	punktu)	izpratnē,	kā	arī	apelācijas	instances	tiesa	
pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 1.,	 12.panta	 pirmās	 daļas,	 15.panta,	
19.panta	 otrās	 daļas,	 20.panta	 pirmās	 daļas	 pārkāpumus,	 kas	 atzīstami	
par	Kriminālprocesa	likuma	būtiskiem	pārkāpumiem	šā	likuma	575.panta	
trešās	daļas	izpratnē,	jo	noveduši	pie	nelikumīga	nolēmuma.

[8.2]	 Apelācijas	 instances	 tiesa,	 nepareizi	 novērtējot	 AS	
“[Nosaukums	 B]”	 statusu,	 ir	 būtiski	 pasliktinājusi	 [pers.	 B]	 stāvokli	 un	
izmantojusi	šo	faktu,	pamatojot	[pers.	B]	notiesāšanu	pēc	Krimināllikuma	
320.panta.	

Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēju	 ieskatā	 AS	 “[Nosaukums	 B]”	 nav	
valsts	kapitālsabiedrība,	tai	piederošā	manta	nav	valsts	manta,	un	neviena	
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nodarbinātā	persona	nerīkojas	ar	valsts	mantu.	Komerclikuma	18.pantā	
ir	 noteikts,	 ka	 manta,	 kas	 ietilpst	 komersanta	 uzņēmumā,	 pieder	
komersantam,	tas	ir,	kapitālsabiedrībai.	Komerclikuma	151.panta	ceturtā	
daļa	paredz,	ka	pamatkapitālā	ieguldītās	lietas	kļūst	par	kapitālsabiedrības	
īpašumu.

Enerģētikas	 likuma	 20.1panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 visas	 AS	
“[Nosaukums	B]”	 akcijas	 ir	 valsts	 īpašums	un	 tās	 nav	 privatizējamas	 vai	
atsavināmas,	 kas	 nozīmē,	 ka	 valstij	 kā	 AS	 “[Nosaukums	 B]”	 akcionāram	
pieder	tikai	AS	“[Nosaukums	B]”	akcijas,	bet	ne	tās	manta.

Profesore	V.	Liholaja	publikācijā	“Par	valsts	amatpersonas	jēdzienu	
Krimināllikuma	 316.panta	 pirmās	 daļas	 izpratnē”	 norādījusi,	 ka	 “valsts	
manta	 un	 valsts	 kapitālsabiedrības	 manta	 ir	 nošķirta	 un	 kā	 valsts,	 tā	
kapitālsabiedrība	 katra	 atbild	 par	 savām	 saistībām,	 jo	 norobežota	 ir	
arī	 valsts	 kapitālsabiedrības	 un	 valsts	 kā	 tās	 dalībnieka	 atbildība”	 (sk. 
Liholaja V. Par valsts amatpersonas jēdzienu Krimināllikuma 316.panta 
pirmās daļas izpratnē. Jurista Vārds, 20.03.2018., Nr. 12 (1018)).

Augstākās	tiesas	Civillietu	departaments	2016.gada	29.aprīlī,	izskatot	
prasību	saistībā	ar	AS	“[Nosaukums	B]”,	lietā	Nr.	SKC-0125/16	sprieduma	
motīvu	 daļā	 atzinis,	 ka	 “kapitālsabiedrības	 statuss	 nemainās	 atkarībā	
no	tiesību	nozares,	saistībā	ar	kuru	pieņemti	nolēmumi”.	Augstākā	tiesa	
norādījusi,	ka	VAS	“[Nosaukums	B]”	ir	privāto	tiesību	juridiska	persona	–	
kapitālsabiedrība,	 kuru	 nodibināja	 publisko	 tiesību	 juridiskā	 persona	 –	
Latvijas	Republika	–	un	kurai	pieder	visas	šīs	kapitālsabiedrības	akcijas.	
[..]	 No	 minētajiem	 likumiem	 neizriet,	 ka	 kapitālsabiedrības	 dibinātāja	
vai	 akcionāra	 statuss	 rada	 valstij	 tiesības	 uz	 kapitālsabiedrības	mantu,	
tostarp,	piemēram,	uz	mantisko	ieguldījumu	sabiedrības	kapitālā.

[8.3]	Apelācijas	instances	tiesa,	nepamatoti	atsakot	pievienot	lietas	
materiāliem	[pers.	G]	atzinumu,	kas	bija	iegūts	likumā	noteiktajā	kārtībā	
un	attiecās	uz	lietā	būtiskiem	apstākļiem,	ir	būtiski	pasliktinājusi	[pers.	B]	
stāvokli.

Aizstāvība	 2016.gada	 14.novembra	 tiesas	 sēdē	 lūdza	 pievienot	
lietas	materiāliem	 [pers.	G]	atzinumu,	 taču	apelācijas	 instances	 tiesa	 šo	
lūgumu	noraidīja,	uzskatot,	ka	atzinums	neatbilst	Kriminālprocesa	likuma	
9.nodaļā	 noteiktajām	 prasībām	 par	 pierādījumiem	 un	 par	 pierādīšanu.	
Tiesa	 lēmumu	pieņēma	 apspriežu	 istabā,	 bet	 rakstiskā	 veidā	 tas	 netika	
noformēts.

Aizstāvībai	 nepamatoti	 tika	 liegta	 iespēja	 atsaukties	 uz	 šo	
pierādījumu	tiesas	debatēs.	

Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēju	 ieskatā	 apelācijas	 instances	 tiesa	
ierobežojusi	[pers.	B]	tiesības	uz	taisnīgu	tiesu.	

[8.4]	 Tiesa,	 atzīstot	 [pers.	 B]	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 
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320.panta	trešajā	daļā	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā,	piemērojusi	
Krimināllikuma	316.panta	pirmās	daļas	redakciju,	kas	stājās	spēkā	tikai	
2014.gada	14.jūnijā	un	kas	 ir	personai	nelabvēlīga.	Apelācijas	 instances	
tiesa	pretēji	Krimināllikuma	5.panta	pirmajā	un	trešajā	daļā	noteiktajam	
piemērojusi	likuma	grozījumus	ar	atpakaļejošu	spēku.

Likumdevējs	 laikā	 līdz	 2014.gada	 13.jūnijam	 neparedzēja	
valsts	 amatpersonas	 statusu	 valsts	 vai	 pašvaldības	 kapitālsabiedrībā	
nodarbinātai	personai	un	neparedzēja	arī	pazīmi	–	rīkošanās	ar	publiskas	
personas	kapitālsabiedrības	mantu	vai	finanšu	līdzekļiem.

Vispārzināms	 ir	 fakts,	 ka	 Krimināllikuma	 320.pantā	 paredzēto	
noziedzīgo	 nodarījumu	 var	 izdarīt	 valsts	 amatpersona,	 t.i.,	 speciālais	
subjekts.

Laikā,	 kad	 [pers.	 B]	 sauca	 pie	 kriminālatbildības,	 proti,	 2013.gada	
4.aprīlī,	 Krimināllikuma	 316.panta	 pirmā	 daļa	 paredzēja,	 ka	 par	 valsts	
amatpersonām	 uzskatāmi	 valsts	 varas	 pārstāvji,	 kā	 arī	 ikviena	 persona,	
kura	 pastāvīgi	 vai	 uz	 laiku	 izpilda	 valsts	 vai	 pašvaldības	 dienesta	
pienākumus	 un	 kurai	 ir	 tiesības	 pieņemt	 lēmumus,	 kas	 saistoši	 citām	
personām,	 vai	 kurai	 ir	 tiesības	 veikt	 uzraudzības,	 kontroles,	 izziņas	 vai	
sodīšanas	funkcijas	vai	rīkoties	ar	valsts	vai	pašvaldības	mantu	vai	finanšu	
līdzekļiem.

Profesore	 V.	 Liholaja	 pamatoti	 norādījusi,	 ka	 Krimināllikuma	 
316.panta	pirmā	daļa	norāda	 tikai	uz	personām,	kuras	 rīkojas	 ar	 valsts	
vai	pašvaldības	mantu	vai	finanšu	līdzekļiem,	bet	ne	valsts	vai	pašvaldības	
kapitālsabiedrības	mantu	(sk. Liholaja V. Par valsts amatpersonas jēdzienu 
Krimināllikuma 316.panta pirmās daļas izpratnē. Jurista Vārds, 20.03.2018., 
Nr. 12 (1018)).

Kasācijas	sūdzības	iesniedzēji	norāda,	ka	Latvijas	Republikas	Saeima	
2014.gada	15.maijā	pieņēma	likumu	“Grozījumi	Krimināllikumā”,	saskaņā	
ar	kuru	Krimināllikuma	316.panta	pirmās	daļas	redakcija,	kas	stājās	spēkā	
tikai	2014.gada	14.jūnijā,	izteikta	būtiski	atšķirīgi,	paplašinot	to	personu	
loku,	kuras	atzīstamas	par	valsts	amatpersonām.	Minētajā	likuma	redakcijā	
noteikts,	ka	par	valsts	amatpersonām	uzskatāmi	valsts	varas	pārstāvji,	kā	
arī	ikviena	persona,	kura	pastāvīgi	vai	uz	laiku	izpilda	valsts	vai	pašvaldības	
dienesta	pienākumus,	 tajā	skaitā	valsts	vai	pašvaldības	kapitālsabiedrībā,	
un	 kurai	 ir	 tiesības	 pieņemt	 lēmumus,	 kas	 saistoši	 citām	 personām,	 vai	
kurai	 ir	 tiesības	 veikt	 uzraudzības,	 kontroles,	 izmeklēšanas	 vai	 sodīšanas	
funkcijas	vai	rīkoties	ar	publiskas	personas	vai	tās	kapitālsabiedrības	mantu	
vai	finanšu	līdzekļiem.	

Tieslietu	 ministrijas	 2014.gada	 28.marta	 vēstulē	 Nr.	 1-11/1264	
“Par	 priekšlikumiem	 likumprojektam	 “Grozījumi	 Krimināllikumā””	
norādīts	par	Krimināllikuma	316.panta	pirmās	un	trešās	daļas	izteikšanu	
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jaunā	redakcijā,	proti,	“Priekšlikums	Nr.	7	paredz	izteikt	Krimināllikuma	 
316.panta	 pirmo	 un	 trešo	 daļu	 jaunā	 redakcijā	 ar	 mērķi	 precizēt	 
316.panta	 pirmajā	 daļā	 valsts	 amatpersonas	 jēdziena	 skaidrojumu	 un	
otrajā	daļā	sniegt	ārvalstu	amatpersonu	definīciju”.

Eiropas	 Cilvēktiesību	 tiesas	 spriedumā	 lietā	 “Del	 Rio	 Prada	 pret	
Spāniju”	62.punktā	norādīts,	ka	valsts	tiesas	nedrīkst	ar	atpakaļejošu	spēku	
un	 par	 sliktu	 attiecīgajai	 personai	 piemērot	 izmaiņas	 likuma	 garā,	 kas	
ieviestas	pēc	tam,	kad	noziedzīgais	nodarījums	izdarīts.	Vēlāk	pieņemtus	
krimināllikumus	 ir	 ļauts	 piemērot	 ar	 atpakaļejošu	 spēku	 tikai	 tad,	 ja	
izmaiņas	 likumā	 ir	 apsūdzētajam	 labvēlīgākas	 (sk. Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas 2009.gada 17.septembra spriedumu lietā “Scoppola v. Italy”, 
iesnieguma Nr. 10249/03).

[8.5]	 Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēju	 ieskatā	 apelācijas	 instances	
tiesa	ir	būtiski	pasliktinājusi	[pers.	B]	stāvokli,	jo	nav	ievērojusi	tiesiskās	
drošības	principu.

[Pers.	 B]	 laikā	 līdz	 2010.gada	 15.jūnijam	 nekad	 nav	 ticis	 atzīts	 vai	
uzskatīts	par	amatpersonu	un	nekad	sevi	par	tādu	nav	uzskatījis.

Profesore	 V.	 Liholaja	 īpaši	 uzsvērusi,	 ka:	 “Kriminālatbildības	
subjektam	no	 subjektīvās	 puses	 ir	 jāapzinās	 savs	 statuss,	 proti,	 ka	 viņš	
ir	valsts	amatpersona.	 [..]	Privātpersonai	 ir	 jāzina,	kādas	 tiesiskās	sekas	
rodas,	 radīsies	 vai	 var	 rasties	 no	 noteiktiem	 juridiskiem	 faktiem	 vai	
noteiktas	 rīcības.	 [..]	 Eiropas	 Cilvēktiesību	 un	 pamatbrīvību	 aizsardzības	
konvencijas	7.pantā	ietvertais	princips,	ka	noteikt	noziedzīgu	nodarījumu	
un	paredzēt	sodu	var	tikai	likums	(nulla crimen, nulla poena sine lege),	liedz	
krimināllikumu	tulkot	paplašināti,	interpretējot	par	sliktu	apsūdzētajam.”

Pēc	 aizstāvības	 lūguma	 profesore	 Dr.iur.	 V.	 Liholaja	 sniedza	
atzinumu.	 Profesorei	 tika	 uzdots	 jautājums:	 “Vai	 personas	 nodarījuma	
juridiskajā	 (krimināltiesiskajā)	 novērtējumā	 ir	 nozīme	 faktam,	 ka	
persona	 (kapitālsabiedrības	 struktūrvienības	 vadītājs)	 nebija	 iekļauta	
kapitālsabiedrības	 valsts	 amatpersonu	 sarakstā	 un	 personai	 nebija	
jāiesniedz	valsts	 amatpersonas	deklarācija?	Vai	 šis	 apstāklis	 ir	ņemams	
vērā	 (ir	 būtisks),	 vērtējot	 subjektīvās	 puses	 esamību	 vai	 neesamību	
apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 320.panta?”	 Profesore,	 atbildot	 uz	
jautājumu,	 norādījusi,	 ka	 situācijā,	 kad	 persona	 nav	 iekļauta	 nedz	
kapitālsabiedrības	valsts	 amatpersonu	 sarakstā,	nedz	arī	 viņai	nav	bijis	
pienākums	 iesniegt	 valsts	 amatpersonas	 deklarāciju,	 nav	 konstatējama	
noziedzīga	 nodarījuma	 sastāva	 subjektīvā	 puse,	 jo	 persona	 nevarēja	
apzināties	un	viņai	nevajadzēja	apzināties	sava	nodarījuma	kaitīgumu.

Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēji	 norāda,	 ka	 no	 kriminālprocesa	
Nr.	 12812000713	 secināms,	 ka	 administratīvo	 tiesību	 izpratnē	 uz	
[pers.	 B]	 valsts	 amatpersonas	 statusu	 varētu	 attiecināt,	 sākot	 ar	 
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2013.gada	 1.janvāri,	 bet	 Krimināllikuma	 316.panta	 izpratnē	 –	 tikai	 ar	
2014.gada	 14.jūniju.	 Aizstāvība,	 lūdzot	 atzinumu	 Latvijas	 Universitātes	
Juridiskās	 fakultātes	 ekspertiem,	 uzdeva	 jautājumu:	 “Vai	 grozījumi	
Krimināllikuma	 316.panta	 pirmajā	 daļā,	 kas	 izdarīti	 ar	 2014.gada	
15.maija	likumu,	ir	tādi,	kas	pieļauj	piemērošanu	ar	atpakaļejošu	spēku?”		
Profesore	 Dr.iur.	 V.	 Liholaja	 atbildēja,	 ka	 grozījumi	 Krimināllikuma	 
316.panta	 pirmajā	 daļā,	 kas	 izdarīti	 ar	 2014.gada	 15.maija	 likumu,	 nav	
tādi,	kas	pieļauj	likuma	piemērošanu	ar	atpakaļejošu	spēku.

[8.6]	Apelācijas	instances	tiesa	ir	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	
12.panta	 pirmās	 daļas,	 15.panta,	 19.panta	 otrās	 un	 trešās	 daļas,	 511.,	
512.panta,	527.panta	otrās	daļas	2.punkta	pārkāpumus,	kā	arī	 apelācijas	
instances	 tiesa	 nav	 ievērojusi	 Krimināllikuma	 1.,	 6.panta	 pirmajā	 daļā	
un	19.pantā	noteikto.	Apelācijas	 instances	 tiesa	nepamatoti	 atzinusi,	 ka	
noziedzīgu	nodarījumu	[pers.	B]	izdarījis	personu	grupā	pēc	iepriekšējas	
vienošanās	ar	[pers.	A]	un	[pers.	C].	

Apelācijas	 instances	 tiesas	 sniegtais	 [pers.	 B]	 darbību	 apraksts	
neatbilst	 Krimināllikuma	 320.panta	 trešajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	 objektīvās	 puses	 pazīmēm.	 [Pers.	 B]	 nav	 Krimināllikuma	 
320.pantā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	subjekts.

Aizstāvība	 atsaucas	 uz	 juridiskajā	 literatūrā	 noteikto,	 ka	 grupa	 pēc	
iepriekšējas	vienošanās	pastāv	tajos	gadījumos,	kad	vismaz	divas	personas	
par	kopīgi	izdarāmu	noziedzīgu	nodarījumu	vienojušās	pirms	prettiesisko	
darbību	 uzsākšanas,	 kas	 jau	 tieši	 vērstas	 uz	 noziedzīgā	 nodarījuma	
realizēšanu	(sk. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski 
praktiskais komentārs. Pirmā grāmata. Vispārīgā daļa. Rīga: Firma “AFS”,  
2007, 82.lpp.).

Tiesa	 nolēmumā	 ir	 norādījusi	 vienošanās	 laiku	 atbilstoši	 tam,	 kā	
tas	 noskaidrots	 pirmstiesas	 izmeklēšanā,	 proti,	 2006.gadā	 laikā	 līdz	 
2006.gada	 9.novembrim,	 bet	 nav	 norādījusi,	 kad,	 kur,	 kādā	 veidā	 savā	
starpā	vienojās	[pers.	B],	[pers.	A]	un	[pers.	C],	vai	viņi	tikās	vienlaicīgi	vai	
atsevišķi,	kā	arī	tiesa	nav	noskaidrojusi,	kur	un	kad	tas	notika.	

Apelācijas	 instances	 tiesa,	 nenoskaidrojot	 norādītos	 apstākļus,	
pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 527.panta	 pirmās	 daļas	 pārkāpumu.	
Kasācijas	 sūdzību	 iesniedzēju	 ieskatā	 apelācijas	 instances	 tiesas	
spriedumu	nevar	atzīt	par	tiesisku	un	pamatotu.	

[8.7]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 norādījusi	 nevienu	 konkrētu	
[pers.	B]	darbību,	kas	vērsta	uz	kukuļa	piedāvājuma	pieņemšanu	un	paša	
kukuļa	 pieņemšanu.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 vērtējusi	 aizstāvības	
norādītos	pierādījumus	par	vienošanās	starp	[pers.	A],	[pers.	C]	un	[pers.	B]	
laikā	 no	 2006.gada	 līdz	 2006.gada	 9.novembrim	 neesību.	 Aizstāvība	 bija	
norādījusi	uz	KNAB	veikto	audioierakstu	pārskatu,	kas	kasācijas	sūdzības	
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iesniedzēju	 ieskatā	 nesatur	 ziņas	 par	 noziedzīgu	 vienošanos,	 kā	 arī	
ekspertu	atzinumu	par	kompleksās	skaņu	ierakstu	ekspertīzes	un	papildu	
kompleksās	 skaņu	 ierakstu	 ekspertīzes	 veikšanu.	 Aizstāvība	 kasācijas	
sūdzībā	 atsaucas	 vēl	 uz	 citiem	 pierādījumiem,	 kas	 nesatur	 ziņas	 par	
noziedzīgu	vienošanos.

[8.8]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 spriedumā	 konstatējusi,	 ka	
izskatāmais	 kriminālprocess	 tika	 sadalīts	 tādēļ,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	 B]	
nodarījums	 nav	 saistīts	 ar	 pārējiem	 kriminālprocesiem.	 Vienlaikus	
tiesa	 [pers.	 B]	 vainu	 pamato	 ar	 pierādījumiem,	 kas	 attiecas	 uz	 citu	 AS	
“[Nosaukums	 B]”	 iepirkumu	 –	 TEC-2	 rekonstrukcijas	 projektu,	 kurā	
[pers.	 B]	 kā	 AS	 “[Nosaukums	 B]”	 darbiniekam	 nebija	 nekāda	 loma.	
Kasācijas	sūdzības	iesniedzēju	ieskatā	apelācijas	instances	tiesa	pieļāvusi	
Kriminālprocesa	likuma	12.panta	pirmās	daļas,	15.panta,	19.panta	otrās	un	
trešās	daļas,	511.,	512.panta,	527.panta	otrās	daļas	2.punkta	pārkāpumu.	

	Apelācijas	instances	tiesa	ir	paplašinājusi	[pers.	B]	celtās	apsūdzības	
periodu	 un	 attiecinājusi	 sprieduma	 motīvu	 daļā	 uz	 [pers.	 B]	 ziņas	 par	
notikumiem,	kuru	dalībnieks	[pers.	B]	nav	bijis,	kurus	[pers.	B]	neietekmēja	
un	nevarēja	ietekmēt.

 [8.9]	Apelācijas	instances	tiesa	nav	motivējusi,	kādēļ	tā	neņem	vērā	
aizstāvības	argumentus	(pierādījumus)	par	to,	ka	[pers.	B]	nekomunicēja	
ar	[pers.	C]	un	“[Nosaukums	E]”	pārstāvjiem	saistībā	ar	HES	hidroagregātu	
Nr.	4,	5,	7	rekonstrukcijas	konkursam	izvirzītajām	prasībām,	tātad	neveica	
darbības	“[Nosaukums	E]”	pieteikuma	saskaņošanai	ar	AS	“[Nosaukums	B]”	
izvirzītajām	 prasībām.	 Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēji	 kasācijas	 sūdzībā	
atsaucas	 uz	 vairākiem	pierādījumiem,	 kas	 viņu	 ieskatā	 norāda	uz	 to,	 ka	
[pers.	B]	nebija	iesaistīts	konkursa	par	[Nosaukums	D]	HES	hidroagregātu	
Nr.	4,	5,	7	rekonstrukciju	nolikuma	izstrādē.		

 [8.10]	Apsūdzētais	[pers.	B]	un	viņa	aizstāve	G.	Kaminska	norāda,	
ka	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 atzīstot,	 ka	 AS	 “[Nosaukums	 B]”	 valdes	 
2006.gada	18.septembra	lēmums	par	līguma	slēgšanu	ar	“[Nosaukums	E]”	
ir	saistīts	ar	[pers.	A],	[pers.	B]	un	[pers.	C]	noziedzīgā	nodoma	realizāciju,	
nav	 vērtējusi	 lietā	 būtiskus	 apstākļus.	 Sūdzības	 iesniedzēji	 norāda,	
ka	 AS	 “[Nosaukums	 B]”	 valde	 nepieņēma	 lēmumu,	 pamatojoties	 uz	
Projektu	 vadības	 komitejas	 ieteikumu,	 un	 valdes	 sēdes	 lēmumā	 nav	
atsauces	 uz	 Projektu	 vadības	 komitejas	 ieteikumu.	 Turklāt	 2006.gada	
13.septembrī	inženiertehniskais	konsultants	“[Nosaukums	F]”	atzina,	ka	
“[Nosaukums	E]”	piedāvātā	 cena	atbilst	 tirgus	 cenām	un	 faktoriem,	kas	
ietekmē	cenu	pieaugumu.	

[8.11]	Apelācijas	instances	tiesa	nepamatoti	faktus	par	mierizlīguma	
starp	 AS	 “[Nosaukums	 B]”	 un	 “[Nosaukums	 E]”/“[Nosaukums	 G]”	
noslēgšanas	 nosacījumiem	 saistījusi	 ar	 labvēlīgu	 lēmumu	 pieņemšanu	
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darbu	 izpildītāja	 interesēs	 nolūkā	 saņemt	 prettiesisku	 mantisku	
labumu	 (naudu).	 Mierizlīguma	 starp	 AS	 “[Nosaukums	 B]”	 un	
“[Nosaukums	 E]”/“[Nosaukums	 G]”	 noslēgšanai	 bija	 racionāls,	 tostarp	
ekonomisks,	 finansiāls	 un	 juridisks	 pamatojums,	 kam	 nebija	 nekādas	
saistības	 ar	 [pers.	 B]	 gribu.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 motivējusi,	
kādēļ,	 vērtējot	 [pers.	 B]	 rīcību,	 ignorēti	 aizstāvības	 norādītie	 apstākļi,	
kuriem	lietā	ir	būtiska	nozīme.	

[8.12]	Apelācijas	instances	tiesa,	vērtējot	liecinieka	[pers.	D]	liecības,	
nav	 ievērojusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 15.,	 19.panta	 otrās	 un	 trešās	
daļas,	127.–130.panta	prasības,	tādējādi	nepamatoti	taisījusi	notiesājošu	
spriedumu.

Apelācijas	instances	tiesa	nav	vērtējusi,	ka	[pers.	D],	sniedzot	liecības	
pirmstiesas	procesa	ietvaros,	bija	persona,	kurai	ir	tiesības	uz	aizstāvību,	
kā	 arī	 tiesa	 nav	 vērtējusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 139.panta	 trešajā	
daļā	noteikto	prasību	 izpildi,	veicot	 izmeklēšanas	darbības	ar	 liecinieku	
[pers.	D].

Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 atspēkojusi	 aizstāvības	 viedokli,	 ka	
[pers.	 D]	 liecības	 ir	 nepieļaujams	 pierādījums	 Kriminālprocesa	 likuma	
130.panta	 izpratnē	un	ka	 [pers.	D]	 liecības	nav	atzīstamas	par	 ticamām	
Kriminālprocesa	likuma	128.panta	pirmās	daļas	izpratnē.	

[Pers.	D]	bija	atzīstams	par	personu,	kurai	ir	tiesības	uz	aizstāvību,	
jo,	 sākot	 [pers.	 D]	 nopratināšanu,	 KNAB	 bija	 zināms	 par	 viņa	 saistību	
ar	 “[Nosaukums	 C]”	 uzņēmumu	 grupu,	 TEC-2	 projektu	 un	 pārsūdzību	
tās	sakarā.	 	[Pers.	D]	kā	personas	tiesības	uz	aizstāvību,	tostarp	tiesības	
neliecināt,	 apstiprina	 2013.gada	 28.martā	 pieņemtā	 lēmuma	 par	
kriminālprocesa	Nr.	12812000713	izbeigšanu	daļā	pret	[pers.	D].

[8.13]	Kasācijas	sūdzības	iesniedzēji	norāda,	ka	apelācijas	instances	
tiesa,	 atzīstot	 [pers.	 B]	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 320.panta	 trešajā	
daļā	 paredzētā	 noziedzīga	 nodarījuma	 izdarīšanā,	 nav	 norādījusi,	 kā	
izpaudusies	[pers.	B]	inkriminētā	nodarījuma	subjektīvā	puse.

No	subjektīvās	puses	kukuļņemšana	ir	tīšs	nodarījums,	ko	raksturo	
tiešs	 nodoms,	 jo	 valsts	 amatpersona	 apzinās	 kukuļņemšanas	 kaitīgumu	
un	to	apzināti	veic	(sk. Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma 
komentāri. Trešā daļa. XVIII–XXV nodaļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 
596.lpp.). 

Aizstāvība	norāda,	ka	[pers.	B]	nevarēja	apzināties,	ka	viņš	ir	valsts	
amatpersona.

[8.14]	 Apelācijas	 instances	 tiesa,	 taisot	 [pers.	 B]	 notiesājošu	
spriedumu,	 atzinusi,	 ka	 no	 [pers.	 B]	 valsts	 labā	 piedzenami	 noziedzīgi	
iegūti	 līdzekļi	 182	 600	 euro.	 Lietā	 pastāv	 pamatotas	 šaubas	 par	
[pers.	 B]	 vainīgumu	Krimināllikuma	 320.panta	 trešajā	 daļā	 paredzētajā	
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noziedzīgajā	nodarījumā,	un	nav	pamata	secinājumam,	ka	[pers.	B]	būtu	
saņēmis	noziedzīgā	kārtā	iegūtus	naudas	līdzekļus.	

[8.15]	Apelācijas	instances	tiesa,	nosakot	[pers.	B]	sodu,	nav	ņēmusi	
vērā,	ka	sodam	jābūt	individualizētam.	

[8.16]	Tiesa,	nosakot	sodu	[pers.	B],	nav	ievērojusi	Kriminālprocesa	
likuma	 12.panta	 pirmās	 daļas	 prasības.	 Tiesa	 ir	 atsaukusies	 uz	
Krimināllikuma	35.	un	46.panta	pirmo	daļu,	bet	nav	apsvērusi	jautājumu	
par	Krimināllikuma	55.panta	 nosacījumu	piemērošanu,	 kas,	 ņemot	 vērā	
apelācijas	instances	tiesas	piespriesto	sodu,	bija	iespējams.	

[8.17]	 Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 14.panta	 pirmajai	 daļai	
ikvienam	ir	tiesības	uz	kriminālprocesa	pabeigšanu	saprātīgā	termiņā,	tas	
ir,	bez	neattaisnotas	novilcināšanās.	Kriminālprocesa	pabeigšana	saprātīgā	
termiņā	ir	saistīta	ar	lietas	apjomu,	juridisko	sarežģītību,	procesuālo	darbību	
daudzumu,	procesā	iesaistīto	personu	attieksmi	pret	pienākumu	pildīšanu	
un	citiem	objektīviem	apstākļiem.	Tiesa	ir	atsaukusies	uz	Krimināllikuma	
49.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punktu,	 tādējādi	 norādot,	 ka	 Kriminālprocesa	
likuma	14.pantā	iekļautais	kriminālprocesa	pamatprincips	ir	ievērots.	

Tiesas	 argumentācija	 par	 to,	 ka	 nav	 konstatējama	 neattaisnota	
kriminālprocesa	novilcināšana	pirmstiesas	izmeklēšanā,	ir	nepamatota.

Aizstāvība	 norāda,	 ka	 laika	 periodā	 no	 kriminālprocesa	
Nr.	 16870001410	 uzsākšanas	 2010.gada	 14.jūnijā	 līdz	 2012.gada	
20.jūnijam	tika	veikta	daudzkārtēja	procesa	virzītāju	maiņa,	kas	nozīmē,	ka	
ievērojama	daļa	laika	veltīta	pirmstiesas	izmeklēšanas	organizatoriskiem	
pasākumiem,	bet	ne	izmeklēšanas	darbību	veikšanai.

[8.18]	Apsūdzētais	[pers.	B]	un	viņa	aizstāve	G.	Kaminska	lūdz	lietu	
kasācijas	 instances	 tiesā	 izskatīt	 mutvārdu	 procesā,	 kā	 arī	 lūdz	 atcelt	
Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 9.aprīļa	 spriedumu	 daļā	 par	 [pers.	 B]	
notiesāšanu	pēc	Krimināllikuma	320.panta	trešās	daļas,	daļā	par	noteikto	
sodu	un	noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	piedziņu	valsts	labā.	Kasācijas	sūdzības	
iesniedzēji	lūdz	lietu	nosūtīt	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

[9]	 Kasācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 9.aprīļa	
spriedumu	 iesniedzis	 apsūdzētā	 [pers.	 C]	 aizstāvis	 Z.	 Ūdris.	 Kasācijas	
sūdzībā	norādīti	šādi	argumenti.

[9.1]	 Aizstāvja	 ieskatā	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	
Kriminālprocesa	likuma	5.panta	pirmās	daļas	un	trešās	daļas	pārkāpumu.	
[Pers.	 C]	 darbības	 kvalificētas	 pēc	 Krimināllikuma	 323.panta	 otrās	
daļas	2009.gada	19.novembra	 likuma	 redakcijā.	 Spriedumā	norādīts,	 ka	
vienošanās	par	kukuļdošanu	starp	[pers.	C],	[pers.	B]	un	[pers.	A]	noslēgta	
2006.gadā	 līdz	 2006.gada	 9.novembrim,	 pirmstiesas	 izmeklēšanā	
precīzāk	 nenoskaidrotā	 laikā.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinusi,	
ka	 nodarījums	 pabeigts	 2007.gada	 1.augustā.	 Aizstāvis	 norāda,	 ka	 
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2007.gadā	 Krimināllikuma	 323.pants	 bija	 spēkā	 2002.gada	 25.aprīļa	
likuma	 redakcijā.	 Krimināllikuma	 323.panta	 otrajā	 daļā	 (2002.gada	
25.aprīļa	 redakcijā)	 nebija	 paredzēta	 kriminālatbildība	 par	 kukuļošanu	
lielā	 apmērā.	 Šādas	 darbības	 līdz	 2009.gada	 23.decembrim	 bija	
kvalificējamas	pēc	Krimināllikuma	323.panta	pirmās	daļas.	

Krimināllikuma	323.panta	otro	daļu	papildinot	ar	jaunu	kvalificējošo	
pazīmi	–	lieli	apmēri	–,	maksimālais	soda	mērs	tika	paaugstināts	no	sešiem	
gadiem	brīvības	atņemšanas	līdz	astoņiem	gadiem	brīvības	atņemšanas,	
kā	arī	tika	paaugstināts	minimālais	soda	mērs.	Grozījumi	Krimināllikuma	
323.pantā,	 kas	 stājās	 spēkā	 2009.gada	 23.decembrī,	 uzskatāmi	 par	
atbildību	pastiprinošiem,	tādējādi	tiem	nav	atpakaļejoša	spēka.	

Apelācijas	instances	tiesa,	nepareizi	kvalificējot	[pers.	C]	nodarījumu,	
pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	527.panta	pirmās	daļas	pārkāpumu.	

[9.2]	 Aizstāvis	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 atzīstot	
apsūdzētos	[pers.	A]	un	[pers.	B]	par	valsts	amatpersonām	Krimināllikuma	
316.panta	 pirmās	 daļas	 izpratnē,	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 
574.pantā	norādīto	Krimināllikuma	pārkāpumu.	

Aizstāvja	 ieskatā	 tiesa	 nepamatoti	 atsaukusies	 uz	 Augstākās	
tiesas	 Krimināllietu	 departamenta	 2017.gada	 29.marta	 lēmumu	 lietā	
Nr.	 SKK-J-145/2017.	 Aizstāvis	 norāda,	 ka	 AS	 “[Nosaukums	 B]”	 manta	
nav	 valsts	 manta	 un	 attiecīgi	 AS	 “[Nosaukums	 B]”	 valdes	 locekļi	 un	
darbinieki	 nerīkojās	 līdz	 2010.gada	 15.jūnijam	 ar	 valsts	 budžeta	
līdzekļiem,	kuru	izlietošana	pakļauta	Publiskas	personas	finanšu	līdzekļu	
un	 mantas	 izšķērdēšanas	 novēršanas	 likuma	 nosacījumu	 ievērošanai.	
Rīgas	apgabaltiesa	nav	ņēmusi	vērā,	ka	AS	“[Nosaukums	B]”	nerīkojās	ar	
publiskas	personas	finanšu	līdzekļiem	un	mantu,	ko	apstiprina	Augstākās	
tiesas	 Senāta	 Civillietu	 departamenta	 2013.gada	 29.oktobra	 lēmums	
lietā	Nr.	SPC-46/2013,	saskaņā	ar	kuru	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likuma	
1.panta	 3.punktā	 dotais	 jēdziena	 “iestāde”	 nav	 attiecināms	 uz	 valsts	
izveidotām	 (dibinātām)	 kapitālsabiedrībām,	 jo	 tām	 nepiemīt	 minētajā	
normā	 uzskaitītās	 iestādes	 pazīmes,	 tādējādi	 publiskas	 personas	
kapitālsabiedrības	darbība	ir	pastāvīga	un	pakārtota	privātajām	tiesībām,	
pēc	sava	tiesiskā	statusa	tā	atzīstama	par	privāto	tiesību	juridisko	personu	
vai	privāttiesisko	subjektu.	

[9.3]	 Aizstāvja	 ieskatā	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 
564.panta	 ceturtās	 daļas,	 126.panta	 ceturtās	 daļas,	 214.panta	 pirmās	
daļas,	 12.panta	 pirmās	 un	 otrās	 daļas,	 130.panta	 pirmās	 daļas	 un	 
128.panta	pirmās	daļas	pārkāpumu.	

Pirmās	 instances	 tiesa	 liecinieka	 [pers.	 D]	 liecības	 atzinusi	
par	 neatbilstošām	 Kriminālprocesa	 likuma	 128.panta	 prasībām,	 kā	
arī	 elektronisko	 saraksti	 starp	 [pers.	 C]	 un	 [pers.	 D],	 kā	 arī	 citām	
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“[Nosaukums	C]”	amatpersonām	par	neatbilstošu	Kriminālprocesa	likuma	
129.panta	prasībām.	

Apelācijas	instances	tiesa	spriedumā	izdarījusi	pretēju	secinājumu,	
norādot,	ka	liecinieka	[pers.	D]	liecības	ir	ticamas	un	elektroniskā	sarakste	
ir	attiecināma	uz	[pers.	C]	inkriminētajām	darbībām.	

Apelācijas	 instances	 tiesa	 spriedumā,	 analizējot	 [pers.	 D]	 liecības	
un	elektronisko	saraksti,	nav	norādījusi,	kādus	apstākļus	šie	pierādījumi	
apstiprina.	

[9.4]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nepareizi	 piemērojusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 126.panta	 ceturto	 daļu	 attiecībā	 uz	 [pers.	 C]	
atteikšanos	liecināt	par	naudas	nodošanu	pārvaldīšanai	“[Nosaukums	H]”,	
secinot,	 ka	 [pers.	 C]	 bija	 procesuāls	 pienākums	 norādīt	 uz	 savu	 alibi.	
Ņemot	vērā	 to,	ka	 tiesa	spriedumā	secinājusi,	ka	 [pers.	C]	 inkriminētais	
noziedzīgais	 nodarījums	 tika	 pabeigts	 2007.gada	 1.augustā,	 kad	 tika	
nodots	 pirmais	 kukuļa	 maksājums	 [pers.	 B],	 bet	 nav	 norādījusi	 pirmā	
kukuļa	 maksājuma	 nodošanas	 vietu,	 tad	 [pers.	 C]	 nevarēja	 izpildīt	
procesuālo	pienākumu	norādīt	uz	savu	alibi.	

[9.5]	Rīgas	apgabaltiesa,	atzīstot	videoierakstu,	kas	veikts	operatīvās	
darbības	ietvaros,	par	pieļaujamu	pierādījumu,	pieļāvusi	Kriminālprocesa	
likuma	575.pantā	paredzēto	šā	likuma	būtisku	pārkāpumu.	

Lietā	 nav	 strīda,	 ka	 kriminālprocess	 Nr.	 16870001410,	 no	 kura	 tika	
izdalīts	 kriminālprocess	 Nr.	 12812000713,	 ierosināts	 2010.gada	 14.jūnijā,	
bet	 operatīvā	 videonovērošana	 tika	 veikta	 2010.gada	 15.jūnijā,	 īstenojot	
operatīvās	 darbības	 pasākumus,	 nevis	 speciālās	 izmeklēšanas	 darbības	
Kriminālprocesa	 likuma	 210.–213.pantā	 noteiktajā	 kārtībā.	 Nesaņemot	
attiecīga	 izmeklēšanas	 tiesneša	 atļauju	 veikt	 operatīvo	 videonovērošanu	
2010.gada	15.jūnijā,	videoieraksts	atzīstams	par	nepieļaujamu	pierādījumu.	

Turklāt	 operatīvās	 darbības	 ietvaros	 veiktais	 videoieraksts,	 kurā	
fiksēta	[pers.	C]	un	[pers.	A]	tikšanās	2010.gada	15.jūnijā,	atzīstams	par	
nepieļaujamu	 pierādījumu,	 jo	 lietas	 materiālos	 nav	 Augstākās	 tiesas	
priekšsēdētāja	vai	viņa	īpaši	pilnvarota	Augstākās	tiesas	tiesneša	akcepta,	
lai	veiktu	[pers.	C]	un	[pers.	A]	nepublisku	sarunu	slepenu	noklausīšanos,	
kā	 arī	 lai	 veiktu	 [pers.	 C]	 privātmājas,	 privātmājas	 teritorijas	
videonovērošanu,	kā	to	paredz	Operatīvās	darbības	likuma	7.panta	trešā	
un	ceturtā	daļa.	

[9.6]	 Aizstāvis	 lūdz	 atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 9.aprīļa	
spriedumu	 daļā	 par	 [pers.	 C]	 atzīšanu	 par	 vainīgu	 un	 sodīšanu	 pēc	
Krimināllikuma	323.panta	otrās	daļas	un	nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai	
apelācijas	instances	tiesā.	

[10]	 Kasācijas	 sūdzību	par	Rīgas	 apgabaltiesas	2018.gada	9.aprīļa	
spriedumu	iesniedzis	apsūdzētais	[pers.	C].
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[10.1]	Apsūdzētā	ieskatā	tiesa	nepareizi	piemērojusi	Krimināllikuma	
316.panta	pirmo	daļu.	Rīgas	apgabaltiesa,	atzīstot	apsūdzētos	[pers.	A]	un	
[pers.	 B]	 par	 valsts	 amatpersonām	 Krimināllikuma	 316.panta	 izpratnē,	
pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 574.pantā	 (nenorādot	 punktu)	
paredzēto	Krimināllikuma	pārkāpumu.	Šā	pārkāpuma	rezultātā	apsūdzētā	
[pers.	C]	nodarījums	nepamatoti	kvalificēts	pēc	Krimināllikuma	323.panta	
(nenorādot	panta	daļu).	Rīgas	rajona	tiesa	pamatoti	atzinusi,	ka	[pers.	A]	
un	[pers.	B]	nav	uzskatāmi	par	valsts	amatpersonām,	jo	viņi	nebija	valsts	
varas	 pārstāvji,	 nedarbojās	 valsts	 iestādē,	 kura	 veic	 valsts	 pārvaldes	
funkciju,	un	nerīkojās	ar	valsts	mantu.	Saskaņā	ar	Komerclikuma	137.pantu	
valstij	 pieder	AS	 “[Nosaukums	B]”	 akcijas,	 bet	 ne	 šīs	 akciju	 sabiedrības	
manta.	Valsts	vai	pašvaldība	neatbild	par	AS	“[Nosaukums	B]”	saistībām.

[10.2]	 Apsūdzētais	 [pers.	 C]	 norāda,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
pieļāvusi	 Krimināllikuma	 5.panta	 pārkāpumu.	 Apsūdzētais	 norāda,	 ka	
viņa	 darbības	 nepamatoti	 kvalificētas	 pēc	 Krimināllikuma	 323.panta	
otrās	daļas	redakcijā	līdz	2009.gada	19.novembrim.	Pareizi	būtu	piemērot	
redakciju,	kas	bija	spēkā	2007.gada	1.augustā.	

Krimināllikuma	323.panta	otrajā	daļā	(2002.gada	25.aprīļa	redakcijā)	
nebija	paredzēta	atbildība	par	kukuļošanu	 lielā	apmērā.	Šādas	darbības	
līdz	2009.gada	23.decembrim,	kad	spēkā	stājās	2009.gada	19.novembra	
Krimināllikuma	 323.panta	 grozījumi,	 bija	 kvalificējamas	 pēc	 panta	
pirmās	 daļas.	 Krimināllikuma	 323.panta	 otro	 daļu	 papildinot	 ar	 jaunu	
kvalificējošo	 pazīmi	 –	 kukuļošana	 lielā	 apmērā	 –,	maksimālais	 brīvības	
atņemšanas	soda	mērs	tika	paaugstināts	no	sešiem	gadiem	uz	astoņiem	
gadiem.	 Vienlaikus	 ievērojami	 tika	 paaugstināts	 minimālais	 brīvības	
atņemšanas	soda	mērs	uz	trīs	gadiem.	Minētie	grozījumi	Krimināllikuma	
323.pantā	uzskatāmi	par	atbildību	pastiprinošiem.

[10.3]	 Apsūdzētā	 ieskatā	 lietā	 pieļauts	 Kriminālprocesa	 likuma	
52.panta	 pārkāpums.	 Minētā	 panta	 ceturtās	 daļas	 1.punkts	 noteic,	 ka	
lietas	izskatīšanā	tiesā	nedrīkst	piedalīties	tiesnesis,	kurš	ir	piedalījies	šajā	
kriminālprocesā	 jebkādā	 statusā.	 2013.gada	 27.martā	 kriminālprocess	
Nr.	12812000713	ir	izdalīts	no	kriminālprocesa	Nr.	16870001410.	Tādējādi	
saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 52.panta	 ceturtās	 daļas	 1.punktu	
visi	 tiesneši,	 kuri	 laika	 periodā	 no	 2010.gada	 14.jūnija	 līdz	 2013.gada	
27.martam	jebkādā	statusā	piedalījās	kriminālprocesā	Nr.	16870001410,	
nedrīkst	piedalīties	kriminālprocesa	Nr.	12812000713	iztiesāšanā.	

Rīgas	apgabaltiesas	tiesneses	Z.	Lagzdiņa,	S.	Gļazere	un	B.	Būmeistare	
2012.gada	 15.oktobrī	 pieņēma	 lēmumu	 krimināllietā	 Nr.	 16870001410	
atstāt	 negrozītu	 Rīgas	 pilsētas	 Centra	 rajona	 tiesas	 2012.gada	
17.septembra	 lēmumu	 par	 mantas	 atzīšanu	 par	 saistītu	 ar	 noziedzīgu	
nodarījumu.	Apelācijas	 instances	 tiesai,	 tajā	 skaitā	 tiesnesei	 S.	 Gļazerei,	
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2012.gada	 15.oktobrī,	 skatot	 krimināllietas	 Nr.	 16870001410	 ietvaros	
ierosināto	lietu	par	noziedzīgi	iegūtu	mantu,	bija	zināms,	ka	[pers.	C]	tika	
turēts	aizdomās	par	noziedzīgiem	nodarījumiem	par	[Nosaukums	D]	HES	
hidroagregātu	4,	5,	7	rekonstrukcijas	projektu.	

Tiesnesei	 S.	 Gļazerei,	 piedaloties	 krimināllietas	 Nr.	 12812000713	
iztiesāšanā	apelācijas	instances	tiesā,	jau	bija	radies	iepriekšējs	viedoklis	
par	[pers.	C].	

[10.4]	 Apsūdzētā	 ieskatā	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 12.panta	 pirmās	 daļas	 pārkāpumu.	 Korupcijas	
novēršanas	un	apkarošanas	biroja	darbinieki	2010.gada	15.jūnijā,	izdarot	
operatīvās	 darbības	 (videonovērošanu),	 veica	 [pers.	 C]	 mājas	 [adrese],	
filmēšanu.	 Lietas	 materiālos	 nav	 Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētāja	 vai	
viņa	 īpaši	 pilnvarota	 Augstākās	 tiesas	 tiesneša	 akcepta	 šādai	 publiski	
nepieejamu	vietu	videonovērošanai,	 tādējādi	mājas	 iežogotās	 teritorijas	
un	iekštelpu	videonovērošana	un	filmēšana	ir	nelikumīga	un	vērtējama	kā	
nesamērīga	iejaukšanas	[pers.	C]	dzīvē.	

[10.5]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	
likuma	 94.panta	 otrās	 daļas,	 71.panta,	 72.panta,	 547.1panta	 otrās	 daļas	 
pārkāpumu.	 Ar	 procesa	 virzītāja	 lēmumu	 rezolūcijas	 veidā	 [pers.	 C]	 
2013.gada	 5.aprīlī	 tika	 apstiprināts	 par	 juridiskās	 personas	 SIA	
“[Nosaukums	 A]”	 pārstāvi.	 Iztiesājot	 lietu	 Rīgas	 rajona	 tiesā,	 SIA	
“[Nosaukums	A]”	pārstāvis	netika	iekļauts	uz	tiesu	aicināmo	personu	lokā,	
kā	 rezultātā	 viņš	 uz	 tiesu	 netika	 aicināts.	 Rīgas	 apgabaltiesa,	 iztiesājot	
lietu	 apelācijas	 kārtībā,	 atstāja	 bez	 ievērības	 pirmās	 instances	 tiesas	
iztiesāšanas	 laikā	 izdarītos	 likuma	 pārkāpumus	 attiecībā	 uz	 juridiskās	
personas	SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvja	nepiedalīšanos	iztiesāšanā.	

[10.6]	 Apsūdzētais	 lūdz	 atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	
9.aprīļa	spriedumu	daļā	par	[pers.	C]	atzīšanu	par	vainīgu	un	sodīšanu	pēc	
Krimināllikuma	 323.panta	 otrās	 daļas.	 Lietu	 atceltajā	 daļā	 lūdz	 nosūtīt	
jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.	

[11]	 Kasācijas	 sūdzību	par	Rīgas	 apgabaltiesas	2018.gada	9.aprīļa	
spriedumu	iesniedzis	SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvis	[pers.	C].	

[11.1]	 Pārstāvja	 ieskatā	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 20.panta	 pirmās	 daļas,	 94.panta	 otrās	 daļas,	
71.panta,	 72.panta,	 547.1panta	 otrās	 daļas	 pārkāpumu.	 Ar	 procesa	
virzītāja	 –	 prokurora	 M.	 Lejas	 –	 lēmumu	 rezolūcijas	 veidā	 [pers.	 C]	 
2013.gada	 5.aprīlī	 tika	 apstiprināts	 par	 juridiskās	 personas	 
SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvi	(25.sējums 113.lapa).	Iztiesājot	lietu	Rīgas	
rajona	 tiesā,	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 pārstāvis	 netika	 iekļauts	 uz	 tiesu	
aicināmo	 personu	 lokā,	 kā	 rezultātā	 pārstāvis	 uz	 tiesu	 netika	 aicināts.	
Juridiskās	personas	SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvis	un	juridiskās	palīdzības	
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sniedzējs	netika	uzaicināti	piedalīties	pirmās	instances	tiesas	debatēs,	kā	arī	
teikt	pēdējo	vārdu.	SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvis	netika	uzaicināts	piedalīties	
lietas	iztiesāšanā	apelācijas	instances	tiesā.	Rīgas	apgabaltiesa,	iztiesājot	lietu	
apelācijas	kārtībā,	atstāja	bez	ievērības	pirmās	instances	tiesas	iztiesāšanas	
laikā	 izdarītos	 likuma	 pārkāpumus	 attiecībā	 uz	 juridiskās	 personas	 
SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvja	nepiedalīšanos	iztiesāšanā.

[11.2]	 Pārstāvja	 ieskatā	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 564.panta	 ceturtās	 daļas	 un	 527.panta	 otrās	
daļas	pārkāpumu.	Apelācijas	instances	tiesa	piekritusi	Rīgas	rajona	tiesas	
konstatētajam,	ka	SIA	“[Nosaukums	A]”	nauda,	kas	atradās	AS	“SEB	banka”,	
nav	tikusi	izmantota	apsūdzētajam	[pers.	C]	inkriminētajam	146	500 euro 
kukuļa	maksājumam.	Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 to,	 kādā	
veidā	izpaudās	SIA	“[Nosaukums	A]”	intereses	noziedzīgā	nodarījumā,	par	
kura	izdarīšanu	[pers.	C]	ir	apsūdzēts.	

[11.3]	 Pārstāvis	 lūdz	 atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	
9.aprīļa	 spriedumu	 daļā	 par	 juridiskajai	 personai	 SIA	 “[Nosaukums	A]”	
piespiedu	 ietekmēšanas	 līdzekļa	 noteikšanu	 un	 piedziņas	 vēršanu	 uz	
SIA	“[Nosaukums	A]”	naudu,	kurai	ar	2013.gada	4.aprīļa	lēmumu	uzlikts	
arests.	 Lietu	 atceltajā	 daļā	 lūdz	 nosūtīt	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	
instances	tiesā.	

[12]	 Iebildumus	 pret	 iesniegtajām	 kasācijas	 sūdzībām	 iesniedzis	
Ģenerālprokuratūras	Krimināltiesiskā	departamenta	prokurors	M.	Leja.	

[12.1]	 Attiecībā	 uz	 apsūdzētā	 [pers.	 C]	 kasācijas	 sūdzībā	 norādīto,	
ka	 lieta	 apelācijas	 instances	 tiesā	 izskatīta	 nelikumīgā	 sastāvā,	 valsts	
apsūdzības	uzturētājs	nekonstatē	Kriminālprocesa	likuma	52.panta	ceturtās	
daļas	1.punkta	pārkāpumu,	kas	nosaka,	ka	 lietas	 izskatīšanā	 tiesā	nedrīkst	
piedalīties	tiesnesis,	kurš	ir	piedalījies	šajā	kriminālprocesā	jebkurā	statusā.	

Prokurors	 atsaucies	 uz	 Augstākās	 tiesas	 Senāta	 2010.gada	
17.decembra	lēmumu	lietā	Nr.	SKK-629/200,	kurā	atzīts:	“Tas,	ka	tiesnesis	
izskata	 vienu	 no	 izdalītajiem	 kriminālprocesiem,	 nav	 uzskatāms	 par	 tā	
piedalīšanos	kādā	citā	statusā	šajā	kriminālprocesā.”

[12.2]	 Valsts	 apsūdzības	 uzturētājs	 nepiekrīt	 kasācijas	 sūdzībās	
paustajam	viedoklim,	 ka	 apsūdzībā	 inkriminētajā	 laika	periodā,	 t.i.,	 līdz	
2010.gada	15.jūnijam,	 [pers.	A]	un	 [pers.	B]	nebija	valsts	amatpersonas	
Krimināllikuma	316.panta	izpratnē.	

Prokurors	 pievienojas	 apelācijas	 instances	 tiesas	 secinājumam,	 ka	
Krimināllikuma	316.panta	grozījumi,	kas	stājās	spēkā	2014.gada	14.jūnijā,	
ir	 jau	 iepriekš	 pastāvējušā	 tiesiskā	 stāvokļa	 precizēšana,	 nevis	 jauna	
tiesiskā	 stāvokļa	 radīšana.	 Krimināllikuma	 normu	 atpakaļejoša	 spēka	
piemērošanas	 aizliegums	 attiecas	 tikai	 uz	 tiem	 grozījumiem,	 ar	 kuriem	
tiek	radīts	jauns	tiesiskais	stāvoklis.	
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Prokurora	 ieskatā	 apsūdzētā	 [pers.	 B]	 un	 viņa	 aizstāves	 kasācijas	
sūdzībā	 izdarītā	 atsauce	 uz	 profesores	 V.	 Liholajas	 2018.gada	 20.marta	
publikāciju	 “Par	 valsts	 amatpersonas	 jēdzienu	Krimināllikuma	316.panta	
pirmās	daļas	 izpratnē”	 žurnālā	 “Jurista	Vārds”,	 kurā	pausts	 viedoklis,	 kas	
atbilst	kasācijas	sūdzību	iesniedzēju	uzskatam,	nav	pamats	kasācijas	sūdzību	
apmierināšanai.	 Publikācijā	 ir	 nepilnīgi	 atspoguļots	 strīdus	 jautājums,	 kā	
rezultātā	priekšlaicīgi	izdarīti	pārāk	vispārīgi	secinājumi,	turklāt	publikācijā	
nav	minēti	argumenti	par	labu	viedoklim,	ka	vecās	likuma	redakcijas	laikā	
valsts	 un	 pašvaldību	 kapitālsabiedrības	 amatpersonas	 ne	 pie	 kādiem	
apstākļiem	nebija	atzīstamas	par	valsts	amatpersonām.	

Apstāklis,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 atteicās	 pievienot	 lietas	
materiāliem	apsūdzētā	[pers.	B]	aizstāves	iesniegto	profesores	V.	Liholajas	
atzinumu	 par	 valsts	 amatpersonas	 jēdzienu,	 kas	 apstiprina	 aizstāvības	
pozīciju,	 prokurora	 ieskatā	 neaizskāra	 aizstāvības	 tiesības.	 Atzinumā	
tika	pausti	vienīgi	juridiska	rakstura	apsvērumi,	un	tajā	izteiktās	atziņas	
aizstāvība	varēja	izmantot	tiesas	debatēs,	jo	šis	atzinums	nav	pierādījums	
Kriminālprocesa	likuma	izpratnē.	

[12.3]	Attiecībā	uz	apsūdzētā	[pers.	B]	un	viņa	aizstāves	G.	Kaminskas,	
kā	arī	apsūdzētā	[pers.	A]	un	viņa	aizstāvja	V.	Klotiņa	kasācijas	sūdzībās	
norādīto,	ka	apsūdzēto	darbībās	nav	konstatējama	noziedzīga	nodarījuma	
sastāva	 subjektīvā	 puse,	 prokurors	 uzskata,	 ka	 kasācijas	 sūdzībās	
norādītajam	jāpiekrīt	tikai	tajā	ziņā,	ka	nepieciešams	konstatēt	subjektīvo	
pusi	arī	pret	speciālā	subjekta	statusu.	Prokurors	nepiekrīt	viedoklim,	ka	
personai	jāapzinās,	ka	viņa	ir	valsts	amatpersona.	

Valsts	apsūdzības	uzturētāja	ieskatā,	pat	ja	pareizi	tiktu	atzīts	kasācijas	
sūdzībās	norādītais	subjektīvās	puses	standarts,	tad	noziedzīgus	nodarījumus	
valsts	dienesta	sfērā	varētu	konstatēt	tikai	izņēmuma	gadījumos,	jo	parasti	
persona,	 izdarot	 pārkāpumus	 šajā	 sfērā,	 nedz	 pirms	 nodarījuma,	 nedz	
nodarījuma	izdarīšanas	laikā	neveic	analīzi	par	to,	vai	viņas	statuss	atbilst	
Krimināllikuma	 316.panta	 pazīmēm.	 Personai	 nav	 jāapzinās,	 ka	 juridiski	
viņai	piemīt	valsts	amatpersonas	statuss,	jo	tas	ir	faktisko	apstākļu	juridisks	
vērtējums,	kas	nav	nodoma	priekšmets.	Nodomam	nepieciešams,	lai	persona	
apzinātos	apstākļus,	no	kuriem	izriet	speciālā	subjekta	statuss.	Savukārt,	ja	
persona,	veicot	viņai	zināmo	apstākļu	vērtējumu,	kļūdaini	domājusi,	ka	viņa	
nav	speciālais	subjekts,	tā	ir	juridiska	kļūda.	

 [12.4]	 Prokurors	 nepiekrīt	 apsūdzētā	 [pers.	 C]	 un	 viņa	 aizstāvja	
kasācijas	 sūdzībās	 izteiktajam	 viedoklim,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	
atziņa,	 ka	 konkrētajā	 lietā	 kukuļošanas	 kā	 noziedzīgā	 nodarījuma	
pabeigtības	brīdis	uzskatāms	2007.gada	1.augusts,	ir	pretrunā	ar	darbību	
kvalificēšanu	pēc	Krimināllikuma	323.panta	otrās	daļas	likuma	2009.gada	
19.novembra	redakcijā.	
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Prokurors	 norāda,	 ka	 apsūdzība,	 ko	 par	 pierādītu	 atzina	 tiesa,	
konstruēta	 kā	 turpināts	 noziedzīgs	 nodarījums,	 kas	 veidojas	 no	 sešiem	
kukuļa	maksājumiem,	jo	kukuļa	maksājumi	ir	savstarpēji	saistīti,	tie	vērsti	
uz	kopēju	mērķi	–	labvēlīgu	“[Nosaukums	E]”	lēmumu	pieņemšanu	vienas	
iepirkuma	procedūras	 ietvaros,	 t.i.,	 tos	aptver	kopējs	 (vienots)	nodoms.	
Konkrētajā	gadījumā	Krimināllikuma	323.panta	grozījumi	veikti	laikā,	kad	
turpinājās	noziedzīga	nodarījuma	izdarīšana.	

Prokurors,	 atsaucoties	 uz	 Krimināllikuma	 5.pantu	 un	 likuma	 “Par	
Krimināllikuma	spēkā	stāšanās	un	piemērošanas	kārtību”	19.pantu,	secina,	
ka	piemērojams	likums,	kas	bija	spēkā	noziedzīgās	darbības	pabeigšanas	
vai	 pārtraukšanas	 brīdī.	 Šis	 princips	 piemērojams	 arī	 Krimināllikuma	
grozījumu	gadījumos.	Ja	persona	vienota	nodarījuma	atsevišķas	darbības	
veikusi	vecā	likuma	redakcijas	spēkā	esības	laikā	un	turpinājusi	tās	jaunā	
likuma	 redakcijas	 spēkā	 esības	 laikā,	 piemērojama	 tā	 likuma	 redakcija,	
kas	bija	spēkā,	kad	izdarīta	pēdējā	noziedzīgā	darbība,	kas	veido	atsevišķu	
(vienotu)	noziedzīgu	nodarījumu.	

[12.5]	Nav	pamatots	apsūdzētā	[pers.	A]	un	viņa	aizstāvja	V.	Klotiņa	
kasācijas	 sūdzībās	 norādītais	 arguments,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
notiesājusi	[pers.	A]	par	darbībām,	kas	viņam	nav	inkriminētas,	tādējādi	
pārkāpjot	Kriminālprocesa	likuma	455.panta	trešās	daļas	nosacījumus.	

Aizstāvība	 maldīgi	 jauc	 pierādījumus,	 ar	 kuriem	 tiek	 pamatota	
apsūdzība,	 ar	 noziedzīga	 nodarījuma	 faktiskajiem	 apstākļiem,	 kas	
norādāmi	apsūdzībā.	Lai	noteiktu,	kādā	statusā	ir	konkrētā	darbība,	proti,	
vai	tas	ir	faktiskais	apstāklis,	kas	jānorāda	apsūdzībā,	vai	pierādījums,	ar	
kuru	pamatota	apsūdzība,	ir	atkarīgs	no	konkrētā	noziedzīgā	nodarījuma	
uzbūves.	Prokurora	ieskatā	apsūdzībā	par	kukuļņemšanu	un	kukuļošanu	
jānorāda	tikai	tās	apsūdzētā	darbības,	kas	attiecas	uz	apstākļiem,	savukārt	
citas	 apsūdzētā	 darbības	 var	 izmantot	 kā	 pierādījumus	 kukuļošanas	
subjektīvās	un	objektīvās	puses	pierādīšanā.	Apsūdzētā	[pers.	A]	darbības,	
ar	kurām	apelācijas	instances	tiesa	pamatojusi	notiesājošo	spriedumu,	ir	
tādas	darbības,	 kas	 ir	 izmantojamas	 vienīgi	 kā	pierādījums	 inkriminētā	
noziedzīgā	nodarījuma	pierādīšanā.

Attiecībā	 uz	 apsūdzētā	 [pers.	 B]	 un	 viņa	 aizstāves	 kasācijas	
sūdzībā	 norādīto,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 paplašinājusi	 [pers.	 B]	
celtās	 apsūdzības	periodu,	prokurors	norāda,	 ka	notiesājošā	 sprieduma	
aprakstošā	daļa	atbilst	celtās	apsūdzības	saturam.	Noziedzīgā	nodarījuma	
izdarīšanas	laika	periods	spriedumā	un	apsūdzībā	nav	grozīts.	Apelācijas	
instances	tiesas	atsaukšanās	uz	pierādījumiem	par	laiku	pirms	inkriminētā	
noziedzīgā	 nodarījuma	 nav	 uzskatāma	 par	 apsūdzības	 paplašināšanu,	
jo	šiem	apstākļiem	ir	vienīgi	pierādījumu	nozīme	lietā,	un	tiem	nav	tiešs	
sakars	ar	kukuļošanas	sastāva	objektīvo	pusi.	
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[12.6]	Apsūdzētā	[pers.	C]	aizstāvja	Z.	Ūdra	viedoklis,	ka	apelācijas	
instances	 tiesa	 ir	 nepareizi	 piemērojusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 
126.panta	 ceturto	 daļu	 attiecībā	 uz	 [pers.	 C]	 atteikšanos	 liecināt	 par	
naudas	nodošanu	pārvaldīšanā	“[Nosaukums	H]”,	nav	pamatots.	

Ņemot	 vērā,	 ka	 [pers.	 C]	 nevarēja	 iesniegt	 nekādus	 pierādījumus	
par	naudas	summu	nodošanu	pārvaldīšanai	“[Nosaukums	H]”	kurjeram,	
paskaidrojot,	 ka	 šo	 dokumentu	 viņam	 nav,	 prokurors	 norāda,	 ka	 jau	
pirmstiesas	 izmeklēšanas	 laikā	 tika	 vērsta	 [pers.	 C]	 uzmanība	 uz	 to,	 ka	
saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	126.panta	ceturto	daļu	apsūdzētajam	
ir	 pienākums	 norādīt	 uz	 apstākļiem,	 kas	 izslēdz	 kriminālatbildību.	
Nolūkā	pārbaudīt	[pers.	C]	izvirzīto	versiju,	viņam	uzdots	jautājums,	kurā	
valstī	 reģistrēts	 uzņēmums	 “[Nosaukums	 H]”.	 Tomēr	 [pers.	 C]	 uz	 šiem	
jautājumiem	neatbildēja,	paskaidrojot,	ka	izmanto	tiesības	neliecināt.

Prokurors	norāda,	ka	šāda	apsūdzētā	[pers.	C]	rīcība	nav	uzskatāma	
par	pienākumu	izpildi,	ko	uzliek	Kriminālprocesa	likuma	126.panta	ceturtā	
daļa.	Lai	uzskatītu,	ka	[pers.	C]	būtu	izpildījis	minētā	panta	noteikumus,	
pietiktu	ar	to,	ka	viņš	norādītu,	kurā	valstī	uzņēmums	“[Nosaukums	H]”	
darbojas.	 Līdz	 ar	 to	 valsts	 apsūdzības	 uzturētājs	 uzskata,	 ka	 apelācijas	
instances	tiesa	bija	tiesīga	izdarīt	apsūdzētajam	nelabvēlīgus	secinājumus	
no	 atteikuma	 atbildēt	 uz	 precizējošiem	 jautājumiem	 par	 uzņēmumu	
“[Nosaukums	H]”.

 [12.7]	 Valsts	 apsūdzība	norāda,	 ka	 lietas	 izskatīšana	pēc	 būtības,	
pārbaudot	pierādījumus,	notiek	tikai	pirmās	un	apelācijas	instances	tiesā,	
līdz	 ar	 to	 apsūdzētā	 [pers.	B]	 un	 viņa	 aizstāves,	 apsūdzētā	 [pers.	A]	 un	
viņa	 aizstāvja	 kasācijas	 sūdzības	pēc	 būtības	 nav	 izskatāmas	daļā,	 kurā	
kritizēts	apelācijas	instances	tiesas	sniegtais	pierādījumu	vērtējums.

[12.8]	 Valsts	 apsūdzības	 ieskatā	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 kasācijas	
sūdzībā	norādītie	Kriminālprocesa	likuma	94.panta	otrās	daļas,	71.panta,	
72.panta	un	547.1panta	otrās	daļas	iespējamie	pārkāpumi	nevar	būt	par	
pamatu	pārsūdzētā	sprieduma	atcelšanai.

Prokurors	norāda,	ka	par	SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvi	 tika	atzīts	
[pers.	C],	kas	šajā	procesā	bija	arī	apsūdzētās	personas	statusā	un	piedalījās	
visās	pirmās	un	apelācijas	instances	tiesas	sēdēs.	Līdz	ar	to	[pers.	C]	varēja	
izteikties	par	visiem	jautājumiem,	kas	viņa	ieskatā	bija	nozīmīgi	procesā	
par	piespiedu	ietekmēšanas	līdzekļa	noteikšanu	SIA	“[Nosaukums	A]”.

Turklāt	 prokurors	 norāda,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesai	 nebija	
pamata	vērtēt	tos	apstākļus,	ko	SIA	“[Nosaukums	A]”	nebija	apstrīdējusi	
apelācijas	kārtībā.	
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Motīvu daļa
[13]	Senāts	atzīst,	ka	apsūdzēto	un	viņu	aizstāvju	lūgums	par	lietas	

izskatīšanu	mutvārdu	procesā	ir	noraidāms.
Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	583.panta	pirmo	daļu	tiesnesis,	

kuram	 uzdots	 referēt,	 nosaka	 lietas	 izskatīšanu	 rakstveida	 procesā	
vai	 izskatīšanu	 tiesas	 sēdē.	 No	 šā	 panta	 otrās	 daļas	 izriet,	 ka	 lietas	
izskatīšanu	 rakstveida	 procesā	 nosaka,	 ja	 iespējams	 pieņemt	 lēmumu	
pēc	 lietā	 esošajiem	materiāliem.	 Ja	nepieciešami	papildu	paskaidrojumi	
no	 personām,	 kurām	 ir	 tiesības	 piedalīties	 procesā,	 vai	 Augstākās	
tiesas	 ieskatā	 attiecīgajai	 lietai	 var	 būt	 īpaša	 nozīme	 likuma	 normu	
interpretēšanā,	nosaka	lietas	izskatīšanu	tiesas	sēdē.

Senāts	 atzīst,	 ka	 lieta	 izskatāma	 rakstveida	 procesā,	 jo	 lēmumu	
iespējams	pieņemt	pēc	lietā	esošajiem	materiāliem.	Papildu	paskaidrojumi	
no	personām,	kurām	ir	tiesības	piedalīties	procesā,	nav	nepieciešami,	un	
konkrētajai	 lietai	nav	 īpašas	nozīmes	 likuma	normu	 interpretēšanā,	kas	
attiektos	uz	judikatūras	veidošanu	nākotnē.

[14]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 9.aprīļa	
spriedums	 atceļams	 daļā,	 ar	 kuru	 atstāts	 negrozīts	 Rīgas	 rajona	 tiesas	 
2016.gada	 11.janvāra	 spriedums	 par	 juridiskai	 personai	 SIA	
“[Nosaukums	 A]”	 noteikto	 piespiedu	 ietekmēšanas	 līdzekli	 –	 naudas	
piedziņu	400	minimālo	mēnešalgu	apmērā.

Pārējā	 daļā	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 9.aprīļa	 spriedums	
atstājams	negrozīts,	bet	apsūdzētā	[pers.	A]	un	viņa	aizstāvja	V.	Klotiņa,	
apsūdzētā	[pers.	B]	un	viņa	aizstāves	G.	Kaminskas,	apsūdzētā	[pers.	C]	un	
viņa	aizstāvja	Z.	Ūdra	kasācijas	sūdzības	noraidāmas.

[15]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 pieļāvusi	 kasācijas	 sūdzībās	
norādītos	Krimināllikuma	un	Kriminālprocesa	likuma	normu	pārkāpumus.	
Apelācijas	instances	tiesas	spriedums	ir	tiesisks	un	pamatots	–	tas	atbilst	
Kriminālprocesa	likuma	511.,	512.,	527.,	564.pantā	noteiktajām	prasībām.	

Apelācijas	instances	tiesa	pierādījumus	lietā	ir	izvērtējusi,	ievērojot	
Kriminālprocesa	 likuma	 9.nodaļā	 noteikto	 tiesību	 normu	 prasības	 par	
pierādījumu	ticamību,	attiecināmību	un	pieļaujamību.	Tiesas	spriedumā	
pierādījumi	 vispusīgi	 un	 detalizēti	 analizēti	 un	 izvērtēti	 to	 kopumā	
un	 savstarpējā	 sakarībā.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 noskaidrojusi	
pierādīšanas	 priekšmetā	 ietilpstošos	 apstākļus	 un	 sniegusi	 pareizus	
atzinumus	par	to	esību,	kā	arī	konstatējusi	visas	nepieciešamās	un	obligātās	
apsūdzētajiem	 [pers.	 A],	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 C]	 inkriminēto	 noziedzīgo	
nodarījumu	sastāva	pazīmes.	Tiesas	spriedums	pamatots	ar	materiālo	un	
procesuālo	tiesību	normām.	Noziedzīgo	nodarījumu	juridiskā	kvalifikācija	
ir	pareiza	un	atbilst	tiesas	konstatētajiem	lietas	faktiskajiem	apstākļiem.
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Tas,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pierādījumiem	 sniegusi	 citādu	
vērtējumu	 vai	 apsūdzētajiem	 inkriminētajiem	 nodarījumiem	 sniegusi	
citādu	 juridisko	kvalifikāciju	nekā	pirmās	 instances	 tiesa,	 nekonstatējot	
atsevišķus,	 konkrētajā	 gadījumā	 priekš	 apsūdzības	 nenozīmīgus	 faktus,	
nevar	būt	par	pamatu	sprieduma	atcelšanai	vai	grozīšanai.	Tāpat	kasācijas	
sūdzībās	 izteiktie	 argumenti,	 tostarp	 par	 Krimināllikuma	 316.panta	
interpretāciju,	 konkrētajā	 gadījumā	 arī	 nav	 pamats	 apelācijas	 instances	
tiesas	sprieduma	atcelšanai	vai	grozīšanai.	

Pretēji	kasācijas	sūdzības	iesniedzēju	apgalvojumiem,	Senāts	atzīst,	ka	
apelācijas	instances	tiesa	ir	vērtējusi	arī	pirmās	instances	tiesas	spriedumā	
sniegtos	atzinumus,	kā	arī	būtiskākos	apsūdzēto	un	viņu	aizstāvju	apelācijas	
sūdzībās	 izteiktos	 argumentus,	 kuriem	 ir	 izšķiroša	 nozīme	 lietas	 taisnīgā	
izlemšanā.	Kasācijas	instances	tiesai	nav	pamata	apšaubīt	apelācijas	instances	
tiesas	spriedumu	par	apsūdzēto	[pers.	A],	[pers.	B]	un	[pers.	C]	atzīšanu	par	
vainīgiem	viņiem	inkriminēto	noziedzīgo	nodarījumu	izdarīšanā.

Sods	apsūdzētajiem	[pers.	A],	[pers.	B]	un	[pers.	C]	noteikts,	izvērtējot	
noziedzīgo	 nodarījumu	 raksturu	 un	 apsūdzēto	 personības,	 ievērojot	
Krimināllikuma	35.panta	un	46.panta	noteikumus.

[16]	 Konkrētajā	 lietā	 būtiskākais	 juridiskais	 jautājums,	 kas	 atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likumā	 noteiktajai	 kompetencei	 izlemjams	 kasācijas	
instances	 tiesā,	 ir,	 vai	 apsūdzētie	 [pers.	 A]	 un	 [pers.	 B]	 ir	 Krimināllikuma	
320.panta	 trešajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 subjekti,	 tas	 ir,	
valsts	 amatpersonas.	 Šis	 jautājums	 kā	 būtiskākais	 izvirzīts	 visās	 šajā	 lietā	
iesniegtajās	kasācijas	sūdzībās.	Tāpēc	kasācijas	instances	tiesa	savā	vērtējumā	
sniedz	vienotu	atzinumu,	nenošķirot		katras	sūdzības	argumentus	atsevišķi.

[16.1]	 Valsts	 amatpersonas	 jēdziena	 definīcija	 sniegta	
Krimināllikuma	316.pantā.

Apsūdzētajiem	 [pers.	 A]	 un	 [pers.	 B]	 inkriminēto	 noziedzīgo	
nodarījumu	 izdarīšanas	 laikā	 spēkā	 bija	 krimināltiesību	 norma,	 t.i.,	
Krimināllikuma	 316.panta	 pirmā	 daļa	 šādā	 redakcijā:	 “Par	 valsts	
amatpersonām	uzskatāmi	valsts	varas	pārstāvji,	 kā	arī	 ikviena	persona,	
kura	 pastāvīgi	 vai	 uz	 laiku	 izpilda	 valsts	 vai	 pašvaldības	 dienesta	
pienākumus	 un	 kurai	 ir	 tiesības	 pieņemt	 lēmumus,	 kas	 saistoši	 citām	
personām,	 vai	 kurai	 ir	 tiesības	 veikt	 uzraudzības,	 kontroles,	 izziņas	 vai	
sodīšanas	funkcijas	vai	rīkoties	ar	valsts	vai	pašvaldības	mantu	vai	finanšu	
līdzekļiem”	(likuma	redakcija	spēkā	no	23.05.2002.	līdz	31.03.2013.).

[16.2]	 Valsts	 amatpersonas	 jēdziens	 Krimināllikuma	 316.panta	
izpratnē	skaidrots	arī	krimināltiesību	teorijā	un	tiesu	prakses	materiālos.

2018.gada	20.marta	 rakstā	žurnālā	 “Jurista	Vārds”	Dr.iur.	V.	Liholaja	
izteica	atziņu,	ka	Krimināllikuma	316.panta	pirmās	daļas	aktuālā	redakcija,	
kas	ir	spēkā	no	2014.gada	14.jūnija	un	kas	noteic,	ka	par	valsts	amatpersonām	
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uzskatāmi	valsts	varas	pārstāvji,	kā	arī	ikviena	persona,	kura	pastāvīgi	vai	uz	
laiku	izpilda	valsts	vai	pašvaldības	dienesta	pienākumus,	tajā	skaitā	valsts	
vai	pašvaldības	kapitālsabiedrībā,	un	kurai	ir	tiesības	pieņemt	lēmumus,	kas	
saistoši	citām	personām,	vai	kurai	ir	tiesības	veikt	uzraudzības,	kontroles,	
izmeklēšanas	 vai	 sodīšanas	 funkcijas	 vai	 rīkoties	 ar	 publiskas	 personas	
vai	 tās	 kapitālsabiedrības	mantu	 vai	 finanšu	 līdzekļiem,	 ir	 izteikta	 jaunā	
redakcijā,	 paplašinot	 iepriekšējā	 regulējuma	 saturu.	 Savukārt	 grozījumi	
šajā	krimināltiesību	normā,	kas	izdarīti	ar	2014.gada	15.maija	likumu,	satur	
būtiskas	 likuma	normas	 izmaiņas,	 kas	 tika	 attiecinātas	uz	daudz	plašāku	
subjektu	 loku,	 papildus	 norādot	 gan	 uz	 dienesta	 pienākumu	 pildīšanu	
privāto	 tiesību	 juridiskajā	 personā,	 gan	 uz	 rīcību	 ar	 šādas	 juridiskās	
personas	mantu	vai	finanšu	līdzekļiem,	un	likuma	grozījumu	saturs	liecina	
par	to,	ka	 iepriekšējā	 likuma	redakcijā	valsts	personas	definīcija	nevarēja	
tikt	attiecināta	uz	valsts	un	pašvaldību	kapitālsabiedrību	valdes	locekļiem	
un	 uz	 rīcību	 ar	 publiskas	 personas	 un	 tās	 kapitālsabiedrības	 mantu	 vai	
finanšu	līdzekļiem.	Grozījumi	Krimināllikuma	316.panta	pirmajā	daļā	radīja	
jaunu	 tiesisko	 stāvokli,	 radot	 personai	 negatīvas	 tiesiskas	 sekas.	 Rakstā	
arī	pausta	atziņa,	norādot	uz	valsts	mantas	un	kapitālsabiedrības	mantas	
atšķirīgo	tiesisko	statusu.

[16.3]	Analoģiskus	secinājumus	Dr.iur.	V.	Liholaja	paudusi	atzinumā,	
kuru	 kasācijas	 sūdzībai	 pievienojusi	 apsūdzētā	 [pers.	 B]	 aizstāve	
G.	 Kaminska.	 Atzinumā	 turklāt	 norādīts,	 ka	 grozījumi	 Krimināllikuma	 
316.panta	 pirmajā	 daļā,	 kas	 izdarīti	 ar	 2014.gada	 15.maija	 likumu,	
nav	 tādi,	 kas	 pieļauj	 piemērošanu	 ar	 atpakaļejošu	 spēku.	 Taču	 savos	
atzinumos,	kuros	Dr.iur.	V.	Liholaja	atsaucas	arī	uz	atsevišķiem	Augstākās	
tiesas	 lēmumiem,	 piemēram,	 2017.gada	 14.decembra	 lēmumu	 lietā	
Nr.	SKK-558/2017,	2017.gada	29.marta	lēmumu	lietā	Nr.	SKK-J-145,	kuru	
atzinumi	 par	 valsts	 amatpersonas	 statusa	 atzīšanu	 uzņēmējsabiedrību	
amatpersonām	 arī	 pirms	 2014.gada	 15.maija	 izdarīto	 grozījumu	
Krimināllikuma	316.panta	pirmajā	daļā	nav	apšaubīti.

[17]	 Senāts	 nepiekrīt	 iepriekš	 minētajiem	 Dr.iur.	 V.	 Liholajas	
argumentiem	 un	 atzīst,	 ka	 konkrētajā	 lietā	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 A]	 viņiem	
inkriminēto	 noziedzīgo	 nodarījumu	 izdarīšanas	 laikā	 bija	 atzīstami	 par	
Krimināllikuma	320.pantā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	subjektiem,	t.i.,	
valsts	 amatpersonām	Krimināllikuma	 316.panta	 pirmās	 daļas	 izpratnē	 arī	
likuma	redakcijā	līdz	2014.gada	15.maijam.	Šāds	atzinums		tiek	pamatots	ar	
minētās	Krimināllikuma	normas	teleoloģisko	un	sistēmisko	interpretāciju,	kā	
arī	ar	izveidojušos	tiesu	praksi	(sk. 2017.gada 14.decembra Augstākās tiesas 
Krimināllietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKK-558/2017 (16870000308), 
2017.gada 29.marta Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta lēmumu 
lietā Nr. SKK-J-145/2017 (11905008614)).
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[17.1]	 Valsts	 amatpersonas	 jēdziens	 Krimināllikuma	 316.panta	
pirmajā	 daļā	 sniegts	 vienā	 teikumā,	 nedodot	 šī	 jēdziena	 plašāku	
skaidrojumu	par	tā		piemērojamību.	

Iztulkojot	minēto	likuma	normu	teleoloģiski,	Senāts	atzīst,	ka	likuma	
griba	 ir	 aizsargāt	 valsts	 intereses	 kā	 valsts	 pārvaldē,	 tā	 saimnieciskajā	
darbībā.	 Tāpēc	 neatkarīgi	 no	 tā,	 kā	 laika	 gaitā	 mainās	 valsts	 ietekmes	
formas	 mantas	 un	 īpašuma	 pārvaldīšanā	 un	 apsaimniekošanā,	 likuma	
mērķis	 ir	 noteikt	 amatpersonu	 atbildību,	 kam	 valsts	 deleģējusi	 veikt	
kontroli	pār	valsts	mantas,	tostarp	arī	valsts	kapitāldaļu	un	akciju,	pārvaldi.	

Sistēmiski	iztulkojot	minēto	likuma	normu,	jāņem	vērā	attiecīgajā	laika	
periodā	spēkā	esošās	citu	likumu	un	normatīvo	aktu	normas,	kas	paredzēja	
statūtsabiedrību	un	valsts	akciju	sabiedrību	pastāvēšanu,	tostarp	likums	“Par	
interešu	konflikta	novēršanu	valsts	amatpersonu	darbībā”,	kurā	sniegts	valsts	
amatpersonas	jēdziena	skaidrojums	un	kurā	ir	atklāts	tā	saturs.	

[17.2]	 Tiesu	 prakses	 apkopojumā	 sniegts	 skaidrojums	 par	
valsts	 amatpersonas	 statusu	 Krimināllikuma	 316.panta	 pirmās	 daļas	
izpratnē	 šā	 likuma	 redakcijā,	 kas	 bija	 spēkā	 no	 2002.gada	 23.maija	
līdz	 2013.gada	 31.martam,	 un	 nav	 apšaubīta	 esošā	 tiesu	 prakse,	 kad	
par	 valsts	 amatpersonām	 Krimināllikuma	 316.panta	 izpratnē	 atzītas	
tādas	 amatpersonas,	 kuras	 izpildīja	 valsts	 deleģētus	 pienākumus	 arī	
uzņēmējsabiedrībās.	 Turklāt	 norādīts,	 ka	 arī	 speciālajos	 normatīvajos	
aktos,	 piemēram,	 2002.gada	 26.aprīļa	 likumā	 “Par	 interešu	 konflikta	
novēršanu	 valsts	 amatpersonu	 darbībā”,	 2000.gada	 7.septembra	 Valsts	
civildienesta	 likumā,	 ir	 ietverti	 valsts	 amatpersonas	 jēdziena	 izpratnes,	
loka	u.c.	skaidrojumi	(“Tiesu prakse krimināllietās par valsts amatpersonu 
un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju atbildīgo darbinieku 
izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem” (2002–2003)).

Augstākās	 tiesas	 2017.gada	 14.decembra	 lēmumā	 lietā	
Nr.	 SKK-558/2017	 norādīts,	 ka	 no	 likuma	 “Par	 interešu	 konflikta	
novēršanu	valsts	amatpersonu	darbībā”	4.panta	otrās	un	ceturtās	daļas	
izriet,	 ka	 par	 valsts	 amatpersonām	 uzskatāmas	 personas,	 kuras	 pilda	
amata	pienākumus	ārpus	publiskas	personas	institūcijām,	ja	tām	saskaņā	
ar	 normatīvajiem	 aktiem	 pastāvīgi	 vai	 uz	 laiku	 valsts	 deleģējusi	 veikt	
kontroles	 funkcijas	 attiecībā	 uz	 personām,	 kas	 neatrodas	 to	 tiešā	 vai	
netiešā	pakļautībā.	

No	minētā	 lēmuma	 secināms,	 ka,	 ja	 valsts	 akciju	 sabiedrība	 “Ceļu	
satiksmes	 drošības	 direkcija”	 akreditējusi	 citu	 juridisku	 personu	
veikt	 transportlīdzekļu	 valsts	 tehnisko	 apskati,	 tad	 personas,	 kuras	
veic	 transportlīdzekļu	 apskati,	 atzīstamas	 par	 valsts	 amatpersonām	
Krimināllikuma	 316.panta	 pirmās	 daļas	 izpratnē.	 Tādējādi	 ne	 katrā	
gadījumā	 valsts	 deleģējums	 jāsaista	 ar	 Valsts	 pārvaldes	 iekārtas	
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likuma	 normās	 noteikto	 regulējumu,	 bet	 gan	 ar	 publiskas	 personas	
kapitālsabiedrības	veikto	deleģējumu.

Augstākās	 tiesas	 2017.gada	 29.marta	 lēmumā	 lietā	 
Nr.	SKK-J-145/2017	norādīts,	ka	tas	apstāklis,	ka	Krimināllikuma	316.panta	
pirmā	 daļa	 ar	 2014.gada	 15.maija	 likumu	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”	
izteikta	 jaunā	 redakcijā,	 nevar	 būt	 par	 pamatu	 pretēja	 secinājuma	
izdarīšanai,	 jo	 likumdevējs	 ir	 precizējis	 to	personu	 loku	 (uzskaitījumu),	
kuri	atzīstami	par	valsts	amatpersonām.	

Minētais	 secināms	 arī	 no	 tieslietu	 ministres	 2014.gada	 28.marta	
vēstules	 Juridiskās	 komisijas	 priekšsēdētājai	 “Par	 priekšlikumiem	
likumprojektam	“Grozījumi	Krimināllikumā”	(Nr.	749/LP11)”.

[17.3]	 Senāta	 ieskatā	 arī	 pirms	 2014.gada	 15.maija	 likuma	
“Grozījumi	 Krimināllikumā”	 Krimināllikuma	 316.pantā	 definētais	 valsts	
amatpersonas	 jēdziens	 bija	 attiecināms	 uz	 amatpersonām,	 kuras	 pilda	
valsts	dienesta	pienākumus	valsts	kapitālsabiedrībās	vai	kurām	ir	tiesības	
rīkoties	ar	kapitālsabiedrības	mantu	un	finanšu	līdzekļiem.	

Turklāt	 jāņem	 vērā	 Satversmes	 tiesas	 2003.gada	 29.oktobra	
spriedumā	 lietā	 Nr.	 2003-05-01	 izteiktais	 atzinums,	 ka	 Krimināllikumā	
valsts	amatpersonas	 jēdziens	 ir	noteikts	vispārīgi,	 savukārt	 likumā	“Par	
interešu	konflikta	novēršanu	valsts	amatpersonu	darbībā”	ir	ietverts	gan	
vispārīgais	 definējums,	 gan	 konkretizēts	 plašs	 valsts	 amatpersonu	 loks.	
Kaut	 arī	 interešu	 konflikta	 novēršanas	 likums	 ir	 vērsts	 uz	 pienākumu	
un	 atbildības	 apjomu,	 kas	 valsts	 amatpersonai	 ir	 neapšaubāmi	 lielāks	
nekā	ikvienai	citai	personai,	tomēr	minētās	personas	pēc	būtības	atbilst	
Krimināllikuma	316.pantā	ietvertajam	valsts	amatpersonas	jēdzienam.

[17.4]	 Senāta	 ieskatā,	 ja	Krimināllikuma	316.pantā	nebija	minētas	
personas,	 kuras	 pilda	 pienākumu	 valsts	 kapitālsabiedrībās,	 tad	 tas	
nenozīmē,	 ka	 valsts	 kapitālsabiedrībās	 atsevišķām	 amatpersonām	 šāds	
statuss	nepastāvēja.	

[Pers.	B]	un	[pers.	A]	kā	valsts	amatpersonu,	tātad	arī	Krimināllikuma	
320.panta	trešajā	daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	subjektu,	statuss	
nosakāms,	 interpretējot	 Krimināllikuma	 316.panta	 normu	 un	 ievērojot,	
ka	 attiecīgajā	 laikā	 spēkā	 bija	 tiesību	 normas,	 kuras	 regulēja	 valsts	
kapitālsabiedrību	izveidošanu,	to	darbību	un	noteica	valsts	amatpersonu	
statusu	atsevišķām	amatpersonām.	

Tā	 likuma	 “Par	 interešu	 konflikta	 novēršanu	 valsts	 amatpersonu	
darbībā”	4.panta	pirmās	daļas	18.,	19.	un	20.apakšpunktā	bija	noteikts,	ka	
valsts	amatpersona	ir		kapitālsabiedrības	padomes	loceklis,	kurš	pārstāv	
Latvijas	 valsts	 vai	 pašvaldības	 intereses	 kapitālsabiedrībā,	 vai	 valdes	
loceklis	kapitālsabiedrībā,	kurā	valsts	vai	pašvaldības	daļa	pamatkapitālā	
atsevišķi	 vai	 kopumā	 pārsniedz	 50	 procentus;	 valsts	 vai	 pašvaldības	
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kapitālsabiedrības	 padomes	 vai	 valdes	 loceklis;	 valsts	 vai	 pašvaldības	
kapitāla	daļas	turētāja	pārstāvis	un	tā	pilnvarota	persona.

Nav	 strīda	 par	 to,	 ka	 valsts	 akciju	 sabiedrībā	 “[Nosaukums	B]”	 un	
akciju	sabiedrībā	“[Nosaukums	B]”	valstij	pieder	100	%	akcijas	un	akciju	
turētājs	ir	Ekonomikas	ministrija.

Tādējādi	konkrētajā	 lietā	nav	 izšķirošas	nozīmes	kasācijas	sūdzību	
iesniedzēju	 iebildumiem,	 ka	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 A]	 nav	 atzīstami	 par	
valsts	 amatpersonām	 Krimināllikuma	 316.panta	 izpratnē,	 atsaucoties	
uz	 lietpratēja	 [pers.	 G]	 atzinumu,	 ka	 rīcība	 ar	 akciju	 sabiedrības	
“[Nosaukums	 B]”	 mantu	 laika	 periodā	 no	 2006.gada	 sākuma	 līdz	 
2010.gada	15.jūnijam	nav	uzskatāma	par	rīcību	ar	valsts	mantu,	jo	valsts	
kapitālsabiedrības	manta	nav	valsts	manta.

Senāta	ieskatā	Krimināllikuma	316.panta	pirmajā	daļā	(likuma	redakcijā	
pirms	 2014.gada	 15.maija	 likuma	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”)	 sniegtais	
valsts	amatpersonas	jēdziena	definējums,	kas	attiecas	uz	valsts	amatpersonas	
pazīmi	 –	 tiesības	 rīkoties	 ar	 valsts	 	 mantu	 un	 finanšu	 līdzekļiem	 –,	
interpretējams	plašāk,	nesaistot	to	tikai	ar	valsts	kapitālsabiedrības	tiesisko	
statusu	vai	to	mantas	piederību	civiltiesiskā	izpratnē.	

[17.5]	Senāts	norāda,	ka	aizstāvības	argumentos	un	pēc	aizstāvības	
lūguma	 [pers.	 G]	 veiktajā	 pētījumā	 ir	 uzsvērts,	 ka	 akciju	 sabiedrība	
“[Nosaukums	 B]”	 nav	 valsts	 iestāde	 Valsts	 pārvaldes	 iekārtas	 likuma	
izpratnē,	tā	neveic	valsts	pārvaldes	uzdevumus,	jo	nav	pievienojusi	savai	
firmai	vārdu	“valsts”.

Senāts	noraida	šādu	argumentu	kā	nepamatotu.	
Krimināllikuma	316.panta	pirmajā	daļā	formulētais	jēdziens	“rīcība	

ar	valsts	mantu	un	finanšu	līdzekļiem”	nav	jāsaprot	tā,	ka	amatpersonām	
būtu	 piešķirtas	 neierobežotas	 tiesības	 rīkoties	 ar	 sabiedrības	 mantu,	
veicot	 civiltiesiskus	 darījumus.	 Likuma	 normas	 mērķis	 ir	 nodrošināt	
valstij	svarīgu	interešu	aizsardzību,	kontrolējot	valsts	kapitālsabiedrības	
rīcību	ar	tās	mantu.	

Minētais	 nav	 pretrunā	 ar	 [pers.	 G]	 pētījumā	 izteikto	 atsauci	 uz	
Komerclikuma	 komentāriem:	 “Dalībniekam	 pieder	 nevis	 sabiedrība	
vai	 tās	manta,	 bet	 tikai	 šīs	 kapitālsabiedrības	 kapitāla	 daļas,	 kuras	 dod	
zināmas	mantiskas	tiesības	(tiesības	uz	dividendi,	uz	 likvidācijas	kvotu)	
un	nemantiskas	tiesības	(piedalīšanās	sabiedrības	pārvaldē)”	(A. Strupišs. 
Komerclikuma komentāri. B daļa. Komersanti. XI sadaļa. Kapitālsabiedrības 
(134.–184.pants). Rīga, 2003, 26.lpp.).

Turklāt,	 lemjot	 jautājumu,	 vai	 rīcība	 ar	 valsts	 kapitālsabiedrības	
mantu	 ir	 rīcība	 ar	 valsts	 mantu,	 Senāts	 norāda,	 ka	 vērā	 ņemams	
Augstākās	 tiesas	 Senāta	 Administratīvo	 lietu	 departamenta	 
2013.gada	 25.februāra	 lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKA-106/2013	 sniegtais	
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atzinums,	 un	 proti:	 “[..]valsts	 ir	 ieinteresēta	 valsts	 kapitālsabiedrības	
kapitāla	 lietderīgā	 un	 ekonomiskā	 izlietošanā,	 jo	 komercsabiedrības	
peļņa	veido	valsts	budžeta	līdzekļus.	Minēto	pierāda	Publiskas	personas	
finanšu	 līdzekļu	 un	 mantas	 izšķērdēšanas	 novēršanas	 likuma	 2.panta	
trešajā	daļā	noteiktais	pienākums	publisko	personu	kapitālsabiedrībām	
likumīgi	 un	 lietderīgi	 rīkoties	 ar	 finanšu	 līdzekļiem	 un	 mantu.	 Tas	
nozīmē,	 ka	 savā	 rīcībā	 ar	 finanšu	 līdzekļiem	 un	 mantu	 publiskās	
personas	 kapitālsabiedrība	 ievēro	 Valsts	 pārvaldes	 iekārtas	 likumā	
noteiktos	publiskas	personas	komercdarbības	pamatus,	kā	arī	attiecībā	
uz	minētajām	 kapitālsabiedrībām	Publiskas	 personas	 finanšu	 līdzekļu	
un	 mantas	 izšķērdēšanas	 novēršanas	 likumā	 un	 citos	 normatīvajos	
aktos	 noteiktos	 pienākumus	 un	 ierobežojumus.	 Publiskas	 personas	
finanšu	līdzekļu	un	mantas	izšķērdēšanas	novēršanas	likuma	mērķis	ir	
panākt,	lai	publiskas	personas	finanšu	līdzekļi	un	manta	tiktu	izmantota	
likumīgi	 un	 atbilstoši	 iedzīvotāju	 interesēm,	 novērst	 to	 izšķērdēšanu	
un	 nelietderīgu	 izmantošanu,	 kā	 arī	 ierobežot	 valsts	 amatpersonu	
korupciju.	Kā	 izriet	no	Publiskas	personas	 finanšu	 līdzekļu	un	mantas	
izšķērdēšanas	 novēršanas	 likuma	 2.panta	 trešās	 daļas,	 šis	 mērķis	 ir	
attiecināms	arī	uz	publisko	personu	kapitālsabiedrībām.	[..]”

[17.6]	 Senāta	 ieskatā	 nav	 pamatota	 aizstāvības	 atsauce	 uz	
atsevišķiem	Augstākās	tiesas	Civillietu	departamenta	nolēmumiem.	

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 kasācijas	 sūdzībās	 minētie	
Civillietu	 departamenta	 nolēmumi	 attiecas	 uz	 citu	 tiesisko	 situāciju.	
Konkrētajā	 krimināllietā	 nav	 būtiski	 noskaidrot	 subjektu,	 kam	 pieder	
īpašuma	 tiesības	 valsts	 kapitālsabiedrībā,	 bet	 ir	 būtiski	 noskaidrot	
subjektu,	kam	ir	tiesības	veikt	kontroli	pār	šo	īpašumu.	

[17.7]	 Senāta	 ieskatā	 valsts	 amatpersonas	 jēdziena	 skaidrojums	
likumā	 “Par	 interešu	 konflikta	 novēršanu	 valsts	 amatpersonu	 darbībā”	
atbilst	Krimināllikuma	316.panta	pirmajā	daļā	noteiktajam.		

Pirmkārt,	 no	 likuma	 “Par	 interešu	 konflikta	 novēršanu	 valsts	
amatpersonu	 darbībā”	 satura	 izriet,	 ka	 noteiktām	 amatpersonām	
piešķirtais	 valsts	 amatpersonas	 statuss	 vienlīdz	 arī	 uzliek	 pildīt	 valsts	
dienesta	pienākumu.	

Otrkārt,	 valsts	 amatpersonas	 rīcība	 valsts	 kapitālsabiedrībā	
neaprobežojas	 tikai	 ar	 rīcību	 ar	 mantu,	 bet	 tai	 ir	 arī	 Krimināllikuma	 
316.panta	pirmajā	daļā	noteiktās	tiesības	pieņemt	lēmumus,	kas	saistoši	
citām	personām,	un	ir	tiesības	veikt	uzraudzības	un	kontroles	funkcijas.

[18]	 Akciju	 sabiedrība	 “[Nosaukums	 B]”	 ir	 publiskas	 personas	
(valsts)	kapitālsabiedrība.

[18.1]	Likuma	“Par	interešu	konflikta	novēršanu	valsts	amatpersonu	
darbībā”	 (likuma	 redakcijā	 līdz	 2006.gada	 21.septembrim)	 	 1.panta	
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8.punkts	 noteica,	 ka	 valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcija	 ir	 valsts	 vai	
pašvaldības	iestāde	(tās	struktūrvienība)	vai	kapitālsabiedrība	(tās	filiāle).

Likuma	1.panta		9.punkts	noteica,	ka	valsts	vai	pašvaldības	institūcijas	
vadītājs	 ir	 valsts	 vai	 pašvaldības	 iestādes	 vadītājs	 (ministrijā	 	 –	 valsts	
sekretārs)	vai	kapitālsabiedrības	valde.

Savukārt	minētā	likuma	4.pantā	definēts,	kas	ir	valsts	amatpersonas	
šā	likuma	izpratnē,	un	proti,	19.punktā	noteikts,	ka	valsts	amatpersona	ir	
valsts	vai	pašvaldības	kapitālsabiedrības	padomes	vai	valdes	loceklis.

[18.2]	 2002.gada	 15.oktobrī	 apstiprināti	 valsts	 akciju	 sabiedrības	
“[Nosaukums	B]”	statūti,	kas	turpmāk	vairākkārt	grozīti	(12.sējuma 163.–
165.lapa).

Statūtos	 noteiktas	 kapitālsabiedrības	 valdes	 tiesības.	 Valsts	 akciju	
sabiedrības	 “[Nosaukums	 B]”	 statūtus	 parakstījis	 valsts	 kapitāla	 daļas	
turētājs.	 Visa	 pārējā	 kapitālsabiedrības	 darbība	 pamatojas	 uz	 Valdes	
nolikumu,	kas	reglamentē	valdes	locekļu	tiesības	un	pienākumus.	

Tā	 kā	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	 visā	 viņam	 Krimināllikuma	 320.panta	
trešajā	daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	izdarīšanas	laikā	bija	akciju	
sabiedrības	 “[Nosaukums	 B]”	 valdes	 loceklis,	 bet	 apsūdzētais	 [pers.	 B]	
valdes	 locekļa	amatu	 ieņēma	no	2009.gada	1.marta,	 tad	 iepriekšminēto	
tiesību	 normu	 tvērumā	 [pers.	 A]	 un	 [pers.	 B]	 atzīstami	 par	 valsts	
amatpersonām	Krimināllikuma	316.panta	pirmās	daļas	 izpratnē	 likuma	
redakcijā	līdz	2014.gada	14.jūnijam,	kā	arī	pēc	2014.gada	14.jūnija.

[19]	 Daļa	 [pers.	 B]	 inkriminēto	 darbību	 (2007.gada	 1.augusts,	 
2008.gada	 31.marts)	 attiecas	 uz	 laika	 periodu,	 kad	 viņš	 nebija	 akciju	
sabiedrības	“[Nosaukums	B]”	valdes	loceklis.

[19.1]	Senāta	ieskatā	arī	minētajā	laika	periodā	[pers.	B]	atzīstams	
par	valsts	amatpersonu	šādu	apsvērumu	dēļ.

No	 2007.gada	 17.jūlija	 līdz	 2009.gada	 1.martam	 [pers.	 B]	 ieņēma	
akciju	 sabiedrības	 “[Nosaukums	 B]”	 [..]	 amatu	 ar	 tiesībām	 pieņemt	
lēmumus	 par	 līgumu	 slēgšanu,	 tiesībām	 parakstīt	 līgumus	 un	 tiesībām	
rīkoties	ar	uzņēmuma	resursiem.	Nolikumu	([..]	nolikums)	apstiprinājis	
akciju	 sabiedrības	 “[Nosaukums	 B]”	 valdes	 priekšsēdētājs	 [pers.	 I]	 un	
valdes	loceklis	[pers.	A]	(12.sējuma 39.lapa).

Senāta	ieskatā	ar	šo	nolikumu	[pers.	B]	tika	pilnvarots	pildīt	valsts	
amatpersonas	pienākumus	akciju	sabiedrībā	“[Nosaukums	B]”.	

Ja	[pers.	A]	par	valsts	amatpersonu	atzīstams	saskaņā	ar	 likuma	“Par	
interešu	 konflikta	 novēršanu	 valsts	 amatpersonu	 darbībā”	 normām,	 tad	
[pers.	 B],	 pildot	 [amata]	 pienākumus,	 par	 valsts	 amatpersonu	 atzīstams	
saskaņā	ar	Nolikumu,	ko	apstiprinājis	valdes	priekšsēdētājs	un	valdes	loceklis.

Kā	 jau	 iepriekš	 lēmumā	 minēts,	 Krimināllikuma	 316.panta	 pirmās	
daļas	 likuma	 redakcijā	 līdz	 2013.gada	 31.martam	 piemērošana	 ir	 tiesiska	
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un	pamatota,	 jo	minētā	 likuma	normas	 jāinterpretē	 kopsakarībā	 ar	 2006.,	
2007.	un	2008.gadā	spēkā	esošajiem	likumiem	un	normatīvajiem	aktiem,	kas	
noteica	valsts	kapitālsabiedrību	izveidošanu	un	valsts	amatpersonu	tiesības	
un	pienākumus	publisko	personu	kapitālsabiedrībās,	un	proti:	 likums	“Par	
valsts	un	pašvaldību	kapitāla	daļām	un	kapitālsabiedrībām”, Valsts	pārvaldes	
iekārtas	likums,	Publiskas	personas	finanšu	līdzekļu	un	mantas	izšķērdēšanas	
novēršanas	likums,	Publiskas	personas	mantas	atsavināšanas	likums,	likums	
“Par	 valsts	 uzņēmuma	 [Nosaukums	 B]	 pārveidošanu	 par	 valsts	 akciju	
sabiedrību”, valsts	akciju	sabiedrības	“[Nosaukums	B]”	statūti.

[19.2]	Tādējādi	Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	instances	tiesas	sniegtā	
apsūdzēto	 [pers.	 A]	 un	 [pers.	 B]	 noziedzīgo	 nodarījumu	 juridiskā	
kvalifikācija	 pēc	 Krimināllikuma	 320.panta	 trešās	 daļas	 un	 apsūdzētā	
[pers.	C]	noziedzīgā	nodarījuma	juridiskā	kvalifikācija	pēc	Krimināllikuma	
323.panta	 otrās	 daļas	 ir	 pareiza	 un	 atbilst	 tiesas	 konstatētajiem	 lietas	
faktiskajiem	apstākļiem.	

Tiesa	 apsūdzēto	 darbībās	 ir	 konstatējusi	 visas	 minēto	 noziedzīgo	
nodarījumu	 sastāva	 pazīmes:	 objektu,	 objektīvo	 pusi,	 subjektu	 un	
subjektīvo	pusi.

[20]	 Aizstāvība	 izteikusi	 iebildumu,	 ka	 lietā	 nav	 konstatēts,	 kādas	
tieši	apsūdzētie	[pers.	A]	un	[pers.	B]	darbības	izdarījuši,	lai	būtu	pamats	
viņus	atzīt	par	vainīgiem	inkriminēto	noziedzīgo	nodarījumu	izdarīšanā.

Senāts	norāda,	ka	gan	apsūdzībās,	gan	tiesas	sprieduma	aprakstošajā	
daļā	ir	šādi	atzinumi.	

[20.1]	 2006.gada	8.septembrī	 akciju	 sabiedrības	 “[Nosaukums	B]”	
projektu	vadības	komiteja,	kuras	sastāvā	bija	[pers.	A]	un	[pers.	B],	nolēma	
ieteikt	valdei	par	uzvarētāju	konkursā	atzīt	uzņēmumu	“[Nosaukums	E]”.

[20.2]	2006.gada	18.septembrī	akciju	sabiedrības	“[Nosaukums	B]”	
valde,	 kuras	 sastāvā	 bija	 arī	 [pers.	 A],	 nolēma	 par	 uzvarētāju	 konkursā	
atzīt	“[Nosaukums	E]”	un	slēgt	līgumu	ar	šo	uzņēmumu.	[..]

[20.3]	 2006.gada	 9.novembrī	 noslēgts	 līgums	 starp	 akciju	
sabiedrību	 “[Nosaukums	 B]”	 un	 “[Nosaukums	 E]”	 par	 [Nosaukums	 D]	
hidroelektrostacijas	hidroagregātu	Nr.	4,	5,	7	rekonstrukcijai	nepieciešamo	
preču	 iegādi	un	pakalpojumu	sniegšanu	par	kopējo	summu	32	012	457	
euro,	bet	2010.gada	12.janvārī	par	līguma	pusi	kā	darbu	izpildītājs	kļuva	
arī	“[Nosaukums	G]”.	[..]

[20.4]	 2010.gada	 19.maijā	 akciju	 sabiedrības	 “[Nosaukums	 B]”	
Projektu	vadības	komiteja	atbalstīja	“[Nosaukums	E]”	un	“[Nosaukums	G]”	
mierizlīguma	 piedāvājumu.	 Jautājuma	 izlemšanā	 piedalījās	 [pers.	 A]	 un	
[pers.	B].	[..]	

[20.5]	2010.gada	25.maijā	akciju	sabiedrības	“[Nosaukums	B]”	valdes	
sēdē,	kuras	sastāvā	bija	[pers.	A],	tika	pieņemts	lēmums	slēgt	mierizlīgumu	
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ar	 “[Nosaukums	 E]”	 un	 “[Nosaukums	 G]”,	 lai	 vienošanās	 ceļā	 atrisinātu	
savstarpējās	 pretenzijas	 saistībā	 ar	 [Nosaukums	 D]	 HES	 rekonstrukcijas	
līgumu	 atbilstoši	 “[Nosaukums	 E]”	 un	 “[Nosaukums	 G]”	 piedāvātajiem	
nosacījumiem.	[Pers.	A]	balsoja	“par”	mierizlīguma	slēgšanu.

No	minētā	redzams,	ka	[pers.	A]	un	[pers.	B],	būdami	valsts	amatpersonas,	
lēmumus	 pieņēma	 koleģiālu	 institūciju	 sastāvā.	 Šāds	 apstāklis	 nevar	 būt	
par	pamatu	 atzinumam,	ka	 viņi	 nav	 izdarījuši	 kādas	darbības	kukuļdevēja	
interesēs	un	tāpēc	viņu	darbībās	nav	saskatāmas	Krimināllikuma	320.pantā	
paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	pazīmes.

Augstākā	 tiesa	 jau	 agrāk	 2008.gada	 22.janvāra	 lēmumā	 
Nr.	 SKK-3/2008	 izteikusi	 atzinumu,	 ka	 valsts	 amatpersona,	 ja	 tā	
piedalās	 koleģiāla	 lēmuma	 pieņemšanā,	 var	 būt	 Krimināllikuma	 
320.pantā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	subjekts	(sk. Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departamenta 2008.gada 22.janvāra lēmumu lietā  
Nr. SKK-3/2008 (Nr. 13870000804)).

[21]	Nepamatots	ir	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvja	V.	Klotiņa	kasācijas	
sūdzībā	 izteiktais	 iebildums,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 ar	 tiesas	
sprieduma	motīvu	daļā	izteiktajiem	atzinumiem	paplašinājusi	apsūdzību	
un	pasliktinājusi	apsūdzētā	stāvokli.	

Kasācijas	 instances	 tiesa	 norāda,	 ka	 tiesas	 sprieduma	 motīvu	
daļā	 izteiktie	 atzinumi	 neattiecas	 uz	 spriedumā	 pierādītā	 noziedzīgā	
nodarījuma	 aprakstu.	 Apsūdzētā	 persona	 tiek	 atzīta	 par	 vainīgu	 tāda	
noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanā	 un	 par	 tādām	 darbībām,	 kādas	
norādītas	sprieduma	aprakstošajā	daļā.	

Augstākā	 tiesa	 jau	 agrāk	 2014.gada	 6.novembra	 lēmumā	 lietā	
Nr.	 SKK-505/2014	norādījusi,	 ka	 tiesas	 sprieduma	motīvu	daļā	 izteiktie	
atzinumi	nav	pierādītā	noziedzīgā	nodarījuma	apraksts	Kriminālprocesa	
likuma	527.panta	pirmās	daļas	izpratnē.	[..]	

Tiesas	 sprieduma	 motīvu	 daļā	 tiesas	 izteiktie	 motīvi	 un	 atzinumi	
nepaplašina	pret	personu	celto	apsūdzību.[..]	Tiesas	nolēmuma	motīvu	daļā	
izteiktos	atzinumus	var	vērtēt	pēc	būtības,	cik	tie	ir	pamatoti	un	attiecināmi	uz	
konkrētās	apsūdzības	pierādīšanu,	bet	nevar	tos	vērtēt	kā	daļu	no	apsūdzības	
(sk. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 6.novembra 
lēmumu lietā Nr. SKK-505/2014 (Nr. 11240010812)).

[22] Nepamatots	 ir	 apsūdzētā	 [pers.	C]	 aizstāvja	Z.	Ūdra	kasācijas	
sūdzībā	 izteiktais	 iebildums	 par	 Krimināllikuma	 323.panta	 otrās	 daļas	
(2009.gada	 19.novembra	 likuma	 redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	 2009.gada	
23.decembrī)	nepareizu	piemērošanu.

Senāts	norāda,	ka	[pers.	C]	inkriminētais	noziedzīgais	nodarījums	–	
kukuļņemšana	–	konkrētajā	gadījumā	ir	turpināts	noziedzīgs	nodarījums,	
kas	saskaņā	ar	spriedumā	konstatēto	pabeigts	2010.gada	15.jūnijā.	
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Noziedzīgais	 nodarījums	 kvalificējams	 pēc	 tās	 Krimināllikuma	
Sevišķās	 daļas	 normas,	 kas	 bija	 spēkā,	 kad	 pabeigts	 noziedzīgais	
nodarījums,	 t.i.,	 Krimināllikuma	 323.panta	 otrās	 daļas	 (2009.gada	
19.novembra	likuma	redakcijā,	kas	stājās	spēkā	2009.gada	23.decembrī).

Minētās	 likuma	 normas	 otrajā	 daļā	 kā	 šā	 noziedzīgā	 nodarījuma	
kvalificējoša	 pazīme	 bija	 paredzēta	 kukuļņemšana	 lielā	 apmērā.	
Krimināltiesību	 doktrīnā	 atzīts,	 ka,	 ja	 noziedzīgo	 nodarījumu	 veido	
vairākas	likumā	paredzētās	darbības,	tad	par	tā	izdarīšanas	laiku	atzīstama	
diena,	kad	vainīgais	izdarījis	pēdējo	no	tām.	

Tā,	 piemēram,	 starpniecību	 kukuļošanā	 veido	 kukuļa	 piedāvājuma	
vai	 kukuļa	 priekšmeta	 saņemšana	 no	 kukuļdevēja	 un	 tā	 nodošana	
kukuļņēmējam,	 un	 par	 šā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanas	 laiku	 ir	
atzīstama	diena,	kad	kukuļa	piedāvājums,	kukuļa	priekšmets	vai	 tā	daļa	
nodota	 valsts	 amatpersonai,	 kas	 to	 pieņem.	 Par	 atsevišķa	 (vienota)	
turpināta	noziedzīga	nodarījuma,	kuru	veido	vairākas	savstarpēji	saistītas	
tādas	pašas	noziedzīgas	darbības,	kas	vērstas	uz	kopēju	mērķi,	ja	tās	aptver	
vainīgās	personas	vienots	nodoms,	 izdarīšanas	 laiku	atzīstama	tā	diena,	
kad	 izdarīts	 beidzamais	 no	 tādiem	 pašiem	 noziedzīgiem	 aktiem,	 kurus	
aptver	 vainīgā	 vienots	 nodoms,	 pat	 ja	 iepriekšējo	 darbību	 izdarīšanas	
laikā	 bijis	 spēkā	 vainīgajam	 labvēlīgāks	 likums	 (Krastiņš U., Liholaja V.  
Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2  nodaļa). Otrais papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018., 31.lpp.).

[23]	Senāts	atzīst,	ka	apsūdzētajiem	[pers.	A],	[pers.	B]	un	[pers.	C]	
soda	 veids	 un	 soda	 mērs	 noteikts,	 ievērojot	 Krimināllikuma	 35.	 un	
46.pantā	 noteiktās	 prasības,	 izvērtējot	 izdarīto	 noziedzīgo	 nodarījumu	
raksturu	un	apsūdzēto	personības.	

Augstākās	 tiesas	 2008.gada	 1.jūlija	 tiesnešu	 kopsapulces	 lēmumā	
“Par	 vienveidīgu	 tiesību	 normu	 piemērošanu	 soda	 noteikšanā”	 atzīts,	 ka	
soda	piemērošanai	 jābūt	 individualizētai.	 Izvērtējot	noziedzīgā	nodarījuma	
raksturu,	 ņemami	 vērā	 tie	 konstatētie	 apstākļi,	 kas	 raksturo	 konkrēto	
noziedzīgo	nodarījumu	un	atšķir	to	no	citiem	tāda	paša	veida	noziedzīgiem	
nodarījumiem.	 Analizējot	 noziedzīga	 nodarījumu	 raksturu,	 tiesām	 jāvērtē	
konkrētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanas	 apstākļi,	 to	 vidū	 noziedzīga	
nodarījuma	 izdarīšanas	 veids,	 laiks,	 vieta,	 paņēmieni,	 vainīgā	 motivācija,	
personas	 loma	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanā,	 nodarījuma	 realizācijas	
stadija	un	iemesli,	kas	nav	ļāvuši	to	izdarīt	līdz	galam,	kvalificējošie	apstākļi,	
vainīgo	personu	raksturojošie	dati	utt.	(Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 
departamenta un Krimināllietu tiesu palātas 2008.gada 1.jūlija kopsapulces 
lēmuma “Par vienveidīgu tiesību normu piemērošanu soda noteikšanā” 1., 22., 
23.punkts. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesnesu-kopsapulcu-
lemumi/kriminallietu-departaments).
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[23.1]	 Apsūdzētā	 [pers.	 A]	 un	 viņa	 aizstāvja	 V.	 Klotiņa	 kasācijas	
sūdzībā	izteiktie	iebildumi	par	apsūdzētajam	[pers.	A]	noteikto	pamatsodu	
un	papildsodu	noraidāmi	kā	nepamatoti.	

Kā	 jau	 iepriekš	 norādīts,	 soda	 piemērošanai	 jābūt	 individualizētai	
un	 tāpēc	 konkrētā	 gadījumā	 nevietā	 ir	 salīdzināt	 tiesas	 nolēmumu	
par	 papildsoda	 piemērošanu	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 un	 šāda	 soda	
nepiemērošanu	apsūdzētajam	[pers.	C].

No	tiesas	sprieduma	redzams,	ka	minētās	personas	atzītas	par	vainīgām	
un	sodītas	par	dažādu	Krimināllikuma	Sevišķajā	daļā	paredzēto	noziedzīgo	
nodarījumu	 izdarīšanu.	 Noziedzīgo	 nodarījumu	 raksturs	 ir	 atšķirīgs.	 Arī	
apsūdzēto	kā	noziedzīgo	nodarījuma	subjektu	statuss	ir	bijis	atšķirīgs.	

Tiesa	ir	izvērtējusi	apstākļus,	kuriem	ir	nozīme	soda	noteikšanā,	un	
motivējusi,	kāpēc	apsūdzētajam	[pers.	A]	 jānosaka	brīvības	atņemšanas	
sods	un	papildsods.	Tiesa	ir	ievērojusi	Kriminālprocesa	likuma	527.panta	
otrās	daļas	6.punktā	noteikto,	ka	spriedumā	jānorāda	motīvi	par	konkrētā	
soda	piemērošanu.

Tiesas	 spriedumā	norādīts,	 ka,	 ņemot	 vērā	 noziedzīgā	 nodarījuma	
raksturu,	proti,	to,	ka	[pers.	A],	būdama	valsts	amatpersona,	personu	grupā	
pēc	 iepriekšējas	 vienošanās	 pieņēma	 kukuli	 lielā	 apmērā,	 izmantojot	
savu	dienesta	 stāvokli,	 un	 šāds	 noziedzīgais	 nodarījums	 apdraud	 valsts	
institūciju	normālu	darbību,	nav	konstatēti	apsūdzētā	[pers.	A]	atbildību	
mīkstinošie	un	 atbildību	pastiprinošie	 apstākļi.	 Tiesas	 kolēģija	 atzinusi,	
ka	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 par	 noziedzīga	 nodarījuma	 izdarīšanu,	 kas	
paredzēts	Krimināllikuma	320.panta	 trešajā	daļā	 (likuma	 redakcijā,	 kas	
stājās	spēkā	2009.gada	23.decembrī),	nosakāms	sods	brīvības	atņemšanas	
veidā	 uz	 pieciem	gadiem,	 aizliedzot	 ieņemt	 valdes	 locekļa	 amatu	 valsts	
un	 pašvaldības	 kapitālsabiedrībās	 uz	 četriem	 gadiem.	 Taču,	 piemērojot	
Krimināllikuma	 49.1panta	 pirmās	 daļas	 1.punkta	 nosacījumus,	 brīvības	
atņemšanas	 sods	 [pers.	 A]	 samazināms	 līdz	 četriem	 gadiem	 sešiem	
mēnešiem,	papildsods	aizliegums	ieņemt	valdes	locekļa	amatu	valsts	un	
pašvaldību	kapitālsabiedrībās	–	līdz	trim	gadiem	sešiem	mēnešiem.

Izvērtējot	visus	 lietas	apstākļus,	apelācijas	 instances	tiesa	atzinusi,	
ka	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 nosakāms	 brīvības	 atņemšanas	 sods,	 taču,	
piemērojot	 Krimināllikuma	 49.1panta	 noteikumus,	 mīkstināms	 brīvības	
atņemšanas	sods	un	papildsods.

Senāts	 norāda,	 ka	 tiesas	 kompetencē	 ietilpst	 soda	 noteikšana	 par	
konkrēta	 noziedzīga	 nodarījuma	 izdarīšanu,	 bet	 noteiktos	 apstākļos	
tiesa	 var	 piemērot	 Krimināllikuma	 49.1panta	 noteikumus.	 Taču	 tiesai	
nav	 obligāts	 pienākums	 izvērtēt,	 vai	 kāds	 no	 minētās	 likuma	 normas	
noteikumiem	nav	jāpiemēro.

Nepamatota	 ir	 aizstāvības	 atsauce	 uz	 Augstākās	 tiesas	 2012.gada	
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16.oktobra	lēmumu	lietā	Nr.	SKK-546/2012.	Minētajā	lietā	ir	citi	apstākļi,	
kas	 attiecas	 uz	 iespēju	 piemērot	 Krimināllikuma	 58.panta	 piektās	
daļas	 noteikumus,	 konstatējot,	 ka	 nav	 ievērotas	 personas	 tiesības	 uz	
kriminālprocesa	pabeigšanu	saprātīgā	termiņā.

Senāta	ieskatā	konkrētajā	lietā	nav	izšķirošas	nozīmes	faktam,	ka	tiesa	
konstatē	kriminālprocesa	nesamērīgu	ilgumu,	nekonstatējot	apsūdzēto	tiesību	
pārkāpumu	 Kriminālprocesa	 likuma	 14.panta	 izpratnē,	 jo	 Krimināllikuma	
49.1panta	pirmās	daļas	1.punkta	piemērošana	ir	par	labu	apsūdzētajiem.

[23.2] Apsūdzētais	[pers.	B]	un	viņa	aizstāve	G.	Kaminska	kasācijas	
sūdzībā	 izteikuši	 iebildumu	 par	 to,	 ka	 tiesa	 [pers.	 B]	 nav	 piemērojusi	
Krimināllikuma	55.panta	noteikumus	par	nosacītu	notiesāšanu.

Senāts	 norāda,	 ka	 minētās	 likuma	 normas	 piemērošana	 vai	
nepiemērošana	 ir	 tiesas	 kompetencē,	 kas	 iztiesā	 lietu,	 un	 tiesai	 nav	
pienākuma	motivēt	kādas	Krimināllikuma	normas	nepiemērošanu.

Augstākās	 tiesas	 2017.gada	 23.februāra	 lēmumā	 lietā	 
Nr.	 SKK-68/2017	 pausts	 atzinums,	 ka	 Krimināllikuma	 55.panta	
piemērošana	saistīta	ar	tiesas	pārliecību,	ka	apsūdzētais	turpmāk	neizdarīs	
noziedzīgus	 nodarījumus.	 Nosacītas	 notiesāšanas	 nepiemērošana	 tiesai	
nav	jāmotivē	(sk.	Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 
23.februāra lēmumu lietā Nr. SKK-68/2017 (11815006815)).

[24]	Aizstāvība	norāda,	ka	 [pers.	B]	nevarēja	apzināties,	ka	viņš	 ir	
valsts	amatpersona.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 jau	 iepriekš	 šajā	 lēmumā,	 izvērtējot	
jautājumu	 par	 [pers.	 A]	 un	 [pers.	 B]	 kā	 valsts	 amatpersonu	 statusu	
un	 par	 Krimināllikuma	 320.pantā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	
subjektiem,	norādījusi	uz	tiesību	normām,	saskaņā	ar	kurām	apsūdzētie	
atzīstami	par	valsts	amatpersonām.	Konkrētajā	gadījumā	darbojas	 fakta	
legālās	 prezumpcijas	 princips,	 kas	 noteikts	 Kriminālprocesa	 likuma	 
125.panta	pirmās	daļas	4.	un	5.punktā,	ka	par	pierādītu	atzīstams	fakts,	ka	
persona	zina	vai	tai	vajadzēja	zināt	savus	normatīvajos	aktos	paredzētos		
pienākumus,	profesionālos	un	amata	pienākumus.

[25]	Aizstāvības	kasācijas	sūdzībās	norādīts	uz	liecinieka	[pers.	D]	
liecībām	un	apšaubīta	to	ticamība	un	pieļaujamība.

Senāts	 norāda,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 detalizēti	 izvērtējusi	
liecinieka	[pers.	D]	liecības	pirmstiesas	kriminālprocesā	un,	pretēji	pirmās	
instances	 tiesas	 atzinumam,	 atzinusi	 tās	 par	 ticamām	 un	 pieļaujamām	
apsūdzēto	vainīguma	pierādīšanā.	

Kasācijas	 instances	 tiesas	 ieskatā	 apelācijas	 instances	 tiesas	
atzinumi	par	liecinieka	[pers.	D]	liecībām	atbilst	Kriminālprocesa	likumā	
noteiktajām	normām	par	pierādījumu	vērtējumu.	
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Par	 liecinieka	 [pers.	 D]	 liecībām	 tiesa	 izteikusi	 šādus	 atzinumus:	
“Tiesas	kolēģija,	izvērtējot	[pers.	D]	liecības	kā	pirmstiesas	izmeklēšanā,	tā	
pirmās	instances	tiesas	sēdē,	tiesas	argumentāciju	par	šo	liecību	ticamības	
nepieļaujamību	sakarā	ar	pretrunām	un	liecinieka	iespējamu	ietekmēšanu	
pirmstiesas	 kriminālprocesā,	 atzīst,	 ka	 šādi	 pirmās	 instances	 tiesas	
secinājumi	 ir	 nepamatoti.	 To,	 cik	 ticamas	 ir	 pierādīšanā	 izmantojamās	
ziņas	par	 faktiem,	 izvērtē,	aplūkojot	visus	kriminālprocesa	 laikā	 iegūtos	
faktus	vai	ziņas	par	faktiem	kopumā	un	savstarpējā	sakarībā.”

Tiesas	 kolēģijas	 ieskatā	 pirmās	 instances	 tiesa	 ir	 izdarījusi	
nepamatotu	pieņēmumu	par	[pers.	D]	pirmstiesas	kriminālprocesā	sniegto	
ziņu	 nepatiesumu	un	 iespējamo	 liecinieka	 ietekmēšanu.	 Tiesas	 kolēģija	
uzskata,	ka	tieši	pirmstiesas	kriminālprocesā	sniegtās	[pers.	D]	liecības	ir	
konsekventas	un	savstarpēji	viena	otru	papildinošas,	turklāt	apstiprinās	arī	
ar	citiem	pierādījumiem	lietā.	Apstāklis,	ka	tiesas	sēdē	liecinieks	[pers.	D]	
viņam	vien	zināmu	iemeslu	dēļ	nav	apstiprinājis	iepriekš	sniegtās	liecības	
un	 uz	 procesa	 dalībnieku	 jautājumiem	 atbildējis	 izvairīgi	 un	 neloģiski,	
nav	par	pamatu	secinājumam,	ka	[pers.	D]	pirmstiesas	kriminālprocesā	ir	
melojis.	Turklāt	tiesa	nav	norādījusi	konkrētas	nekonsekvences	[pers.	D]	
pirmstiesas	kriminālprocesā	sniegtajās	liecībās.

Tāpat	tiesas	kolēģija	nepiekrīt	pirmās	instances	tiesas	secinājumam,	
kas	izteikts	pieņēmuma	formā,	ka	lēmums	par	kriminālprocesa	izbeigšanu	
pret	[pers.	D],	šā	lēmuma	pieņemšanas	laiks	un	[pers.	D]	liecību	sniegšanas	
laiks	 norāda	 par	 [pers.	 D]	 ietekmēšanu,	 jo	 lietā	 netiek	 konstatēti	 tādi	
apstākļi,	kas	to	apstiprinātu.

[Pers.	D]	pirmstiesas	kriminālprocesā	sniegtās	liecības	apstiprināja	
konfrontēšanā	ar	[pers.	B],	liecinot,	ka	viņam	ar	[pers.	B]	bija	saruna	par	
kukuļa	maksājumiem	[Nosaukums	D]	HES	hidroagregātu	rekonstrukcijas	
projekta	 sakarā.	 Lai	 arī	 sarunā	 netika	 minētas	 nekādas	 konkrētas	
summas,	 taču	 ar	 [pers.	 B]	 bija	 saruna	 par	 “konsultāciju	maksājumiem”,	
kuras	prasīja	akciju	sabiedrības	“[Nosaukums	B]”	amatpersonas.	[Pers.	D]	
konfrontēšanā	 norādīja,	 ka	 maksājumi	 bija	 domāti	 tam,	 lai	 noslēgtu	
līgumu	 starp	 “[Nosaukums	 C]”	 un	 akciju	 sabiedrību	 “[Nosaukums	 B]”.	
Turklāt	[pers.	D]	norādīja,	ka	no	[pers.	J]	bija	uzzinājis,	ka	iniciatīva	par	šo	
maksājumu	veikšanu	nāca	no	akciju	sabiedrības	“[Nosaukums	B]”	puses.	
[Pers.	 J]	 informējis	[pers.	D],	ka	tieši	[pers.	B]	kāds	no	viņa	vadības	bija	
uzdevis	 sekot,	 lai	 “[Nosaukums	C]”	maksātu	 šos	nelegālos	maksājumus.	
[Pers.	 B]	 par	 šo	 sarunu	 nebija	 izbrīnīts,	 arī	 iebildumus	 neizteica	 
(25.sējuma 100.–101.lapa).

Turklāt	 [pers.	 D]	 pirmstiesas	 kriminālprocesā	 sniegto	 liecību	
konsekvenci	 un	 ticamību	 apstiprina	 arī	 viņa	 elektroniskā	 sarakste	 
2005.gada	10.martā	ar	[pers.	K],	no	kuras	izriet,	ka	viņš	ir	ticies	ar	[pers.	C]	
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un	no	viņa	sapratis,	ka	[pers.	C]	ir	iecelts	par	sava	veida	starpnieku	starp	
akciju	 sabiedrību	 “[Nosaukums	 B]”	 un	 uzņēmējiem	 par	 neformālām	
lietām	(piemēram,	samaksa	par	konsultācijām	utt.).	Apstiprinātā	shēma	
šim	 konkursam	 ir	 4	%	 vai	 3	%	 +1	%.	 [Pers.	 C]	 informējis,	 kā	 tas	 būtu	
jāorganizē,	bet	[pers.	D]	uzskatījis,	ka	viņam	tas	jāpārbauda	un	iespējams,	
ka	pašreizējā	posmā	tas	nav	tik	svarīgi,	fakts	ir	tāds,	ka	komisijas	maksa	
ir	 lielāka	 par	 3	 %.	 Tas	 jānoskaidro	 jau	 pirms	 konkursa	 piedāvājuma	
iesniegšanas	un	pasūtītājam	(AS	 “[Nosaukums	B]”)	 jābūt	pārliecinātam,	
ka	 iepriekš	 minētais	 ir	 ņemts	 vērā	 un	 viņi	 saņems	 naudu.	 Vienlaikus	
[pers.	 D]	 informē	 [pers.	 K],	 ka	 lielākā	 daļa	 no	 šādiem	 maksājumiem	
nonāk	 pie	 dažādām	 politiskām	 personām	 (36.sējuma 119.–120.lapa).	 
2005.gada	15.marta	vēstulē	[pers.	L]	un	[pers.	J]	[pers.	D]	ir	norādījis,	ka	
ir	nepieciešams	izlemt,	kā	viņi	šim	projektam	izmanto	[pers.	C],	jo	viņš	šī	
projekta	ietvaros	spēlē	ļoti	neskaidru	lomu.	[Pers.	C]	pats	[pers.	D]	pateicis,	
ka	 ir	 sava	veida	starpnieks	starp	akciju	sabiedrību	 “[Nosaukums	B]”	un	
pretendentiem	par	neformālām	lietām,	piemēram,	konsultāciju	maksām	
un	tā	tālāk.	Viņam	šī	projekta	ietvaros	ir	 ļoti	 labi	kontakti	ar	vadošajām	
personām	Latvijā.	 [Pers.	D]	 norāda,	 ka	 viņam	par	 to	nav	nekādu	 šaubu	 
(36.sējuma 120.lapa).

[26]	 Senāts	 noraida	 kā	 nepamatotus	 apsūdzētā	 aizstāvja	 Z.	 Ūdra	
kasācijas	 sūdzībā	 izteiktos	 iebildumus	 par	 to,	 ka	 2010.gada	 15.jūnijā	
[pers.	 C]	 nepublisku	 sarunu	 noklausīšanās	 un	 viņa	 novērošana	
veikta	 nelikumīgi	 un	 tāpēc	 to	 rezultāti	 atzīstami	 par	 nepieļaujamiem	
pierādījumiem.

Senāts	norāda,	ka	lietas	materiālos	ir	Augstākās	tiesas	uzziņa	par	to,	
ka	no	2010.gada	22.aprīļa	līdz	2010.gada	22.jūnijam	tika	akceptēts	sevišķā	
veidā	 veicamais	 operatīvās	 darbības	 pasākums	 –	 operatīvā	 nepublisko	
[pers.	 C]	 sarunu	 slepena	 noklausīšanās,	 un	 no	 2010.gada	 23.aprīļa	 līdz	
2010.gada	23.jūnijam	attiecībā	uz	[pers.	A]	veikta	sarunu	noklausīšanās	
(43.sējuma 120.–121.lapa).

Minētajā	 laikā	 spēkā	 esošajā	 Operatīvas	 darbības	 likumā	 nebija	
noteikts,	 ka	 publiski	 nepieejamas	 vietas	 videonovērošana	 un	 ilgstoša	
operatīvā	 novērošana	 (izsekošana)	 veicama	 tikai	 sevišķajā	 veidā	 un	 ar	
Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	vai	viņa	īpaši	pilnvarota	Augstākās	tiesas	
tiesneša	akceptu.

Tādējādi	 ir	 ievērots	Krimināllikuma	127.panta	 trešajā	un	ceturtajā	
daļā	 noteiktais	 par	 operatīvās	 darbības	 pasākumos	 iegūto	 ziņu	
izmantošanu	kā	pierādījumu	kriminālprocesā.	

Kasācijas	 instances	tiesa	norāda,	ka	konkrētajā	gadījumā	uzsāktais	
kriminālprocess	 nevarēja	 būt	 šķērslis	 veikt	 operatīvo	 darbību	 un	 iegūt	
ziņas,	ievērojot	Operatīvās	darbības	likuma	normas.		
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[27]	 Senāta	 ieskatā	kļūdains	 ir	 aizstāvja	Z.	Ūdra	kasācijas	 sūdzībā	
izteiktais	viedoklis,	 ka	 [pers.	C]	nevarēja	 izpildīt	procesuālo	pienākumu	
norādīt	uz	savu	alibi.

Apelācijas	instances	tiesa	pamatoti	atzinusi,	ka	[pers.	C]	savās	liecībās	
nav	 norādījis	 uz	 savu	 alibi	 saistībā	 ar	 146	 500	 euro	 nodošanu	 [pers.	 A]	
2010.gada	15.jūnijā.	Tiesa	atzinusi,	ka	[pers.	C]	liecības	par	to,	ka	naudu	bija	
paredzēts	nodot	firmai	“[Nosaukums	H]”,	nav	patiesas,	jo	[pers.	C]	nevarēja	
uzrādīt	 dokumentus,	 kas	 apliecinātu	 šādas	 naudas	 summas	 nodošanu	
pārvaldīšanai,	 kā	 arī	 atteicās	 nosaukt	 valsti,	 kurā	 “[Nosaukums	 H]”	
reģistrēta,	vai	arī	jebkādu	kontaktinformāciju	ar	šo	firmu.

[28]	 Senāts	 noraida	 kā	 nepamatotu	 apsūdzētā	 [pers.	 C]	 kasācijas	
sūdzības	argumentu	par	Kriminālprocesa	likuma	52.panta	pārkāpumu.

Fakts,	 ka	 tiesnese	 S.	 Gļazere	 piedalījusies	 2012.gada	 15.oktobra	
lēmuma	 pieņemšanā	 kriminālprocesā	 Nr.	 16870001410,	 nevar	 būt	 par	
pamatu	 secinājumam,	 ka	 tiesnese	 S.	 Gļazere	 nebija	 tiesīga	 piedalīties	
lietas	iztiesāšanā	apelācijas	instances	tiesā	konkrētajā	kriminālprocesā.

Apsūdzētais	[pers.	C]	kasācijas	sūdzībā	nav	minējis	konkrētus	faktus,	
kas	 apstiprinātu	 Kriminālprocesa	 likuma	 52.pantā	 norādīto	 	 interešu	
konflikta	esību.

Turklāt	 Senāts	 norāda,	 ka	 konkrētās	 lietas	 izskatīšanas	 laikā	
apelācijas	 instances	 tiesā	 spēkā	 bija	 Kriminālprocesa	 likuma	 52.panta	
ceturtās	 daļas	 1.pants,	 kas	 noteica,	 ka	 lietas	 izskatīšanā	 tiesā	 nedrīkst	
piedalīties	tiesnesis,	kas	piedalījies	šajā	kriminālprocesā	jebkādā	statusā.	
Tiesnese	 S.	 Gļazere	 pirms	 2018.gada	 9.aprīļa	 šajā	 kriminālprocesā	 nav	
piedalījusies.	

Augstākā	 tiesa	 2010.gada	 17.decembra	 lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-
629/2010	 atzinusi,	 ka	 tas,	 ka	 tiesnesis	 izskata	 vienu	 no	 izdalītajiem	
kriminālprocesiem,	 nav	 uzskatāms	 par	 tā	 piedalīšanos	 kādā	 citā	
statusā	 šajā	 kriminālprocesā	 (sk.	 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 
departamenta 2010.gada 17.decembra lēmumu lietā Nr. SKK-629/2010 
(Nr. 11330010808)).

Turklāt	apsūdzētais	[pers.	C]	pirms	apelācijas	instances	tiesas	sēdes	
nav	pieteicis	noraidījumu	tiesnesei	S.	Gļazerei,	kaut	gan	viņam	bija	zināmi	
tie	paši	fakti,	kurus	norādījis	iesniegtajā	kasācijas	sūdzībā.	

[29]	Aizstāve	G.	Kaminska	kasācijas	sūdzībā	norādījusi,	ka	apelācijas	
instances	tiesa,	nepamatoti	atsakot	pievienot	lietas	materiāliem	[pers.	G]	
atzinumu,	 kas	 bija	 iegūts	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā	 un	 attiecās	 uz	
lietā	 būtiskiem	 apstākļiem,	 ir	 būtiski	 pasliktinājusi	 [pers.	 B]	 stāvokli,	
liegusi	 iespēju	atsaukties	uz	šo	pierādījumu	tiesas	debatēs,	 ierobežojusi	
apsūdzētā	 tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu.	 Turklāt	 aizstāves	 ieskatā	 tiesas	
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lēmums,	kas	pieņemts	apspriežu	istabā,	neatbilst	Kriminālprocesa	likuma	
normu	prasībām	par	lēmuma	rakstveida	formu.

[29.1]	Senāts	atzīst,	ka	minētie	aizstāves	G.	Kaminskas	iebildumi	nav	
pamatoti.	

Apsūdzētā	 [pers.	 B]	 Kriminālprocesa	 likuma	 15.pantā	 paredzētās	
tiesības	uz	taisnīgu	tiesu	nav	pārkāptas.	Nav	pieļauts	arī	Kriminālprocesa	
likuma	455.panta	pirmās	daļas	pārkāpums,	kas	noteic	procesuālo	tiesību	
iesniegt	 pierādījumus	 vienlīdzīgumu,	 un	 nav	 pieļauts	 Kriminālprocesa	
likuma	473.panta	pārkāpums.	

Senāts	norāda,	ka	tikai	Kriminālprocesa	likuma	473.panta	otrajā	daļā	
minētie	 lēmumi,	 kas	 pieņemti	 apspriežu	 istabā,	 sagatavojami	 atsevišķa	
dokumenta	 veidā.	 Saskaņā	 ar	 minēto	 tiesību	 normu	 pārējos	 lēmumus	
pēc	 tiesas	 ieskata	 var	 pieņemt	 uz	 vietas	 tiesas	 sēžu	 zālē,	 ierakstot	 tos	
sēdes	 protokolā.	 Augstākā	 tiesa	 jau	 ir	 paudusi	 atziņu,	 ka	 apsūdzēto	 vai	
viņu	aizstāvju	pieteikto	 lūgumu	motivēta	noraidīšana	 lietas	 iztiesāšanas	
laikā	 nav	 vērtējama	 kā	 apsūdzētā	 tiesību	 ierobežošana,	 jo	 atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likuma	 496.panta	 otrās	 daļas	 nosacījumiem	 tiesai	
procesā	 iesaistīto	personu	pieteiktie	 lūgumi	 ir	 jāizvērtē	un	 jāizlemj,	bet	
tai	nav	obligāts	pienākums	šos	lūgumus	apmierināt	(sk. Augstākās tiesas 
2015.gada 17.septembra lēmumu lietā Nr. SKK-473/2015 (11096124414)).	

[29.2]	 Senāta	 ieskatā	 apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmums,	 ar	 kuru	
noraidīts	aizstāvības	pieteiktais	lūgums	pievienot	lietai	[pers.	G]	atzinumu,	
ir	tiesisks	un	pamatots.	

Apelācijas	 instances	 tiesa	 pareizi	 atzinusi,	 ka	 konkrētajā	 gadījumā	
[pers.	 G]	 atzinums	 nav	 pierādījums	 lietā,	 kas	 būtu	 pakļauts	 vērtējumam,	
noskaidrojot	 lietā	 pierādāmo	 apstākļu	 kopumu.	 Kasācijas	 instances	 tiesa	
atzīst,	ka	[pers.	G]	atzinums	ir	vairāku	likumu	normu	interpretācijas	rezultātā	
izdarītais	 secinājums,	 ka	 akciju	 sabiedrības	 “[Nosaukums	 B]”	 manta	 nav	
atzīstama	par	valsts	mantu,	kā	arī	ar	to	saistītie	secinājumi	par	Krimināllikuma	
316.pantā	ietvertā	valsts	amatpersonas	jēdziena	skaidrojumu.	

Tā	 kā	 minētais	 atzinums	 nav	 atzīstams	 par	 pierādījumu,	 tad	 nav	
pieļauts	Kriminālprocesa	455.panta	pirmās	daļas	pārkāpums,	kas	noteic	
vienlīdzīgas	tiesības	iesniegt	pierādījumus.

[30]	Apsūdzētais	[pers.	C]	savā	kasācijas	sūdzībā	norādījis,	ka	nav	tiesisks	
un	pamatots	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	par	pirmās	instances	tiesas	
sprieduma	 atstāšanu	 negrozītu	 daļā	 par	 piespiedu	 ietekmēšanas	 līdzekļu	
piemērošanu	SIA	“[Nosaukums	A]”.

[Pers.	 C]	 iesniedzis	 arī	 atsevišķu	 kasācijas	 sūdzību	 kā	 SIA	
“[Nosaukums	A]”	pārstāvis.	Kasācijas	sūdzībās	norādīts,	ka	abu	instanču	tiesas	
pieļāvušas	viņa	tiesību	uz	taisnīgu	tiesu	pārkāpumu,	jo	viņš	kā	uzņēmuma	SIA	
“[Nosaukums	A]”	pārstāvis	nebija	iekļauts	uz	tiesu	aicināmo	personu	sarakstā.	
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Abu	zemāko	instanču	tiesās	viņam	kā	uzņēmuma	pārstāvim	atsevišķi	netika	
dota	iespēja	sniegt	liecības,	netika	dots	vārds	tiesas	debatēs,	un	netika	dota	
iespēja	teikt	pēdējo	vārdu.

Kasācijas	 instances	 tiesa	norāda,	ka	konkrētajā	gadījumā	apsūdzētais	
[pers.	C]	un	SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvis	ir	viena	un	tā	pati	persona,	kurai	
abu	 instanču	 tiesās	 nebija	 liegtas	 izmantot	 visas	 Kriminālprocesa	 likuma	
normās	paredzētās	tiesības,	par	kurām	viņš	bija	informēts.	Turklāt	par	savu	
procesuālo	tiesību	pārkāpumu	[pers.	C]	nebija	iesniedzis	apelācijas	sūdzību.

[31]	Apsūdzēto	un	viņu	aizstāvju	kasācijas	sūdzību	pārējā	daļa	satur	
argumentus,	 kas	 attiecas	 uz	 pierādījumu	 vērtēšanu,	 un	 iebildumus,	 ka	
apelācijas	 instances	 tiesa	 atsevišķus	 faktus	 vispār	 nav	 vērtējusi.	 Kasācijas	
instances	 tiesa	 jau	 iepriekš	 lēmumā	 norādījusi,	 ka	 citāds	 pierādījumu	
vērtējums	vai	nepiekrišana	tiesas	izdarītajam	pierādījumu	vērtējumam	nevar	
būt	pamats	apelācijas	 instances	tiesas	sprieduma	atcelšanai	vai	grozīšanai.	
Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	569.panta	pirmo	un	trešo	daļu	kasācijas	
instances	tiesa	pierādījumus	no	jauna	nevērtē	un	lietas	faktiskos	apstākļus	
neskaidro.	

[32]	Senāta	ieskatā	tas,	ka	apelācijas	instances	tiesa	atsevišķus	faktus	
un	 notikumus	 nav	 vērtējusi,	 konkrētajā	 gadījumā	 nevar	 būt	 par	 pamatu	
apelācijas	 instances	tiesas	sprieduma	atcelšanai	vai	grozīšanai,	 jo	 tiem	nav	
izšķirošas	nozīmes	konkrētas	 lietas	taisnīgā	 izskatīšanā.	Kasācijas	sūdzībās	
ietvertās	 norādes	 par	 to,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 šos	
atsevišķos	faktus,	pamatotas	vienīgi	ar	kasācijas	sūdzību	autoru	subjektīvo	
priekšstatu	par	šo	faktu	nozīmi	lietas	izskatīšanā.	Tāpēc	kasācijas	instances	
tiesa	šos	kasācijas	sūdzības	argumentus	nevērtē.

Eiropas	 Cilvēktiesību	 tiesa	 vairākos	 nolēmumos	 paudusi	 atziņu,	 ka	
Eiropas	 Cilvēktiesību	 un	 pamatbrīvību	 aizsardzības	 konvencijas	 6.panta	
1.punkts	 uzliek	 tiesām	 pienākumu	 sniegt	 pietiekamu	 pamatojumu	 saviem	
nolēmumiem,	 tomēr	 tas	 nav	 saprotams	 kā	 prasība	 detalizēti	 atbildēt	 uz	
jebkuru	 no	 argumentiem	 (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1994.gada 19.aprīļa 
sprieduma lietā “Van de Hurk v. The Netherlands”, iesnieguma Nr. 16034/90, 
60.punkts, 2016.gada 13.oktobra sprieduma lietā “Talmane pret Latviju”, 
iesnieguma Nr. 47938/07, 28.punkts).

[33]	Ievērojot	Kriminālprocesa	likuma	584.panta	otrajā	daļā	noteikto,	
kasācijas	 instances	 tiesa	 pārsniedz	 kasācijas	 sūdzībās	 izteikto	 prasību	
ietvarus,	 jo	 konstatē	 Krimināllikuma	 70.1panta	 nepareizu	 piemērošanu,	
kas	 ir	Kriminālprocesa	 likuma	574.panta	1.pantā	minētais	Krimināllikuma	
Vispārīgās	daļas	pārkāpums.

Krimināllikuma	 70.1pants	 noteic,	 ka	 par	 šā	 likuma	 sevišķajā	 daļā	
paredzētu	 noziedzīgu	 nodarījumu	 privāto	 tiesību	 juridiskajai	 personai,	 tai	
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skaitā	 valsts	 vai	 pašvaldību	 kapitālsabiedrībai,	 kā	 arī	 personālsabiedrībai,	
tiesa	vai	 likumā	paredzētajos	gadījumos	prokurors	var	piemērot	piespiedu	
ietekmēšanas	 līdzekli,	 ja	 nodarījumu	 juridiskās	 personas	 interesēs,	 šīs	
personas	 labā	 vai	 tās	 nepienācīgas	 pārraudzības	 vai	 kontroles	 rezultātā	
izdarījusi	 fiziskā	persona,	rīkodamās	 individuāli	vai	kā	attiecīgās	 juridiskās	
personas	koleģiālās	institūcijas	loceklis.	[..]

Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 C]	 atzīts	 par	 vainīgu	
un	 sodīts	 par	 Krimināllikuma	 199.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	izdarīšanu.	

Ar	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	 pirmās	 instances	 tiesas	
spriedums	 par	 [pers.	 C]	 notiesāšanu	 pēc	 Krimināllikuma	 199.panta	 otrās	
daļas	 atcelts	 un	 [pers.	 C]	 atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 par	 Krimināllikuma	 
323.panta	otrajā	daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	izdarīšanu.	Apelācijas	
instances	tiesa	atstājusi	negrozītu	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	daļā	par	
juridiskai	 personai	 SIA	 “[Nosaukums	A]”	 noteikto	 piespiedu	 ietekmēšanas	
līdzekli	–	naudas	piedziņu	400	minimālo	mēnešalgu	apmērā.	

Tādējādi	juridiskai	personai	piemērots	piespiedu	ietekmēšanas	līdzeklis	
par	 tādu	 noziedzīgu	 nodarījumu,	 par	 kura	 izdarīšanu	 fiziska	 persona	 –	
[pers.	C]	–	nav	notiesāts.

Senāts	 atzīts,	 ka	 nav	 ievērots	 Krimināllikuma	 70.1pantā	 noteiktais,	
ka	 juridiskai	 personai	 piespiedu	 ietekmēšanas	 līdzekli	 piemēro	 par	
Krimināllikuma	Sevišķajā	daļā	paredzētu	noziedzīgu	nodarījumu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 9.aprīļa	 spriedumu	 daļā,	 ar	
kuru	atstāts	negrozīts	Rīgas	rajona	tiesas	2016.gada	11.janvāra	spriedums	
par	 juridiskai	 personai	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 piemēroto	 piespiedu	
ietekmēšanas	 līdzekli,	 un	 lietu	 atceltajā	 daļā	 nosūtīt	 jaunai	 izskatīšanai	
apelācijas	instances	tiesā;

pārējā	daļā	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	9.aprīļa	spriedumu	atstāt	
negrozītu,	bet	apsūdzētā	[pers.	A]	un	viņa	aizstāvja	V.	Klotiņa,	apsūdzētā	
[pers.	 B]	 un	 viņa	 aizstāves	 G.	 Kaminskas,	 apsūdzētā	 [pers.	 C]	 un	 viņa	
aizstāvja	Z.	Ūdra	kasācijas	sūdzības	noraidīt.

Lēmums	nav	pārsūdzams.	
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Par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma – patvarība – 
apraksts
Krimināllikuma 279.pantā (Patvarība) paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
aprakstā pietiekami konkrēti jānorāda normatīvie akti un tiesību normas, 
kuras pārkāptas, kā arī normatīvais akts, kurā noteikta kārtība, kādā 
izšķirams civiltiesisks strīds, ja tāds starp pusēm ir radies. Kriminālprocesā 
tiesai nav jāuzņemas advokāta vai pārstāvja funkcijas civilprocesā un 
jāizskaidro Civilprocesa likums, kārtība, kādā persona var realizēt savas 
tiesības (Krimināllikuma 279.pants).
Rīgā	2019.gada	12.martā								 SKK-67/2019

ECLI:LV:AT:2019:0312.12814008013.4.L

L Ē M U M S
Tiesa	šādā	sastāvā:	 

	 senators	Pēteris	Dzalbe,	 
 senatore	Anita	Nusberga,	 
 senatore	Anita	Poļakova

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 aizstāves	 Annas	 Kovaļevskas	 kasācijas	 sūdzību	 un	 tās	
papildinājumiem	par	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	17.maija	spriedumu.	

Aprakstošā daļa

[1]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Pārdaugavas	 tiesas	 2017.gada	 18.septembra	
spriedumu

[pers.	A], personas	kods	[..],
atzīts	 par	 nevainīgu	 Krimināllikuma	 279.panta	 trešajā	 daļā	

paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	un	attaisnots.

[2]	 Pirmstiesas	 kriminālprocesā	 [pers.	 A]	 saukts	 pie	
kriminālatbildības	par	Krimināllikuma	279.panta	 trešajā	daļā	paredzētā	
noziedzīgā	nodarījuma	izdarīšanu,	proti,	par	to,	ka	viņš	patvaļīgi,	apejot	
normatīvajā	 aktā	 noteikto	 kārtību,	 izdarīja	 darbības,	 kuru	 tiesiskumu	
apstrīd	cita	persona	(patvarība),	ar	to	nodarot	zaudējumu	lielā	apmērā.

[3]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 17.maija	 spriedumu,	
izskatot	krimināllietu	apelācijas	kārtībā	 sakarā	ar	Rīgas	 tiesas	apgabala	
prokuratūras	 prokurora	 A.	 Kublicka	 apelācijas	 protestu	 un	 cietušā	 SIA	
“[Nosaukums	A]”	pārstāvja	apelācijas	sūdzību,	Rīgas	pilsētas	Pārdaugavas	
tiesas	2017.gada	18.septembra	spriedums	atcelts.

[Pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	Krimināllikuma	 279.panta	 trešajā	 daļā	
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paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	naudas	sodu	divdesmit	
minimālo	mēnešalgu	apmērā,	tas	ir,	8600	euro.

Cietušā	SIA	“[Nosaukums	A]”	kaitējuma	kompensācijas	pieteikums	
apmierināts	daļēji.	No	apsūdzētā	 [pers.	A]	cietušā	SIA	“[Nosaukums	A]”	
labā	piedzīta	kaitējuma	kompensācija	42	611,24	euro.

[4]	Ar	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	17.maija	spriedumu	[pers.	A]	
atzīts	par	vainīgu	un	sodīts	par	 to,	ka	viņš	patvaļīgi,	apejot	normatīvajā	
aktā	 noteikto	 kārtību,	 izdarīja	 darbības,	 kuru	 tiesiskumu	 apstrīd	 cita	
persona	(patvarība),	ar	to	nodarot	zaudējumus	lielā	apmērā.

	 Noziedzīgs	 nodarījums	 izdarīts	 šādos	 apelācijas	 instances	 tiesas	
konstatētos	apstākļos.

2013.gada	26.jūlijā	starp	SIA	“[Nosaukums	A]”,	reģistrācijas	Nr.	[..],	
un	 SIA	 “[Nosaukums	 B]”,	 reģistrācijas	 Nr.	 [..],	 tika	 noslēgts	 pasūtījums-
līgums	Nr.	26/07/13,	ar	kuru	SIA	“[Nosaukums	B]”	apņēmās	nodrošināt	
SIA	“[Nosaukums	A]”	piederošās	kravas,	dzīvnieku	barības,	pārvešanu	no	
Barselonas	līdz	Rīgai.	

Ar	 nolūku	 izpildīt	 iepriekš	 norādīto	 pasūtījumu	 ap	 2013.gada	
26.jūliju	šādas	juridiskas	personas	noslēdza	līgumus	par	norādītās	kravas	
pārvadāšanu:	

-	 SIA	“[Nosaukums	B]”	ar	SIA	“[Nosaukums	C]”,	reģistrācijas	Nr.	[..],	
noslēdza	Transporta	pasūtījumu-līgumu	Nr.	98/EKS/NK/13;	

-	 SIA	“[Nosaukums	C]”	noformēja	pasūtījumu	Igaunijas	Republikas	
kompānijā	“[Nosaukums	D]”,	reģistrācijas	Nr.	[..];	

-	 kompānija	 “[Nosaukums	 D]”	 noformēja	 pasūtījumu	 Nr.	 LXT1-1	
[pers.	A]	piederošajā	SIA	“[Nosaukums	E]”,	reģistrācijas	Nr.	[..].	

Saskaņā	ar	 iepriekš	minētajiem	pasūtījumu-līgumu	nosacījumiem	
pārvadātājs	 apņēmās	 kravu	piegādāt	 un	nodot	 pasūtītājam	2013.gadā	
laika	posmā	no	5.	līdz	6.augustam	SIA	“[Nosaukums	A]”	telpās	[adrese	A].	

Pildot	pasūtījuma	Nr.	LXT1-1	nosacījumus,	[pers.	A]	līdz	2013.gada	
30.jūlijam	 uzdeva	 viņam	 piederošās	 SIA	 “[Nosaukums	 F]”,	 reģistrācijas	
Nr.	[..],	automašīnas	vadītājiem	[pers.	B]	un	[pers.	C]	Barselonā	pieņemt	
norādīto	kravu	un	pārvest	to	uz	Rīgu.	

2013.gada	30.jūlijā	Barselonā	krava	tika	iekrauta	SIA	“[Nosaukums	F]”	
piederošajā	automašīnā	MAN TGX 440,	valsts	reģistrācijas	numurs	[..],	ar	
piekabi,	valsts	reģistrācijas	numurs	[..].	

2013.gadā	laika	posmā	no	30.jūlija	 līdz	2.augustam	[pers.	A]	radās	
noziedzīgs	nodoms,	izmantojot	apstākli,	ka	SIA	“[Nosaukums	A]”	piederošā	
krava	atradās	SIA	“[Nosaukums	F]”	darbinieku	rīcībā,	veikt	prettiesiskas	
darbības	 ar	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 mantu	 ar	 nolūku	 panākt	 5102	 latu	
parādsaistību	izpildīšanu,	tas	ir,	7259,49	euro	saskaņā	ar	Latvijas	Bankas	
kursu,	no	trešās	personas	–	SIA	“[Nosaukums	B]”.	
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Realizējot	savu	noziedzīgo	nodomu,	[pers.	A]	2013.gadā	laika	posmā	
no	30.jūlija	līdz	2.augustam	telefoniski	sazinājās	ar	SIA	“[Nosaukums	F]”	
automašīnas	šoferiem	[pers.	B]	un	 [pers.	C]	un	kā	SIA	“[Nosaukums	F]”	
direktors	 sniedza	 viņiem	 norādījumu	 piegādāt	 kravu	 stāvlaukumā	
[adrese	B],	kur	nodot	automašīnu	ar	kravu	[pers.	A]	rīcībā.	Laika	posmā	
līdz	 2013.gada	 5.augustam	 šoferi	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 C]	 izpildīja	 SIA	
“[Nosaukums	F]”	direktora	[pers.	A]	rīkojumu	un	stāvlaukumā	[adrese	B]	
nodeva	 [pers.	 A]	 rīcībā	 automašīnu	 MAN TGX 440,	 valsts	 reģistrācijas	
numurs	 [..],	 ar	 piekabi,	 valsts	 reģistrācijas	 numurs	 [..],	 ar	 kravu	 –	 SIA	
“[Nosaukums	A]”	mantu	–	dzīvnieku	barību	un	paletes	–	36	001,	89	euro 
kopvērtībā.

Pēc	 tam	 kad	 2013.gadā	 laika	 posmā	 līdz	 5.augustam	 stāvlaukumā	
[adrese	 B]	 [pers.	 A]	 nelikumīgi	 ieguva	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 piederošo	
kravu	 savā	 rīcībā,	 [pers.	 A]	 aizveda	 to	 pirmstiesas	 izmeklēšanas	 gaitā	
nenoskaidrotā	 vietā	 un	 turpmākajās	 pārrunās	 ar	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	
pārstāvjiem	[pers.	A]	apstiprināja,	ka	krava	atrodas	viņa	rīcībā.	Neskatoties	
uz	to,	ka	SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvji	apstrīdēja	viņa	darbību	tiesiskumu,	
[pers.	A]	atteicās	kravu	nodot	SIA	“[Nosaukums	A]”	rīcībā	līdz	brīdim,	kad	
trešā	persona	–	SIA	“[Nosaukums	B]”	–	nokārtos	parādsaistības	pret	SIA	
“[Nosaukums	F]”.	

Tādējādi,	 rīkojoties	 pretēji	 Komerclikuma	 446.panta	 nosacījumiem,	
kas	 reglamentē	 ekspeditora	 likumiskās	 rokasķīlas	 tiesības,	 Civilprocesa	
likuma	 normām,	 kuras	 reglamentē	 kārtību	 aizskarto	 civilo	 tiesību	
interešu	aizsardzībai	tiesā,	un	1956.gada	19.maija	konvencijas	“Par	kravu	
starptautisko	 autopārvadājumu	 līgumu”	 nodaļas	 nosacījumiem	 par	
pārvadātāja	 atbildību,	 [pers.	 A]	 ieguva	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 piederošo	
mantu	36	001,89	euro	kopvērtībā	un	nelikumīgi	turpināja	turēt	to	līdz	2014.
gada	9.decembrim,	nodarot	SIA	“[Nosaukums	A]”	zaudējumus	lielā	mērā.

[Pers.	A]	darbības	kvalificētas	pēc	Krimināllikuma	279.panta	trešās	
daļas.

[5]	Par	apelācijas	 instances	tiesas	spriedumu	kasācijas	sūdzību	un	
tās	papildinājumus	iesniegusi	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāve	A.	Kovaļevska,	
kurā	 lūdz	 atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 17.maija	 spriedumu	 un	
nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai.

[6]	Aizstāves	A.	Kovaļevskas	ieskatā	apelācijas	instances	tiesa	pieļāvusi	
Krimināllikuma	1.panta	pirmās	daļas	pārkāpumu,	Kriminālprocesa	likuma	
1.,	 15.panta,	 20.panta	pirmās	daļas,	 23.panta,	 405.panta,	 511.panta	 otrās	
daļas,	 512.panta,	 564.panta,	 Eiropas	 Cilvēktiesību	 un	 pamatbrīvību	
aizsardzības	 konvencijas	 6.panta	 trešās	 daļas	 a)	 punkta	 pārkāpumu,	 kas	
novedis	 pie	 nelikumīga	 nolēmuma	 un	 kas	 saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	
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likuma	575.panta	trešo	daļu	atzīstams	par	Kriminālprocesa	likuma	būtisku	
pārkāpumu.

[6.1]	Aizstāve	A.	Kovaļevska	uzskata,	ka	apsūdzētajam	[pers.	A]	celtā	
apsūdzība	nav	konkrēta	un	skaidra.	

Aizstāve	 kasācijas	 sūdzībā	 norāda,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa,	
iztiesājot	 lietu	 apelācijas	 kārtībā,	 noziedzīga	 nodarījuma	 aprakstā	 tikai	
vispārīgi	 norādījusi	 uz	 Civilprocesa	 likumu	 un	 1956.gada	 19.maija	
konvenciju	“Par	kravu	starptautisko	autopārvadājumu	līgumu”,	apsūdzībā	
nav	 norādes	 uz	 konkrētu	 Civilprocesa	 likuma	 normu,	 uz	 konkrētu	
konvencijas	 tiesību	 normu,	 to	 saturu	 un	 kādā	 veidā	 apsūdzētais	 tās	
pārkāpis.	 Noziedzīga	 nodarījuma	 aprakstā	 ir	 norāde	 uz	 Komerclikuma	
446.pantu,	kas	sniedz	ekspeditora	likumiskās	rokasķīlas	tiesību	definīciju.	
Lai	 gan	Komerclikuma	 446.pantā	 ir	 divas	 daļas,	 noziedzīga	 nodarījuma	
aprakstā	nav	norādīta	konkrēta	panta	daļa,	saturs	un	kādā	veidā	izpaudās	
apsūdzētā	 pretēja	 rīkošanās	 minētā	 panta	 nosacījumiem.	 Aizstāve	
A.	Kovaļevska	nepiekrīt	apelācijas	instances	tiesas	secinājumam	par	to,	ka	
pirmās	instances	tiesas	atzinums	par	apsūdzības	apraksta	nekonkrētumu	
nav	pamatots.	

Noziedzīga	 nodarījuma	 faktisko	 apstākļu	 apraksts,	 nesaistot	 to	 ar	
konkrētu	tiesību	normu	pārkāpumu,	nevar	būt	pietiekams,	lai	apsūdzēto	
atzītu	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 279.panta	 trešajā	 daļā	 paredzētajā		
noziedzīgajā	nodarījumā.

[6.2]	Aizstāves	A.	Kovaļevskas	ieskatā	apsūdzībā	apelācijas	instances	
tiesas	 sprieduma	 noziedzīgā	 nodarījuma	 aprakstā	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	
darbībās	 nav	 konstatējama	 Krimināllikuma	 279.panta	 trešās	 daļas	
noziedzīgā	 nodarījuma	 objektīvā	 puse.	 Nav	 saprotams,	 kādā	 veidā	
apsūdzētais	būtu	pārkāpis	pārvaldības	kārtību.	Apelācijas	instances	tiesa	
nav	 ņēmusi	 vērā	 Krimināllikuma	 1.panta	 pirmās	 daļas	 noteikumus	 un,	
iztrūkstot	noziedzīgā	nodarījuma	objektīvās	puses	pazīmēm,	nepamatoti	
[pers.	 A]	 atzinusi	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 279.panta	 trešajā	 daļā	
paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā.

[6.3]	Kasācijas	sūdzībā	aizstāve	A.	Kovaļevska	norāda,	ka	apelācijas	
instances	tiesa	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	564.panta	ceturtajā	un	
astotajā	daļā	noteikto	prasību	pārkāpumus.	Tiesa	spriedumā	nav	norādījusi	
motīvus,	kāpēc	tā	noraida	pierādījumus	par	to,	vai	minētā	krava	2013.gada	
26.jūlijā	 varēja	 piederēt	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 vai	 noslēgtie	 pasūtījumi-
līgumi,	kas	nav	noslēgti	pēc	kārtas,	ir	saistoši	vai	ir	apšaubāmi,	kāda	ir	šo	
līgumu	jēga,	ja	krava	ir	viena,	vai	[pers.	A]	varēja	rasties	noziedzīgs	nodoms	
veikt	prettiesiskas	darbības	ar	SIA	“[Nosaukums	A]”	mantu	laika	posmā	
no	2013.gada	30.jūlija	līdz	2.augustam,	ja	SIA	“[Nosaukums	F]”	2013.gada	
7.augustā	 Igaunijas	 kompānijai	 “[Nosaukums	 D]”	 nosūtījusi	 garantijas	
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vēstuli	par	to,	ka	krava	tiks	nodota	saskaņā	ar	transporta	līgumu	vienas	
dienas	laikā	pēc	rēķina	apmaksas.	Spriedumā	nav	norādīti	motīvi	par	to,	
kāpēc	krava	nevarēja	atrasties	uzņēmuma	SIA	“[Nosaukums	F]”	teritorijā	
līdz	2013.gada	5.augustam,	ja	krava	pasūtītājam	bija	jānogādā	2013.gada	
5.,	6.augustā,	bet	uz	Rīgu	tā	tika	atvesta	ātrāk.

[6.4]	 Aizstāves	 A.	 Kovaļevskas	 ieskatā	 pasūtījuma	 līguma	 saistību	
neizpildīšana	 ir	 līguma	 noteikumu	 pārkāpumi,	 tie	 nevar	 būt	 normatīvā	
akta,	tiesību	normu	pārkāpumi.	

[6.5]	 Aizstāve	 A.	 Kovaļevska	 norāda,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa,	
sprieduma	motīvu	 daļā	 norādot,	 kādā	 veidā	 izpaudās	 apsūdzētā	 rīcība	
pretēji	 1956.gada	 19.maija	 konvencijas	 “Par	 kravu	 starptautisko	
autopārvadājumu	līgumu”	ceturtās	nodaļas	nosacījumiem	par	pārvadātāja	
atbildību,	 Civilprocesa	 likuma	 normām,	 kuras	 reglamentē	 kārtību	
aizskarto	civilo	tiesību	interešu	aizsardzībai	tiesā	un	kādā	veidā	jāsaprot	
Komerclikuma	430.	un	446.pants,	pārsniegusi	apsūdzības	robežas.

[7]	 Iebildumus	 par	 iesniegto	 kasācijas	 sūdzību	 un	 tās	
papildinājumiem	iesniedzis	cietušā	SIA	“[Nosaukums	A]”	pārstāvis,	kuros	
norāda,	ka	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāves	A.	Kovaļevskas	kasācijas	sūdzība	
un	 tās	 papildinājumi	 nav	 pamatoti	 un	 ir	 noraidāmi,	 jo	 krimināllietas	
izskatīšanas	laikā	netika	pieļauti	kasācijas	sūdzībā	un	tās	papildinājumos	
norādītie	Krimināllikuma	pārkāpumi	un	Kriminālprocesa	likuma	būtiski	
pārkāpumi,	atziņas	par	it	kā	Krimināllikuma	un	Kriminālprocesa	likuma	
normu	pārkāpumiem	ir	kļūdainas.	Apelācijas	instances	tiesas	spriedums	
ir	pamatots	un	likumīgs,	tādēļ	atstājams	negrozīts.

Motīvu daļa

[8]	Kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	
17.maija	spriedums	atstājams	negrozīts,	bet	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāves	
A.	Kovaļevskas	kasācijas	sūdzība	noraidāma.

[9]	No	kasācijas	sūdzības	un	tās	papildinājumiem	izriet,	ka	juridiski	
nozīmīgi	jautājumi,	uz	kuriem	jāsniedz	atbildes,	ir	šādi:

-	 vai	 apelācijas	 instances	 tiesas	 pierādītā	 noziedzīgā	 nodarījuma	
apraksts	 atbilst	 juridiskajai	 kvalifikācijai	 un	 neierobežo	 tiesības	
uz	 aizstāvību,	 proti,	 vai	 apsūdzība	 ir	 skaidra	 un	 konkrēta,	 tajā	
ietvertas	visas	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	pazīmes;

-	 vai	apelācijas	 instances	tiesas	spriedums	atbilst	Kriminālprocesa	
likuma	564.panta	ceturtās,	astotās	daļas	prasībām.

[9.1]	 Krimināllikuma	 279.panta	 (redakcijā,	 kas	 bija	 spēkā	 no	 
2013.gada	 1.aprīļa	 līdz	 2015.gada	 2.decembrim)	 trešā	 daļa	 noteica	
atbildību	par	kādas	darbības	izdarīšanu	patvaļīgi,	apejot	normatīvajā	aktā	
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noteikto	kārtību,	ja	šīs	darbības	tiesiskumu	apstrīd	valsts	vai	pārvaldības	
iestāde	 vai	 cita	 persona	 (patvarība),	 ja	 tā	 saistīta	 ar	 vardarbību	 vai	
vardarbības	piedraudējumu	vai	ja	ar	to	nodarīti	zaudējumi	lielā	apmērā.

Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 17.maija	 spriedumu	 [pers.	 A]	
atzīts	par	vainīgu	un	sodīts	par	 to,	ka	viņš	patvaļīgi,	apejot	normatīvajā	
aktā	noteikto	kārtību,	 izdarīja	darbības,	kuru	 tiesiskumu	apstrīdēja	 cita	
persona,	ar	ko	nodarīja	zaudējumu	lielā	apmērā.

Kā	 patvaļīgas	 darbības	 atzītas	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 mantas	
36	 001,89	 euro	 kopvērtībā	 nelikumīga	 turēšana	 nolūkā	 panākt	
darījumos	 iesaistītās	 trešās	 personas	 SIA	 “[Nosaukums	 B]”	 parāda	 SIA	
“[Nosaukums	F]”	7259,49	euro	atgūšanu.	SIA	“[Nosaukums	A]”	apstrīdēja	
šādas	darbības	tiesiskumu.	Normatīvie	akti,	kurus	neievēroja	apsūdzētais	
[pers.	A],	norādīti	Komerclikuma	446.pantā,	kas	reglamentē	ekspeditora	
likumiskās	 rokasķīlas	 	 tiesības,	 Civilprocesa	 normas,	 kuras	 reglamentē	
kārtību	aizskarto	civilo	tiesību	interešu	aizsardzībai	tiesā,	un	1956.gada	
19.maija	konvencijas	“Par	kravu	starptautisko	autopārvadājumu	līgumu”	
nodaļas	nosacījumi	par	pārvadātāja	atbildību.

Judikatūrā,	uz	kuru	kasācijas	sūdzībā	atsaucas	arī	apsūdzētā	[pers.	A]	
aizstāve	 A.	 Kovaļevska,	 juridiskajā	 literatūrā	 (Krastiņš U., Liholaja V., 
Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). Rīga: 
Tiesu namu aģentūra, 2016, 461.–463.lpp.)	atzīts,	ka	Krimināllikuma	279.pantā	
paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	objekts	ir	pārvaldības	kārtība,	pārvaldības	
kārtību	apdraud	arī	strīds,	kas	 izveidojies	starp	privāto	tiesību	subjektiem.	
Ja	normatīvais	regulējums	paredz	jautājuma	risinājumu	noteiktā	kārtībā,	tad	
šādas	 kārtības	 neievērošana	 ir	 vērtējama	kā	patvaļīga	 darbība.	Noziedzīgā	
nodarījuma	aprakstā	jābūt	norādei,	kādā	normatīvajā	aktā	noteiktā	kārtība	
ir	 pārkāpta.	 Judikatūrā	 analizētie	 gadījumi	 nav	 salīdzināmi	 ar	 konkrētās	
lietas	 noziedzīgā	 nodarījuma	 aprakstu.	 Civilprocesa	 likuma	 vietā	 norādīts	
Civillikums	 (lieta	 Nr.	 SKK-322/2015),	 spriedumā	 nav	 norādes	 uz	 to,	 kādā	
normatīvajā	aktā	noteiktā	kārtība	apieta	(lieta	Nr.	SKK-353/2014).	Savukārt	
lietā	 Nr.	 SKK-8/2012	 analizēts	 Krimināllikuma	 190.pantā	 paredzētais	
noziedzīga	nodarījuma	 sastāvs	un	apkopotas	 iepriekš	 izteiktās	 atziņas	par	
apsūdzības	saturu	(Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 4.jūnija lēmums lietā 
Nr. SKK-8/2012 (15890002502), Augstākās tiesas 2014.gada 19.septembra 
lēmums lietā Nr. SKK-353/2014 (11096196008), Augstākās tiesas 2015.gada 
7.jūlija lēmums lietā Nr. SKK-322/2015 (11210022713)).

Senāts	 konstatē,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumā	 par	
pierādītu	 atzītā	 noziedzīga	 nodarījuma	 aprakstā	 ar	 pietiekamu	
konkretizāciju	 norādīti	 normatīvie	 akti	 un	 tiesību	 normas,	 kuras	
pārkāptas	 un	 normatīvais	 akts,	 kurā	 noteikta	 kārtība,	 kādā	 izšķirams	
civiltiesisks	strīds,	ja	tāds	starp	pusēm	radies,	proti,	Civilprocesa	likums.	
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Atbilstoši	Civilprocesa	 likuma	2.pantam	civillietas	 tiesa	 izspriež	kārtībā,	
kāda	noteikta	šajā	likumā	un	likumā	“Par	tiesu	varu”.

Kriminālprocesā	 tiesai	 nav	 jāuzņemas	 advokāta	 vai	 pārstāvja	
funkcijas	 civilprocesā	 un	 jāizskaidro	 Civilprocesa	 likums,	 kārtība,	 kādā	
persona	var	realizēt	savas	tiesības.

Turklāt	 no	 pirmās	 instances	 tiesas	 sēžu	 protokoliem	 redzams,	 ka	
apsūdzētais	 [pers.	A]	rakstiski	apliecinājis,	ka	viņam	ir	saprotams,	kāda	
noziedzīga	nodarījuma	 izdarīšanā	viņš	 ir	apsūdzēts,	un	aktīvi	aizstāvēja	
sevi	pret	celto	apsūdzību.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatoti	 atzina,	 ka	 nav	 konstatējams	
apsūdzētā	tiesību	pārkāpums	uz	aizstāvību	pret	celto	apsūdzību.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 noskaidrojusi,	 ka	 2013.gada	 19.jūnijā	
apsūdzētais	bija	iesniedzis	tiesā	prasību	pret	SIA	“[Nosaukums	B]”	par	parāda	
piedziņu	un,	nesagaidot	likumīgu	civiltiesisku	risinājumu,	apzināti	patvarīgi	
risināja	 parāda	 atgūšanu,	 aizturot	 cita	 uzņēmuma	 kravu	 un	 pretlikumīgi	
pieprasot	 risināt	 parāda	 atdošanu	 SIA	 “[Nosaukums	 F]”	 no	 uzņēmuma	
SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 situācijā,	 kad	 starp	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 un	 SIA	
“[Nosaukums	F]”	nepastāvēja	līgumiskas	attiecības	vai	nenokārtoti	parādi.

Nodarīto	zaudējumu	sastāda	kopējā	preču	vērtība,	par	ko	samaksājusi	
SIA	“[Nosaukums	A]”	un	kas	atbilstoši	likuma	“Par	Krimināllikuma	spēkā	
stāšanās	 un	 piemērošanas	 kārtību”	 20.pantam	 bija	 lieli	 apmēri,	 kravas	
aizturēšanas	 rezultātā	 preces	 kļuva	 nederīgas	 (beidzies	 realizācijas	
derīguma	 termiņš	 vai	 tas	 tuvojās	 beigām,	 konstatēts	 pelējums),	 SIA	
“[Nosaukums	A]”	pamatoti	atteicās	pieņemt	kravu.

[9.2]	Līdz	ar	to	apelācijas	instances	tiesa,	pārbaudot	un	novērtējot	
lietā	 iegūtos	 pierādījumus,	 konstatējusi	 visas	 nepieciešamās	 noziedzīga	
nodarījuma	 sastāva	 pazīmes,	 kas	 paredzētas	 Krimināllikuma	 279.panta	
trešajā	 daļā,	 un	 lietas	 iztiesāšanā	 nav	 pārkāpusi	 apsūdzētā	 tiesības	
uz	 aizstāvību	 un	 taisnīgu	 tiesu.	 Atzinumus	 un	 secinājumus	 apelācijas	
instances	 tiesa	 pamatojusi	 ar	 likumu	 un	 pierādījumiem.	 Apelācijas	
instances	tiesas	nolēmuma	apšaubīšanai	nav	tiesiska	pamata.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.,	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

 atstāt	negrozītu Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	17.maija	spriedumu,	
bet	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāves	 Annas	 Kovaļevskas	 kasācijas	 sūdzību	
noraidīt.

Lēmums	nav	pārsūdzams.	
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Laimesti atzīstami par deklarējamiem ienākumiem 
Krimināllikuma 219.panta otrās daļas (Izvairīšanās no 
deklarācijas iesniegšanas) izpratnē
Valsts amatpersonas deklarācijā norādāmi visu veidu gūtie ienākumi 
pārskata periodā, tostarp laimesti, neatkarīgi no apmēra. Azartspēles nav 
saimnieciskā darbība, tādējādi attiecībā uz to rezultātā gūtiem laimestiem 
neaprēķina ieņēmumus, izdevumus vai zaudējumus (Krimināllikuma  
219.pants).

Rīgā	2019.gada	15.februārī					 SKK-95/2019
ECLI:LV:AT:2019:0215.15830011414.2.L

L Ē M U M S

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senatore	Anita	Nusberga,	 
 senators	Pēteris	Dzalbe,	 
 senators	Artūrs	Freibergs	

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	A]	kasācijas	sūdzību	par	Latgales	apgabaltiesas	2018.gada	4.oktobra	
lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Daugavpils	tiesas	2017.gada	6.februāra	spriedumu	
[pers.	A],	personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	219.panta	otrajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	200	stundām.

[2]	Ar	Daugavpils	tiesas	2017.gada	6.februāra	spriedumu	[pers.	A]	
atzīts	par	vainīgu	un	sodīts	pēc	Krimināllikuma	219.panta	otrās	daļas	par	
to,	ka	viņš	norādīja	nepatiesas	ziņas	likumā	noteiktajā	mantiska	rakstura	
deklarācijā,	proti,	nepatiesas	ziņas	par	ienākumiem	lielā	apmērā.	

[3]	Ar	Latgales	apgabaltiesas	2018.gada	4.oktobra	lēmumu,	iztiesājot	
lietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	apsūdzētā	[pers.	A]	apelācijas	sūdzību,	
Daugavpils	tiesas	2017.gada	6.februāra	spriedums	atstāts	negrozīts.

[4]	 Par	 Latgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 4.oktobra	 lēmumu	
apsūdzētais	 [pers.	 A]	 iesniedzis	 kasācijas	 sūdzību,	 kurā	 lūdz	 atcelt	
Latgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 4.oktobra	 lēmumu	 un	 nosūtīt	 lietu	
jaunai	izskatīšanai.

	Savu	lūgumu	apsūdzētais	[pers.	A]	pamatojis	ar	šādiem	argumentiem.
[4.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma 
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574.panta	 2.punktā	 norādīto	 pārkāpumu,	 tas	 ir,	 kvalificējot	 noziedzīgo	
nodarījumu,	 nepareizi	 piemērojusi	 Krimināllikuma	 219.panta	 otro	
daļu.	 Apsūdzētā	 ieskatā	 viņa	 darbībās	 nav	 saskatāmas	 Krimināllikuma	 
219.panta	otrajā	daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	pazīmes.	

 [4.1.1]	 Nodokļu	 pārvalde	 2014.gada	 15.decembra	 vēstulē	 
Nr.	 8.7-7/6172,	 sniedzot	 atbildi	 Finanšu	 policijas	 pārvaldei,	 norādījusi,	
ka	apsūdzētā	[pers.	A]	un	viņa	radu	kontos	veiktie	naudas	pārskaitījumi	
totalizatoros	 ir	 uzskatāmi	 par	 darījumiem,	 nevis	 laimestiem.	 Katra	
darījuma	apmērs	nepārsniedz	20	Ministru	kabineta	noteiktās	minimālās	
mēnešalgas.	 Tādējādi	 informācija	 par	 minētajiem	 darījumiem	 kārtējā	
valsts	amatpersonas	deklarācijā	par	2013.gadu	[pers.	A]	nebija	jānorāda.

	Savukārt	 2014.gada	 22.novembra	 Nodokļu	 pārvaldes	 atbildes	
vēstulē	Nr.	 8.7-7/5597	 Finanšu	 policijas	 pārvaldei	 norādīts,	 ka	 neviena	
no	 [pers.	 A]	 bankas	 konta	 pārskatā	 norādītajām	 summām	 nepārsniedz	 
20	Ministru	kabineta	noteiktās	minimālās	mēnešalgas.	

	Apsūdzētā	 [pers.	 A]	 ieskatā,	 ievērojot	 Nodokļu	 pārvaldes	 sniegto	
viedokli,	 pārskaitījumi	 no	 spēlēm	 totalizatorā	 ir	 uzskatāmi	 par	
darījumiem,	 bet	 naudas	 pārskaitīšana,	 liekot	 likmi,	 ir	 viena	 darījuma	
partnera	 izdevumi.	 Tādējādi	 ienākumi	 no	 šiem	 darījumiem	 jāaprēķina,	
ņemot	vērā	 izdevumus.	Deklarācijā	darījumi	 jānorāda	 tikai	 tad,	 ja	katra	
darījuma	apmērs,	nevis	to	summa	pārsniedz	20	minimālās	mēnešalgas.		

[4.1.2]	Deklarācijas	aizpildīšanas	brīdī,	tas	ir,	2014.gada	25.februārī,	
bezskaidras	 naudas	 uzkrājuma	 atlikums	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 kontā	 bija	
17	 000	 euro,	 jo	 2800	 euro	 bija	 parāds	 brālim,	 kuru	 apsūdzētais	 pirms	
deklarācijas	aizpildīšanas	pārskaitīja	brālim.	

Atbilstoši	 Nodokļu	 pārvaldes	 sniegtajam	 viedoklim	 2014.gada	
22.novembra	vēstulē	Nr.	8.7-7/5597	parādsaistības	valsts	amatpersonas	
deklarācijā	 jānorāda	 tikai	 tad,	 ja	 aizdevuma	 vai	 parādsaistību	
atlikums	 kalendārā	 gada	 31.decembrī	 pārsniedz	 20	 Ministru	 kabineta	
noteiktās	minimālās	mēnešalgas.	 Arī	 deklarācijas	 veidlapā	 atzīmēts,	 ka	
parādsaistības	jānorāda,	ja	to	summa	pārsniedz	20	minimālās	mēnešalgas.

Nodokļu	 pārvalde	 konstatējusi,	 ka	 [pers.	 A]	 bankas	 kontā	 neviena	
summa	 nepārsniedz	 Ministru	 kabineta	 noteiktās	 20	 minimālās	
mēnešalgas.	

 [4.2]	Pirmās	instances	tiesa	un	apelācijas	instances	tiesa	nepamatoti	
norādījusi,	ka	“Hillside	(New	Media)	Limited”,	“Marathonbet.com”,	“Celton	
Manx”,	 “Isle	 of	 Man	 Douglas”,	 “WHG	 (International)	 LTD”,	 “William	 Hill	
Online”,	“Ladbrokes	LTD	London	Internet”,	“sportingbet” ir	totalizatori	un	
pārskaitījumi	no	minētajiem	uzņēmumiem	ir	laimestu	summas.	No	šiem	
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uzņēmumiem	 uz	 apsūdzētā	 un	 viņa	 radinieku	 kontiem	 tika	 pārskaitīti	
82	976,44	euro. 

Tiesa	 šos	 apstākļus	 nav	 noskaidrojusi,	 tādējādi	 pieļaujot	
Kriminālprocesa	likuma	561.panta	ceturtās	daļas	(domājams,	564.panta	
ceturtās	daļas)	pārkāpumu.		

Motīvu daļa

[5]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 Daugavpils	 tiesas	 2017.gada	
6.februāra	 spriedums	 atstājams	 negrozīts,	 bet	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	
kasācijas	sūdzība	noraidāma.	

[6]	Atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	511.panta	otrajai	daļai	tiesas	
nolēmumam	 jābūt	 tiesiskam	 un	 pamatotam.	 Savukārt	 Kriminālprocesa	
likuma	 512.panta	 otrā	 daļa	 noteic,	 ka	 tiesa	 spriedumu	 pamato	 ar	
pierādījumiem,	kas	pārbaudīti	 tiesas	sēdē,	un	rakstveida	pierādījumiem	
un	dokumentiem,	kas	norādīti	lēmumā	par	krimināllietas	nodošanu	tiesai,	
vai	ar	pierādījumiem,	kurus	saskaņā	ar	šā	likuma	125.panta	noteikumiem	
nav	nepieciešams	pārbaudīt.

Kriminālprocesa	 likuma	 564.pantā	 noteiktas	 apelācijas	 instances	
tiesas	 sprieduma	 saturam	 izvirzītās	 prasības.	 Šā	 panta	 ceturtajā	 daļā	
noteikts,	 ka	nolēmuma	motīvu	daļā	norādāms	apelācijas	 instances	 tiesas	
atzinums	 par	 apelācijas	 sūdzības	 vai	 apelācijas	 protesta	 pamatotību,	
apstākļi,	 ko	 noskaidrojusi	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 pierādījumi,	 kas	
apstiprina	 apelācijas	 instances	 tiesas	 atzinumu,	 motīvi,	 kāpēc	 apelācijas	
instances	tiesa	noraida	kādus	pierādījumus,	un	likumi,	pēc	kuriem	tā	vadās.

[7]	 Noziedzīga	 nodarījuma	 kvalifikācija	 ir	 pilnīgas	 atbilstības	
konstatēšana	starp	nodarījuma	faktiskajām	pazīmēm	un	Krimināllikuma	
normā	 paredzētā	 konkrētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva	 pazīmēm	
(Krastiņš U. Noziedzīgā nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, 46.lpp.).

	Krimināllikuma	219.panta	 otrajā	 daļā	 paredzēta	 kriminālatbildība	
par	 nepatiesu	 ziņu	 norādīšanu	 likumā	 noteiktajā	 ienākumu,	 īpašuma,	
darījumu	 vai	 cita	 mantiska	 rakstura	 deklarācijā,	 ja	 nepatiesas	 ziņas	
norādītas	par	mantu	vai	citiem	ienākumiem	lielā	apmērā.

Krimināllikuma	 219.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	 subjekts	 ir	 persona,	 kurai	 saskaņā	 ar	 likumu	 “Par	 interešu	
konflikta	 novēršanu	 valsts	 amatpersonu	 darbībā”	 uzlikts	 pienākums	
iesniegt	mantiska	rakstura	deklarāciju,	tostarp	Valsts	ieņēmumu	dienesta	
amatpersona,	kā	tas	ir	konkrētajā	lietā.	

No	 subjektīvās	 puses	 noziedzīgo	 nodarījumu	 var	 izdarīt	 ar	 tiešu	
nodomu,	proti,	persona,	kas	izdarījusi	noziegumu,	paredzējusi	nodarījuma	



Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

K-168

sekas	 un	 vēlējusies	 tās	 (Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un 
nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2014, 143.lpp.).	

Noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva	 objektīvo	 pusi	 veido	 darbības	 –	
nepatiesu	ziņu	norādīšana	deklarācijā	par	mantu	vai	citiem	ienākumiem	
lielā	 apmērā,	 kā	 arī	 bezdarbība	–	deklarācijas	neiesniegšana,	 pieprasīto	
ziņu	nenorādīšana	u.tml.

Noziedzīgā	nodarījuma	priekšmets	–	ienākumu,	īpašuma,	darījumu	
vai	 cita	 mantiska	 rakstura	 deklarācija,	 kas	 konkrētajā	 lietā	 ir	 valsts	
amatpersonas	deklarācija.	

Liela	apmēra	 jēdziens	skaidrots	 likuma	“Par	Krimināllikuma	spēkā	
stāšanās	un	piemērošanas	kārtību”	20.pantā,	t.	i.,	tam	jābūt	ne	mazākam	
par	piecdesmit	nodarījuma	izdarīšanas	brīdī	noteikto	minimālo	mēnešalgu	
kopsummu.

Krimināllikuma	 219.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	 tiešais	 objekts	 ir	 tautsaimniecības	 interešu	 apdraudējums	
valsts	ieņēmumu	sfērā	(Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma 
zinātniski praktiskais komentārs 3. Sevišķā daļa. Rīga: AFS, 2007, 158.–
159.lpp.).

Krimināllikuma	 219.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	sastāva	papildu	tiešais	objekts	ir	valsts	amatpersonu	darbības	
mantiskajā	sfērā	atklātuma	apdraudējums,	un	tas	izriet	no	šā	panta	daļas	
dispozīcijas	 satura.	 Krimināllikuma	 219.panta	 otrās	 daļas	 dispozīcijā	
ietvertais	 jēdziens	 “manta	 vai	 citi	 ienākumi”	 ir	 tulkojams	 saistībā	 ar	
likumu	 “Par	 interešu	 konflikta	 novēršanu	 valsts	 amatpersonu	 darbībā”	
un	 saskaņā	 ar	 2002.gada	 22.oktobra	 Ministru	 kabineta	 noteikumiem	
Nr.	 478	 “Kārtība,	 kādā	 aizpildāmas,	 iesniedzamas,	 reģistrējamas	 un	
glabājamas	valsts	amatpersonu	deklarācijas	un	aizpildāmi	un	iesniedzami	
valsts	 amatpersonu	 saraksti”	 (turpmāk	 –	 Ministru	 kabineta	 noteikumi	
Nr.	478).	Tādējādi	Krimināllikuma	219.panta	otrajā	daļā	ietvertais	jēdziens	
“manta	 vai	 citi	 ienākumi”	 attiecas	 uz	 visu	 veidu	 valsts	 amatpersonas	
deklarācijā	 norādāmajiem	 pārskata	 periodā	 gūtajiem	 ienākumiem	 –	
ziņām	par	īpašumiem,	naudas	uzkrājumiem,	darījumiem,	parādsaistībām,	
aizdevumiem	 (Augstākās tiesas 2008.gada 21.februāra lēmums lietā 
Nr. SKK-5/2008 (lieta Nr. 15830607606)).	

[8]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	
kasācijas	 sūdzībā	 nepamatoti	 atsaucies	 uz	 Nodokļu	 pārvaldes	 
2014.gada	15.decembra	vēstulē	Nr.	8.7-7/6172	sniegto	viedokli	par	valsts	
amatpersonas	deklarācijā	norādāmo	informāciju.

[8.1]	 Nodokļu	 pārvalde	 2014.gada	 15.decembra	 vēstulē	 
Nr.	 8.7-7/6172	 norādījusi,	 ka	 atbilstoši	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	
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Nr.	 478	 3.7.apakšpunktā	 noteiktajam	 [pers.	 A]	 valsts	 amatpersonas	
deklarācijā	 bija	 jānorāda	 visu	 veidu	 gūtie	 ienākumi,	 tostarp	 apsūdzētā	
un	 viņa	 radinieku	 kontos	 no	 sporta	 totalizatoriem	 saņemtie	 laimesti	
neatkarīgi	no	to	apmēra,	bet	totalizatoriem	veiktie	pārskaitījumi	uzskatāmi	
par	darījumiem	(3.sējuma 27.lapa).	

Tādējādi	 apelācijas	 instances	 tiesa	 lēmumā	 pareizi	 secinājusi,	 ka	
apsūdzētais	 savā	 un	 radinieku	 kontos	 saņemtos	 laimestus	 nepamatoti	
pielīdzinājis	darījumiem	un	Nodokļu	pārvaldes	vēstulē	 izteikto	viedokli	
par	 deklarācijā	 norādāmo	 darījumu	 apmēru	 nepamatoti	 attiecinājis	 uz	
savā	un	radinieku	kontos	saņemtajiem	laimestiem.	

[8.2]	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 Nodokļu	 pārvaldes	 amatpersona,	
lieciniece	 [pers.	 B],	 tiesas	 izmeklēšanā	 pirmās	 instances	 tiesā	 papildus	
paskaidrojusi,	 ka	 valsts	 amatpersonas	 deklarācijā	 jānorāda	 visu	 veidu	
gūtie	ienākumi	pārskata	periodā,	tostarp	laimesti,	sākot	ar	pirmo	centu.	
Azartspēles	 nav	 saimnieciskā	 darbība,	 tāpēc	 attiecībā	 uz	 azartspēļu	
rezultātā	 gūtiem	 laimestiem	 neaprēķina	 ieņēmumus,	 izdevumus	 vai	
zaudējumus.	

Tādējādi	 apelācijas	 instances	 tiesa	 atbilstoši	 likuma	 “Par	 interešu	
konflikta	 novēršanu	 valsts	 amatpersonu	 darbībā”	 24.panta	 pirmās	
daļas	8.punktā	noteiktajam,	kā	arī	Ministru	kabineta	noteikumu	Nr.	478	
3.7.apakšpunktā	noteiktajam	konstatējusi,	ka	apsūdzētajam	[pers.	A]	bija	
jādeklarē	visi	 ienākumi,	kurus	viņš	 ieguva	2013.gadā,	 tostarp	no	sporta	
totalizatoriem	 saņemtie	 laimesti	 neatkarīgi	 no	 to	 summas,	 izdevumiem	
un	zaudējumiem.

[8.3]	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 Nr.	 478	 pielikumā	 esošās	
deklarācijas	veidlapā	uzskaitīti	deklarējamo	ienākumu	veidi.	Deklarācijas	
veidlapas	 7.punktā	 laimesti	 nepārprotami	 norādīti	 kā	 deklarējamie	
ienākumi.	

Tādējādi	 apelācijas	 instances	 tiesa	 lēmumā	 pamatoti	 norādījusi,	
ka	 apsūdzētajam	 bija	 zināmas	 Ministru	 kabineta	 noteikumos	 Nr.	 478	
noteiktās	valsts	amatpersonu	deklarācijas	aizpildīšanas	prasības.

[9]	Apelācijas	instances	tiesa	lēmumā	pamatoti	atzinusi,	ka	2800	euro,	
kurus	apsūdzētais	[pers.	A]	2014.gada	25.februārī	esot	pārskaitījis	brālim	
kā	parādu,	bija	jāiekļauj	valsts	amatpersonu	deklarācijā	par	2013.gadu.

Atbilstoši	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 Nr.	 478	 10.punktā	
noteiktajam	ziņas	par	bezskaidras	naudas	uzkrājumiem	sniedzamas	par	
stāvokli	kārtējā	kalendārā	gada	31.decembrī.	Apsūdzētais	2800	euro	no	
bezskaidras	naudas	uzkrājumiem	pārskaitīja	2014.gada	25.februārī.	
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Tādējādi	 apsūdzētais	 nepamatoti	 atsaucies	 uz	 Nodokļu	 pārvaldes	
2014.gada	 22.novembra	 vēstuli	 Nr.	 8.7-7/5597	 (3.sējuma 23.–24.lapa),	
norādot,	ka	parādsaistības	2800	euro	viņam	nebija	jādeklarē,	jo	to	summa	
nepārsniedz	20	Ministru	kabineta	noteiktās	minimālās	mēnešalgas.

[10]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 izvērtējusi	 apelācijas	 sūdzībā	
norādītos	 argumentus,	 pārbaudījusi	 un	 novērtējusi	 pierādījumus	 lietā,	
atzinusi,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	A]	 vaina	viņam	 inkriminētajā	noziedzīgajā	
nodarījumā	 ir	 pierādīta	 pilnībā.	 Turklāt	 apelācijas	 instances	 tiesa,	
izvērtējot	pierādījumus	atbilstoši	Kriminālprocesa	 likuma	prasībām,	 tas	
ir,	 to	 kopumā	 un	 savstarpējā	 sakarībā,	 atzinusi,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	
un	 viņa	 radinieku	 kontos	 ieskaitītā	 nauda	 no	 “Hillside	 (New	 Media)	
Limited”,	“Marathonbet.com”,	“Celton	Manx”,	“Isle	of	Man	Douglas”,	“WHG	
(International)	 LTD”,	 “William	 Hill	 Online”,	 “Ladbrokes	 LTD	 London	
Internet”,	 “sportingbet”	 ir	 spēļu	 totalizatoros	 iegūtie	 laimesti.	 Tiesa	
lēmumā	 ir	 izvērtējusi	 pierādījumus	 par	 apsūdzētā	 un	 viņa	 radinieku	
kontos	ieskaitīto	laimestu	summu.	

Tādējādi	nepamatota	ir	apsūdzētā	[pers.	A]	norāde	kasācijas	sūdzībā	
uz	Kriminālprocesa	likuma	564.panta	ceturtās	daļas	pārkāpumu.	

Apelācijas	 sūdzībā	 apsūdzētais	 neapstrīdēja	 savā	 un	 radinieku	
kontos	saņemto	laimestu	summu.	

Kasācijas	instances	tiesa	jau	iepriekš	ir	izteikusi	atziņu,	ka	saskaņā	
ar	Kriminālprocesa	likuma	569.panta	pirmo	daļu	pārsūdzēšana	kasācijas	
kārtībā	 ir	 rakstveida	 kasācijas	 protesta	 vai	 sūdzības	 iesniegšana	
Augstākās	tiesas	Senātam	par	tāda	apelācijas	instances	tiesas	nolēmuma	
tiesiskumu,	kurš	vēl	nav	stājies	spēkā,	nolūkā	panākt	tā	atcelšanu	pilnībā	
vai	kādā	 tā	daļā	vai	 arī	 grozīšanu	 juridisku	apsvērumu	dēļ.	Tas	nozīmē,	
ka	 nevar	 iesniegt	 kasācijas	 sūdzību	 par	 tādiem	 apstākļiem,	 par	 kuriem	
nebija	iesniegta	apelācijas	sūdzība	par	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	
(Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2011.gada 
29.novembra lēmums lietā Nr. SKK-604/2011 (11815003910), Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2011.gada 15.decembra lēmums 
lietā Nr. SKK-664/11 (11091163208)).

[11]	Kasācijas	instances	tiesa	nekonstatē	Kriminālprocesa	likuma	
normu	 pārkāpumus	 pierādījumu	 novērtēšanā,	 kas	 būtu	 atzīstami	 par	
būtiskiem	 pārkāpumiem	 šā	 likuma	 575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē	
un	 kuru	 dēļ	 būtu	 atceļams	 apelācijas	 instances	 tiesas	 nolēmums.	
Kasācijas	 instances	tiesa	atzīst,	ka	apelācijas	 instances	tiesa	atbilstoši	
likuma	 prasībām	 izvērtējusi	 lietā	 iegūtos	 pierādījumus	 un,	 pamatojot	
savu	atzinumu	ar	 šiem	pierādījumiem,	pareizi	konstatējusi	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 darbībās	 visas	 nepieciešamās	 un	 obligātās	 Krimināllikuma	 



II. Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas piemērošanas jautājumos

K-171

219.panta	otrajā	daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	pazīmes.

[12]	Ievērojot	minēto,	kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	apelācijas	
instances	tiesa,	izskatot	lietu,	nav	pieļāvusi	Krimināllikuma	pārkāpumus	
vai	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtiskus	 pārkāpumus	 šā	 likuma	 574.	 un	 
575.panta	izpratnē,	tādēļ	sprieduma	atcelšanai	vai	grozīšanai	nav	tiesiska	
pamata.	 Apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedums	 atbilst	 Kriminālprocesa	
likuma	511.,	512.	un	564.pantā	noteiktajām	prasībām.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.,	587.pantu,	tiesa	

n o l ē m a
	atstāt	 negrozītu	 Latgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 4.oktobra	

lēmumu,	bet	apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzību	noraidīt.
Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Akcīzes preču realizēšana bez licences
Uzņēmējdarbība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem 
atzīstama par uzņēmējdarbību, kuras veikšanai nepieciešama speciāla 
atļauja (Krimināllikuma 207.pants), nevis aizliegtu uzņēmējdarbību 
(Krimināllikuma 208.pants).  
Rīgā	2019.gada	4.jūnijā											 		SKK-111/2019

ECLI:LV:AT:2019:0604.11300043315.4.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Pēteris	Opincāns,	 
 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senatore	Inguna	Radzeviča

izskatīja	rakstveida	procesā	krimināllietu	sakarā	ar	Gulbenes	rajona	
prokuratūras	virsprokurora	H.	Brasova	kasācijas	protestu	par	Vidzemes	
apgabaltiesas	2018.gada	16.oktobra	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Vidzemes	rajona	tiesas	2018.gada	23.marta	spriedumu
[pers.	A],	personas	kods	[..],
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 221.panta	 pirmajā	 daļā	 (likuma	

redakcijā	līdz	2017.gada	31.decembrim)	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	
un	sodīts	ar	naudas	sodu	6	minimālo	mēnešalgu	(2580	euro)	apmērā;	

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	221.2panta	trešajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	8	mēnešiem,	
konfiscējot	mantu	–	automašīnu	VW Sharan,	valsts	reģistrācijas	numurs	[..];

atzīts	 par	 nevainīgu	 Krimināllikuma	 208.pantā	 paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā	un	attaisnots.	

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	pirmo	un	trešo	daļu	galīgais	sods	
[pers.	A]	noteikts	naudas	sods	6	minimālo	mēnešalgu	(2580	euro)	apmērā,	
brīvības	 atņemšana	 uz	 8	 mēnešiem,	 konfiscējot	 mantu	 –	 automašīnu	 
VW Sharan,	valsts	reģistrācijas	numurs	[..].

Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 55.pantu	 brīvības	 atņemšanas	 sods	
noteikts	nosacīti	ar	pārbaudes	laiku	uz	1	gadu	un	6	mēnešiem.	

Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 52.panta	 otro	 daļu	 piespriestie	 sodi	
izpildāmi	patstāvīgi.	

[2]	 Ar	 Vidzemes	 rajona	 tiesas	 2018.gada	 23.marta	 spriedumu	
[pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 pēc	 Krimināllikuma	 221.panta	
pirmās	daļas	(likuma	redakcijā	līdz	2017.gada	31.decembrim)	par	to,	ka	
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viņš	nelikumīgi	uzglabāja	tabakas	izstrādājumus	ievērojamā	apmērā,	pēc	
Krimināllikuma	221.2panta	trešās	daļas	par	to,	ka	viņš	nelikumīgi	glabāja	
alkoholiskos	dzērienus	lielā	apmērā.	

Ar	Vidzemes	rajona	tiesas	2018.gada	23.marta	spriedumu	[pers.	A]	
atzīts	 par	 nevainīgu	 un	 attaisnots	 apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 
208.panta	par	nodarbošanos	ar	uzņēmējdarbību,	uz	kuru	pastāv	speciālais	
aizliegums.

[3]	 Ar	 Vidzemes	 apgabaltiesas	 2018.gada	 16.oktobra	 lēmumu	
Vidzemes	rajona	tiesas	2018.gada	23.marta	spriedums	atstāts	negrozīts.	

[4]	Virsprokurors	H.	Brasovs	par	Vidzemes	apgabaltiesas	2018.gada 
16.oktobra	 lēmumu	 iesniedzis	 kasācijas	 protestu,	 kurā	 lūdz	 atcelt	
apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmumu	 un	 nosūtīt	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	
apelācijas	instances	tiesā.

Protests	pamatots	ar	šādiem	argumentiem.	
[4.1]	 Pirmās	 instances	 un	 apelācijas	 instances	 tiesas,	 lemjot	

jautājumu	 par	 [pers.	 A]	 uzrādīto	 apsūdzību	 pēc	 Krimināllikuma	 
208.panta,	nav	pareizi	tulkojušas	likuma	normas,	kā	rezultātā	nonākušas	
pie	kļūdaina	secinājuma.	

Uzņēmējdarbība	 bez	 reģistrēšanas	 un	 bez	 atļaujas	 (licences),	 par	
ko	 atbildība	 paredzēta	 Krimināllikuma	 207.panta	 otrajā	 daļā,	 uz	 ko	
atsaukušās	 abu	 instanču	 tiesas,	 gan	 pēc	 rakstura,	 gan	 pēc	 juridiskajām	
sekām	atšķiras	no	aizliegtas	uzņēmējdarbības,	par	ko	atbildība	paredzēta	
Krimināllikuma	208.pantā.

Krimināllikuma	 208.pantā	 ietvertajam	 nodarījumam	 ir	 formāls	
sastāvs,	 un	 noziegums	 uzskatāms	 par	 pabeigtu	 ar	 darbības	 uzsākšanas	
brīdi.	 Ņemot	 vērā,	 ka	 nodarījuma	 sastāvs	 nav	 materiāls,	 nav	 obligāti	
jāpierāda	cēloniskais	sakars	un	sekas,	tas	ir,	gūtā	peļņa	vai	zaudējumi	u.c.,	
bet	 jākonstatē	 fakts,	ka	attiecībā	uz	veiktajām	darbībām	pastāv	speciāls	
aizliegums.	Abu	instanču	tiesas	atzinušas	par	pierādītu,	ka	[pers.	A]	vismaz	
divām	personām	 ilgstošā	 laika	 periodā	 realizēja	 alkoholiskos	 dzērienus	
(degvīnu)	un	 tabakas	 izstrādājumus	 (cigaretes),	 kas	nebija	marķētas	 ar	
Latvijas	Republikas	akcīzes	nodokļa	markām,	kas	atbilst	uzņēmējdarbībai	
noteiktiem	kritērijiem.

[4.2]	 Fakts,	 ka	 apsūdzētā	 veiktā	 uzņēmējdarbība	 ir	 aizliegta	 ar	
likumu,	 izriet	 no	 Ministru	 kabineta	 2005.gada	 30.augusta	 noteikumu	
Nr.	662	“Akcīzes	preču	aprites	kārtība”	12.punkta,	ka	komercdarbību	ar	
akcīzes	 precēm	 drīkst	 veikt	 komersants,	 kurš	 šo	 noteikumu	 11.punktā	
minētajos	 gadījumos	 ir	 saņēmis	 attiecīgu	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	
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izsniegtu	 speciālo	 atļauju	 (licenci).	 Savukārt	 noteikumu	 14.punkts	
noteic,	 ka	 speciālo	 atļauju	 (licenci)	 komercsabiedrībai	 ar	 akcīzes	
precēm	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 izsniedz	 komercreģistrā	 reģistrētam	
komersantam.	Komerclikuma	1.panta	pirmā	daļa	noteic,	ka	komersants	ir	
komercreģistrā	 ierakstīta	 fiziskā	persona	(individuālais	komersants)	vai	
komercsabiedrība	 (personālsabiedrība	 un	 kapitālsabiedrība).	 Atbilstoši	
Latvijas	Republikā	spēkā	esošajam	normatīvajam	regulējumam	fiziskām	
personām	šādas	 speciālās	atļaujas	 (licences)	komercdarbībai	 ar	akcīzes	
precēm	netiek	izsniegtas.	

[4.3]	 Ievērojot,	 ka	 [pers.	 A]	 nav	 reģistrējis	 komercsabiedrību,	
jebkuras	ar	alkohola	un	cigarešu	realizāciju	saistītas	darbības	ir	aizliegtas	
un	 atbildība	 par	 to	 paredzēta	 Krimināllikuma	 208.pantā.	 Alkohols	 un	
cigaretes	ir	akcīzes	prece,	lietas	pareizai	izlemšanai	nav	nozīmes,	vai	tām	
bija	 Baltkrievijas,	 Krievijas	 Federācijas	 vai	 citas	 valsts	 akcīzes	 nodokļa	
marku	uzlīmes,	jo	abos	tiesu	nolēmumos	konstatēts,	ka	darbības	veiktas	
ar	 nelikumīgi	 Latvijas	 Republikā	 ievestām	 akcīzes	 precēm.	 Atbilstoši	
Kriminālprocesa	likuma	125.panta	nosacījumiem	apsūdzības	uzturētājam	
nav	 jāpierāda	 fakts,	 ka	 fiziskai	personai	nevar	 tikt	dota	 speciāla	 atļauja	
(licence)	 komercdarbībai	 ar	 Latvijas	 Republikā	 nelikumīgi	 ievestām	
cigaretēm	un	alkoholiskajiem	dzērieniem.	

[4.4]	Apelācijas	instances	tiesa	pieļāvusi	Krimināllikuma	208.panta,	
Kriminālprocesa	 likuma	511.,	562.,	563.panta	un	565.panta	trešās	daļas	
pārkāpumus,	 kas	 novedis	 pie	 nelikumīga	 nolēmuma,	 kā	 rezultātā	 nav	
sasniegts	Kriminālprocesa	likuma	1.pantā	noteiktais	mērķis.	

Motīvu daļa

[5]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	
tiesas	 lēmums	 atstājams	 negrozīts,	 bet	 Gulbenes	 rajona	 prokuratūras	
virsprokurora	H.	Brasova	kasācijas	protests	noraidāms.	

Kasācijas	 protestā	 pamatā	 ir	 atkārtoti	 apelācijas	 protesta	 motīvi,	
kurus	 apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 izvērtējusi	 un	 motivēti	 noraidījusi.	
Kasācijas	 protesta	 iesniedzēja	 norādes	 uz	 Krimināllikuma	 un	
Kriminālprocesa	likuma	pārkāpumiem	nav	pamatotas.

[5.1]	 Krimināllikuma	 208.pantā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	
objekts	 ir	 tautsaimniecības	 intereses	uzņēmumu	dienesta	un	ekonomiskās	
darbības	jomā.	No	objektīvās	puses	noziegums	raksturojas	ar	aktīvu	darbību	–	
uzņēmējdarbības,	attiecībā	uz	kuru	pastāv	speciāls	aizliegums,	veikšanu.

Apsūdzētajam	[pers.	A]	uzrādīta	apsūdzība	par	to,	ka	viņš	nodarbojās	
ar	 uzņēmējdarbību,	 attiecībā	 uz	 kuru	 pastāv	 speciāls	 aizliegums.	
Apsūdzībā	norādīts,	ka	[pers.	A],	pārkāpjot	Ministru	kabineta	2005.gada	
30.augusta	noteikumu	Nr.	662	“Akcīzes	preču	aprites	kārtība”	12.punkta	
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prasības,	 kas	 noteic,	 ka	 komercdarbību	 ar	 akcīzes	 precēm	 drīkst	 veikt	
komersants,	 kurš	 šo	 noteikumu	 11.punktā	 minētajos	 gadījumos	 ir	
saņēmis	 attiecīgu	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 izsniegtu	 speciālu	 atļauju	
(licenci),	 14.punkta	 prasības,	 kas	 noteic,	 ka	 speciālo	 atļauju	 (licenci)	
komercdarbībai	 ar	 akcīzes	 precēm	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 izsniedz	
komercreģistrā	 reģistrētam	 komersantam,	 laika	 posmā	 no	 2015.gada	
janvāra	 līdz	2015.gada	31.decembrim,	nereģistrējot	uzņēmējdarbību	un	
nesaņemot	speciālās	 licences,	kas	atļauj	veikt	komercdarbību	ar	akcīzes	
precēm,	veicis	sistemātisku	ekonomisko	darbību,	realizējot	pret	samaksu	
divām	personām	nelikumīgi	 Latvijas	 teritorijā	 ievestās	 akcīzes	preces	 –	
tabakas	izstrādājumus	un	nelikumīgus	alkoholiskos	dzērienus.

[5.2]	Krimināllikuma	208.panta	norma	ir	atzīstama	par	blanketu	tiesību	
normu,	jo	no	panta	dispozīcijas	izriet,	ka	uz	atsevišķiem	uzņēmējdarbības	
veidiem	ar	normatīvajiem	aktiem	noteikts	speciāls	aizliegums.

No	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 uzrādītās	 apsūdzības	 izriet,	 ka	 viņš,	
nereģistrējot	uzņēmējdarbību	un	nesaņemot	speciālās	licences,	kas	atļauj	
veikt	komercdarbību	ar	akcīzes	precēm,	veicis	sistemātisku	ekonomisko	
darbību,	realizējot	akcīzes	preces	divām	personām.	

No	 minētā	 izriet,	 ka	 [pers.	 A]	 inkriminēta	 nevis	 aizliegtas	
uzņēmējdarbības	veikšana,	bet	gan	nereģistrētas	uzņēmējdarbības	veikšana	
ar	akcīzes	precēm,	nesaņemot	speciālo	licenci,	kas	atļauj	veikt	šādu	darbību.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 savā	 lēmumā	 konstatējusi,	 ka	
uzņēmējdarbība	ar	alkoholiskajiem	dzērieniem	un	tabakas	 izstrādājumiem	
pieskaitāma	 uzņēmējdarbībai,	 kuras	 veikšanai	 nepieciešama	 speciālā	
atļauja,	nevis	aizliegtai	uzņēmējdarbībai.

Kasācijas	instances	tiesai	nav	pamata	apšaubīt	apelācijas	instances	
tiesas	atzinumu.

[6]	 Ievērojot	 minēto,	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	
tiesa,	 izskatot	 lietu,	 nav	 pieļāvusi	 Krimināllikuma	 pārkāpumus	
un	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtiskus	 pārkāpumus	 šā	 likuma	 574.,	 
575.panta	izpratnē,	tādēļ	apelācijas	instances	tiesas	nolēmuma	atcelšanai	
vai	grozīšanai	nav	pamata.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atstāt	 negrozītu	 Vidzemes	 apgabaltiesas	 2018.gada	 16.oktobra	
lēmumu,	 bet	 Gulbenes	 rajona	 prokuratūras	 virsprokurora	 H.	 Brasova	
kasācijas	protestu	noraidīt.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas

Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētajam noziedzīgajam 
nodarījumam ir materiāls sastāvs, jo tas ietver sekas, kas ir cēloņsakarībā 
ar darbību (bezdarbību). Zaudējumam jābūt reālam un lielā apmērā. 
Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšana laika ziņā nesakrīt 
ar reālu priekšnodokļa izmantošanu. Valstij rodas zaudējums tikai reālas 
priekšnodokļa izmantošanas gadījumā. Tāpēc apsūdzībā un par pierādītu 
atzītā nozieguma aprakstā jānorāda, kādas darbības Valsts ieņēmumu 
dienests veicis pēc pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšanas.

Viltotu grāmatvedības dokumentu sastādīšana, patiesībai neatbilstošu 
ziņu ierakstīšana pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā ir nepabeigts 
noziegums un atbilst sagatavošanās stadijai. Savukārt viltotas pievienotās 
vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšana atbilst nozieguma mēģinājuma 
stadijai, jo, iesniedzot deklarāciju, rodas tikai tiesības uz nelikumīgu labumu. 
Šīs tiesības turpmākajā procesā var arī nerealizēties no iesniedzēja gribas 
neatkarīgu iemeslu dēļ (Krimināllikuma 218.pants).

Rīgā	2019.gada	5.novembrī	 SKK-372/2019
ECLI:LV:AT:2019:1105.15830019312.3.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Pēteris	Dzalbe,	 
 senators	Pēteris	Opincāns,	 
 senatore	Inguna	Radzeviča

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 aizstāvja	 Gata	 Dirnēna,	 apsūdzētā	 [pers.	 B]	 un	 viņa	 aizstāvja	
Edgara	Štāla	kasācijas	 sūdzībām	par	Vidzemes	apgabaltiesas	2019.gada	
28.februāra	spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Madonas	rajona	tiesas	2017.gada	28.jūnija	spriedumu
[1.1]	[pers.	B], personas	kods	[..],
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 20.panta	 ceturtajā	 daļā	 un	 

218.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	 redakcijā	 līdz	 2013.gada	 31.martam)	
paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	
1	gadu	6	mēnešiem,	atņemot	tiesības	veikt	uzņēmējdarbību	uz	3	gadiem.

Saskaņā	 ar	Krimināllikuma	55.pantu	 ar	 brīvības	 atņemšanas	 sodu	
[pers.	B]	notiesāts	nosacīti	ar	pārbaudes	laiku	uz	2	gadiem.

[1.2]	[Pers.	A],	personas	kods	[..],
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atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 218.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	
redakcijā	līdz	2013.gada	31.martam)	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	
un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	1	gadu	6	mēnešiem,	atņemot	tiesības	
veikt	uzņēmējdarbību	uz	3	gadiem.

Saskaņā	 ar	Krimināllikuma	55.pantu	 ar	 brīvības	 atņemšanas	 sodu	
[pers.	A]	notiesāts	nosacīti	ar	pārbaudes	laiku	uz	2	gadiem.

[1.3]	Valsts	labā	solidāri	no	[pers.	B]	un	[pers.	A]	piedzīta	kaitējuma	
kompensācija	17819,75	euro. 

[2]	 Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 atzīts,	 ka	 apsūdzētais	
[pers.	 A]	 izvairījās,	 bet	 apsūdzētais	 [pers.	 B]	 atbalstīja	 izvairīšanos	 no	
nodokļu	nomaksas,	samazinot	ar	nodokli	apliekamo	objektu,	tā	nodarot	
valstij	zaudējumus	lielā	apmērā.

[Pers.	A]	darbības	kvalificētas	pēc	Krimināllikuma	218.panta	otrās	
daļas	(likuma	redakcijā	līdz	2013.gada	31.martam),	bet	[pers.	B]	darbības	
kvalificētas	 pēc	 Krimināllikuma	 20.panta	 ceturtās	 daļas	 un	 218.panta	
otrās	daļas	(likuma	redakcijā	līdz	2013.gada	31.martam).

[3]	 Ar	 Vidzemes	 apgabaltiesas	 2019.gada	 28.februāra	 spriedumu,	
iztiesājot	lietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	apsūdzētā	[pers.	A],	apsūdzētā	
[pers.	B]	un	viņa	aizstāvja	E.	Štāla	apelācijas	sūdzībām,	pirmās	instances	
tiesas	spriedums	atcelts	daļā	par	[pers.	A]	un	[pers.	B]	noteikto	sodu.

[Pers.	 A]	 par	 Krimināllikuma	 218.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	
redakcijā	 līdz	2013.gada	31.martam)	 	paredzēto	noziedzīgo	nodarījumu	
sods	noteikts,	piemērojot	Krimināllikuma	49.1panta	pirmās	daļas	pirmo	
punktu,	brīvības	atņemšana	uz	1	gadu	2	mēnešiem,	atņemot	tiesības	veikt	
uzņēmējdarbību	uz	2	gadiem	6	mēnešiem.	

Saskaņā	 ar	Krimināllikuma	55.pantu	 ar	 brīvības	 atņemšanas	 sodu	
[pers.	A]	notiesāts	nosacīti	ar	pārbaudes	laiku	uz	1	gadu	6	mēnešiem.

[Pers.	B]	par	Krimināllikuma	20.panta	ceturtajā	daļā	un	218.panta	
otrajā	 daļā	 (likuma	 redakcijā	 līdz	 2013.gada	 31.martam)	 	 paredzēto	
noziedzīgo	 nodarījumu	 sods	 noteikts,	 piemērojot	 Krimināllikuma	
49.1panta	 pirmās	 daļas	 pirmo	 punktu,	 brīvības	 atņemšana	 uz	 1	 gadu	
2	 mēnešiem,	 atņemot	 tiesības	 veikt	 uzņēmējdarbību	 uz	 2	 gadiem	 
6	mēnešiem.	

Saskaņā	 ar	Krimināllikuma	55.pantu	 ar	 brīvības	 atņemšanas	 sodu	
[pers.	B]	notiesāts	nosacīti	ar	pārbaudes	laiku	uz	1	gadu	6	mēnešiem.

[4]	Par	apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	apsūdzētais	[pers.	B]	
un	viņa	aizstāvis	E.	Štāls,	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvis	G.	Dirnēns	iesnieguši	
kasācijas	 sūdzības.	 Apsūdzētais	 [pers.	 B]	 un	 viņa	 aizstāvis	 E.	 Štāls	 lūdz	
atcelt	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumu	daļā	 par	 [pers.	 B]	 atzīšanu	



Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

K-178

par	vainīgu	un	sodīšanu	pēc	Krimināllikuma	20.panta	ceturtās	daļas	un	 
218.panta	otrās	daļas	un	šajā	daļās	nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	
instances	 tiesai.	 Apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāvis	 G.	 Dirnēns	 lūdz	 atcelt	
apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	un	nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai.

[5]	 Kasācijas	 sūdzību	 iesniedzēji	 lūgumus	 pamato	 ar	 šādiem	
argumentiem.

[5.1]	 Apsūdzētais	 [pers.	 B]	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
pārkāpusi	Kriminālprocesa	likuma	127.panta	pirmo	daļu,	128.panta	otro	
daļu,	131.panta	otro	un	trešo	daļu,	449.panta	trešo	daļu,	503.panta	ceturto	
daļu,	511.panta	pirmo	daļu	un	512.pantu	un	šie	pārkāpumi	atzīstami	par	
būtiskiem	pārkāpumiem	Kriminālprocesa	likuma	575.panta	trešās	daļas	
izpratnē.	 Apelācijas	 instances	 tiesas	 atzinums	 nav	 pamatots	 ar	 likumu,	
pārbaudītajiem,	 novērtētajiem	 pierādījumiem	 par	 juridiski	 nozīmīgiem	
apstākļiem.	 Apsūdzībā	 un	 tiesas	 spriedumā	 nav	 atrodami	 formulējumi,	
kā	 izpaudusies	 noziedzīga	 nodarījuma	 atbalstīšana,	 nav	 norādīts,	 vai	
noziedzīgais	nodarījums	ir	pabeigts	vai	nepabeigts,	nav	norādītas	likuma	
normas	un	citi	normatīvie	akti,	saskaņā	ar	kuriem	personai	bijis	pienākums	
maksāt	nodokļus	vai	tiem	pielīdzinātos	maksājumus.	Apelācijas	instances	
tiesa	nav	 izvērtējusi	apelācijas	sūdzības	argumentus	par	to,	ka	neatbilst	
lietas	 faktiskajiem	 apstākļiem	 un	 iegūtajiem	 pierādījumiem	 tiesas	
apgalvojums,	ka	[pers.	B]	izveidojis	darījumu	apliecinošus	grāmatvedības	
dokumentus	par	nenotikušiem	darījumiem	starp	SIA	“[Nosaukums	A]”	un	
SIA	“[Nosaukums	B]”,	ka	[pers.	B]	uz	[pers.	A]	e-pastu	sūtījis	pavadzīmes-
rēķinus.	Pirmās	instances	tiesā	un	apelācijas	instances	tiesā	netika	nolasīti	
apsūdzētā	iesniegtie	rakstveida	paskaidrojumi,	tāpēc	tos	nevar	izmantot	
pierādīšanā.

[5.2]	 Apsūdzētā	 [pers.	 B]	 aizstāvis	 E.	 Štāls	 uzskata,	 ka	 apelācijas	
instances	 tiesa	 pārkāpusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 15.,	 20.pantu,	 
127.panta	 pirmo,	 otro	 daļu,	 131.panta	 otro	 daļu,	 449.panta	 trešo	 daļu,	 
503.panta	ceturto	daļu,	54.panta	otro	daļu,	512.pantu,	564.panta	ceturto	daļu.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 apelācijas	 sūdzības	
motīvus	par	to,	ka	cietušais	pirmās	instances	tiesā	pēc	tiesas	izmeklēšanas	
uzsākšanas	 iesniedza	kompensācijas	pieteikuma	precizējumus,	bet	 tiesa	
neizlēma	cietušā	lūgumu	par	pieteikuma	precizējumu	pieņemšanu,	par	to,	
ka	apgalvojums	–	[pers.	B]	izveidoja	darījumu	apliecinošus	grāmatvedības	
dokumentus	par	nenotikušiem	darījumiem	starp	SIA	“[Nosaukums	A]”	un	
SIA	“[Nosaukums	B]”	–	neatbilst	lietā	iegūtajiem	pierādījumiem,	par	to,	ka	
nepamatoti	atjaunoja	tiesas	izmeklēšanu	un	līdz	ar	to	nelikumīgi	 ieguva	
pierādījumus.

Apelācijas	 instances	tiesa	nepamatoti	noraidīja	apelācijas	sūdzības	
argumentu	 par	 nelikumīgu	 apsūdzības	 grozīšanu	 pirmās	 instances	
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tiesā.	No	 apsūdzības	 grozījumiem	nav	 skaidrs,	 kādi	 faktiskie	 apstākļi	 ir	
mainījušies	un	kādos	apstākļos	šo	faktisko	apstākļu	maiņa	konstatēta,	kā	
šo	faktisko	apstākļu	maiņa	 ietekmē	noziedzīga	nodarījuma	kvalifikāciju.	
Turklāt	 apsūdzībā	 nav	 konkrēti	 norādītas	 likumu	 normas,	 saskaņā	 ar	
kurām	 personai	 bija	 pienākums	maksāt	 nodokļus,	 lai	 varētu	 konstatēt,	
kad	un	kādā	veidā	tā	izvairījās	no	sava	pienākuma.

Pirmās	 instances	 tiesa	 un	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pierādīšanā	 ir	
izmantojušas	nepieļaujamus	pierādījumus:	normatīvajos	aktos	noteiktajā	
kārtībā	neapstiprinātas	dokumentu	kopijas,	kas	atrodas	 lietas	8.sējumā,	
VID	nodokļu	aprēķina	pārskatu	Nr.[..],	ko	pirmās	instances	tiesa	ieguva	pēc	
savas	iniciatīvas	un	ko	drīkstēja	iegūt	tikai	pirmstiesas	kriminālprocesā.

Apelācijas	 instances	 tiesas	 skaidrojums	 –	 kas	 ir	 ar	 nodokli	
apliekamais	objekts	–	nav	pamatots	ar	likumu.

Apelācijas	 instances	 tiesas	 atzinums	 par	 to,	 ka	 pirmās	 instances	
tiesa,	nenolasot	apsūdzētā	[pers.	B]	iesniegtos	rakstveida	paskaidrojumus,	
varēja	tos	izmantot	pierādīšanā,	ir	kļūdains,	jo	atbilstoši	Kriminālprocesa	
likuma	 131.panta	 otrajai	 daļai	 paskaidrojums	 atzīstams	 par	 liecību	 un	
apsūdzētā	liecību	nolasīšanu	regulē	Kriminālprocesa	likuma	503.pants.

[5.3]	Apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvis	G.	Dirnēns	uzskata,	ka	apelācijas	
instances	tiesa	pārkāpusi	Kriminālprocesa	likuma	127.panta	pirmo,	otro	
daļu,	128.,	130.pantu,	511.panta	otro	daļu,	512.panta	pirmo	daļu.

Apelācijas	instances	tiesas	atzinums	par	2012.gada	jūlijā	aprēķinātā	
PVN	iemaksas	termiņu,	kas	pamatots	ar	VID	skaidrojumu,	ir	prettiesisks,	
jo	 pēc	 kriminālprocesa	 uzsākšanas,	 kratīšanas,	 [pers.	 A]	 apcietināšanas	
[pers.	A]	nebija	pieejami	SIA	“[Nosaukums	A]”	grāmatvedības	dokumenti.

Apsūdzībā	 un	 tiesas	 spriedumā	 nav	 norādīta	 un	 izvērtēta	
noziedzīgā	nodarījuma	subjektīvās	un	objektīvās	puses	esamība	[pers.	A]	
rīcībā.	 Turklāt	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 grozītās	 apsūdzības	 atbilstību	
Kriminālprocesa	 likuma	 462.pantam	 un	 to,	 vai	 grozītā	 apsūdzība	 nav	
pasliktinājusi	apsūdzētā	stāvokli.

Krimināllietā	 nav	 veikta	 pārbaude	 par	 darījumu	 starp	 SIA	
“[Nosaukums	B]”	un	SIA	“[Nosaukums	A]”	esamību	vai	neesamību.

Nepamatots	 ir	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 liecību	 izvērtējums,	 piešķirot	
lielāku	 ticamību	 viņa	 liecībām	 pirmstiesas	 procesā.	 Turklāt	 tiesa	 nav	
izvērtējusi	[pers.	C]	rīcības	tiesiskumu.

Tiesas	 spriedumā	 nav	 izlasāms	 pamatojums	 tiesas	 atzinumam,	 ka	
SIA	“[Nosaukums	B]”	bija	fiktīvs	uzņēmums,	pavadzīmes-rēķini	bija	viltoti	
grāmatvedības	dokumenti.	

Tiesa	nav	izvērtējusi	vairāku	liecinieku	pretrunīgās	liecības	par	ogu	
iepirkšanu	 un	 to,	 kā	 šīs	 ziņas	 attiecas	 uz	 [pers.	 A]	 vainīgumu.	 Turklāt	
nepareizs	ir	tiesas	apgalvojums	par	to,	ka	[pers.	A]	maksājis	algu	[pers.	C].
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Tiesa	kā	pierādījumus	izmantojusi	lietas	8.sējumā	esošas	dokumentu	
fotokopijas,	 kas	 nav	 apstiprinātas	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajā	
kārtībā,	 līdz	 ar	 to	 tās	 ir	 nepieļaujami	 pierādījumi.	 Turklāt	 kā	 vienu	 no	
pierādījumiem	 tiesa	 izmantojusi	 Nodokļu	 aprēķina	 pārskatu,	 kas	 ir	
nepieļaujams	pierādījums,	 jo	pirmās	 instances	 tiesa	 to	 ieguva	pēc	savas	
iniciatīvas.	Nodokļu	aprēķina	pārskats	veikts	patvaļīgi,	neiepazīstoties	ar	
visiem	krimināllietas	materiāliem.

Pirmās	instances	tiesa	nepamatoti	atjaunoja	tiesas	 izmeklēšanu,	 jo	
nepastāvēja	neviens	no	Kriminālprocesa	 likuma	509.pantā	norādītajiem	
nosacījumiem.

Tiesa	spriedumā	noteikusi	ar	likuma	normām	nepamatotu	jēdziena	
“ar	nodokli	apliekamā	objekta	samazināšana”	definīciju.

Tiesa	 noraidījusi	 aizstāvības	 argumentu	 par	 to,	 ka	 nav	 saprotams,	
kā	 VID	 ir	 aprēķinājis	 valstij	 nodarītos	 zaudējumus,	 jo	 valstij	 nodarītā	
kaitējuma	 aprēķini	 saistāmi	 ar	 brīdi,	 kad	 krimināllieta	 faktiski	 jau	 bija	
iztiesāta	pirmās	instances	tiesā.

Apgabaltiesas	 atzinums,	 ka	 apelācijas	 sūdzībā	 norādītās	 atsauces	
uz	Eiropas	 Savienības	 tiesu	praksi	 nav	 attiecināmas	uz	 izskatāmo	 lietu,	
nav	pamatotas	ar	 likumu	un	 lietas	 faktiskajiem	apstākļiem.	Nav	tiesisks	
arī	 apgabaltiesas	 atzinums	 par	 to,	 ka	 tas	 apstāklis,	 ka	 cietušais	 VID	 ir	
samazinājis	 piedzenamā	 materiālā	 kaitējuma	 apmēru,	 neietekmē	 celto	
apsūdzību.

Motīvu daļa

[6]	Senāts	atzīst,	ka	Vidzemes	apgabaltiesas	2019.gada	28.februāra	
spriedums	 atceļams	 pilnībā	 un	 lieta	 nosūtāma	 jaunai	 izskatīšanai	
apelācijas	instances	tiesā.

[6.1]	 Krimināllikuma	 218.panta	 otrajā	 daļā	 paredzēta	
kriminālatbildība	 par	 izvairīšanos	 no	 nodokļu	 vai	 tiem	 pielīdzinātu	
maksājumu	 nomaksas	 vai	 par	 ienākumu,	 peļņas	 vai	 citu	 ar	 nodokli	
apliekamo	objektu	slēpšanu	vai	samazināšanu,	ja	ar	to	nodarīti	zaudējumi	
valstij	vai	pašvaldībai	lielā	apmērā.

Minētajam	noziedzīgajam	nodarījumam	 ir	materiāls	 sastāvs,	 jo	 tas	
ietver	sekas,	kas	ir	cēloņsakarībā	ar	darbību	(bezdarbību).	Zaudējumam	
jābūt	 reālam	 un	 lielā	 apmērā.	 Liels	 apmērs	 definēts	 likuma	 “Par	
Krimināllikuma	spēkā	stāšanās	un	piemērošanas	kārtību”	20.pantā.

Atbilstoši	 Krimināllikuma	 15.pantam	 par	 pabeigtu	 atzīstams	
noziedzīgs	 nodarījums,	 ja	 tam	 ir	 visas	 Krimināllikumā	 paredzētās	
noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	pazīmes.	Par	sagatavošanos	noziegumam	
atzīstama	līdzekļu	vai	rīku	sameklēšana	vai	pielāgošana,	vai	citu	labvēlīgu	
apstākļu	radīšana	tīša	nozieguma	izdarīšanai,	ja	turklāt	tas	nav	turpināts	
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no	 vainīgā	 gribas	 neatkarīgu	 iemeslu	 dēļ.	 Kriminālatbildība	 iestājas	
tikai	par	sagatavošanos	smagiem	vai	sevišķi	smagiem	noziegumiem.	Par	
nozieguma	 mēģinājumu	 atzīstama	 apzināta	 darbība	 (bezdarbība),	 kas	
tieši	vērsta	uz	tīšu	tā	izdarīšanu,	ja	noziegums	nav	izdarīts	līdz	galam	no	
vainīgā	gribas	neatkarīgu	iemeslu	dēļ.

Dalības	 un	 līdzdalības	 jēdzieni	 un	 formas	 ietverti	 Krimināllikuma	
19.,	20.pantā.	

Krimināllikuma	 218.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētais	 noziedzīgais	
nodarījums	ir	tīšs	smags	noziegums.

Nozieguma	 objektīvās	 puses	 darbības	 detalizēti	 apskatītas	
Krimināllikuma	 komentāros	 (sk. Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. 
Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 2016, 206.–214.lpp.).

Jāuzsver,	ka	likumā	ir	nošķirtas	divas	objektīvās	puses	darbības:
1)	 izvairīšanās	 no	 nodokļu	 vai	 tiem	 pielīdzināto	 maksājumu	

nomaksas;
2)	ienākumu,	peļņas	vai	citu	ar	nodokli	apliekamo	objektu	slēpšana	

vai	samazināšana.
Katrai	minētajai	objektīvās	puses	darbībai	ir	savs	saturs,	bet	kopīgais	

ir	zaudējumu	nodarīšana	valstij	vai	pašvaldībai	lielā	apmērā.
[6.2]	 Konkrētajā	 krimināllietā	 par	 pierādītu	 atzītā	 nozieguma	

aprakstā	objektīvā	puse	izpaudusies	šādi.
[Pers.	B]	sagatavoja	viltotus	grāmatvedības	dokumentus	–	nodokļu	

rēķinus	–	par	reāli	nenotikušiem	darījumiem	starp	SIA	“[Nosaukums	B]”	
un	SIA	“[Nosaukums	A]”.	Viltotos	dokumentus	[pers.	B]	nosūtīja	[pers.	A].	
[Pers.	A]	un	[pers.	C]	parakstīja	sagatavotos	un	saņemtos	dokumentus.

[Pers.	 A]	 viltotos	 dokumentus	 iekļāva	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 PVN	
deklarācijā.	

[Pers.	 A]	 PVN	 deklarāciju	 elektroniski	 iesniedza	 VID,	 tādā	 veidā	
samazinot	 SIA	 “[Nosaukums	 A]”	 ar	 nodokli	 apliekamo	 objektu,	 un	
izvairījās	no	nodokļu	nomaksas,	nodarot	valstij	zaudējumu	lielā	apmērā.

[6.3]	 Nodokļu,	 tostarp	 pievienotās	 vērtības	 nodokļa,	 maksāšanas,	
administrēšanas	jautājumus	regulē	likums	“Par	nodokļiem	un	nodevām”,	
“Pievienotās	 vērtības	 nodokļa	 likums”,	 likums	 “Par	 Valsts	 ieņēmumu	
dienestu”.

No	minētajiem	 likumiem	 izriet,	 ka	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 veic	
nodokļu	 administrēšanu,	 tostarp	 saskaņā	 ar	 normatīvajiem	 aktiem	
saņem	no	personām	deklarācijas	un	pārbauda	tajās	sniegto	informāciju,	
ziņu	patiesumu	un	ienākumu	avotu	likumību.	Proti,	VID	pēc	deklarācijas	
saņemšanas	veic	zināmas	procedūras,	kā	rezultātā	akceptē	vai	neakceptē	
iesniegto	deklarāciju,	pēc	deklarācijas	akceptēšanas	samazina	taksācijas	
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periodā	 maksājamo	 nodokli,	 novirza	 priekšnodokli	 nodokļu	 parādu	
segšanai,	pārceļ	priekšnodokli	uz	nākamo	nodokļu	periodu	vai	atmaksā	
priekšnodokli.	Tikai	reālas	priekšnodokļa	izmantošanas	gadījumā	valstij	
rodas	 zaudējums.	 Tāpēc	 apsūdzībā	 un	 par	 pierādītu	 atzītā	 nozieguma	
aprakstā	 jānorāda,	 kādas	 darbības	 veiktas	 pēc	 PVN	 deklarācijas	
iesniegšanas.	 PVN	 deklarācijas	 iesniegšana	 laika	 ziņā	 nesakrīt	 ar	 reālu	
priekšnodokļa	izmantošanu.

Viltotu	 grāmatvedības	 dokumentu	 sarakstīšana,	 patiesībai	
neatbilstošu	 ziņu	 ierakstīšana	PVN	deklarācijā	 ir	nepabeigts	noziegums	
un	atbilst	sagatavošanās	stadijai.

Viltotas	PVN	deklarācijas	iesniegšana	atbilst	nozieguma	mēģinājuma	
stadijai,	 jo,	 iesniedzot	 deklarāciju,	 rodas	 tikai	 tiesības	 uz	 nelikumīgu	
labumu.	Šīs	tiesības	turpmākajā	procesā	var	arī	nerealizēties	no	iesniedzēja	
gribas	neatkarīgu	iemeslu	dēļ.

[6.4]	Izskatāmajā	lietā	ir	ziņas	par	to,	kādas	darbības	tika	veiktas	pēc	
SIA	“[Nosaukums	A]”	PVN	deklarācijas	iesniegšanas,	turklāt	pārmaksa	par	
2012.gada	jūliju	netika	apstiprināta.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 nozieguma	 pabeigtības	
atbilstību	 par	 pierādītiem	 atzītiem	 faktiskajiem	 apstākļiem,	 nav	
izvērtējusi	lietā	esošās	ziņas	par	VID	darbībām	pēc	SIA	“[Nosaukums	A]”	
PVN	deklarāciju	 saņemšanas,	 atzinumus	par	nozieguma	pabeigtību	nav	
pamatojusi	ar	likumu	un	pierādījumiem,	tāpēc	pieļāvusi	Kriminālprocesa	
likuma	 574.panta	 1.punktā	 paredzēto	 pārkāpumu,	 Kriminālprocesa	
likuma	564.panta	 ceturtās	 daļas	 pārkāpumu,	 kas	 atzīstams	 par	 būtisku	
likuma	 pārkāpumu	 Kriminālprocesa	 likuma	 575.panta	 trešās	 daļas	
izpratnē	un	ir	pamats	apelācijas	instances	tiesas	sprieduma	atcelšanai	un	
lietas	nosūtīšanai	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

[6.5]	Nepareizs	ir	kasācijas	sūdzībā	izteiktais	apgalvojums,	ka	tiesa	
pierādīšanā	 izmantojusi	 nepieļaujamus	 pierādījumus	 –	 normatīvajos	
aktos	 noteiktajā	 kārtībā	 neapstiprinātu	 dokumentu	 kopijas,	 pēc	 tiesas	
iniciatīvas	 iegūtus	 pierādījumus,	 Kriminālprocesa	 likuma	 noteiktajā	
kārtībā	nepārbaudītus	apsūdzētā	[pers.	B]	rakstveida	paskaidrojumus,	kā	
arī	pirmās	instances	tiesā	grozītās	apsūdzības	pamatotību.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 pārbaudījusi	 minētos	 aizstāvības	 un	
apsūdzēto	apgalvojumus	un	sniegusi	skaidras	atbildes	uz	tiem.	Kasācijas	
instances	tiesai	nav	pamata	apšaubīt	apelācijas	instances	tiesas	atzinumus,	
jo	 tie	 pamatoti	 ar	 likumu,	 tiesas	 sēžu	 protokolos	 ietvertajām	 ziņām	 un	
procesuālajiem	dokumentiem.

[6.6]	Atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	23.pantam	tiesu	spriež	tiesa.
Kriminālprocesa	likuma	454.panta	pirmā	daļa	noteic,	ka	tiesas	sēdi	

vada	tiesas	sēdes	priekšsēdētājs,	kas	ir	tiesnesis.
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Eiropas	 Cilvēktiesību	 tiesas	 judikatūrā	 atzīts,	 ka	 tas,	 cik	 detalizēti	
tiesas	nolēmumā	 jābūt	norādītiem	 tā	motīviem,	 ir	 atkarīgs	no	konkrētā	
nolēmuma	rakstura	un	lietas	apstākļiem,	kas	katrā	individuālā	gadījumā	
vērtējami	 atsevišķi	 (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1994.gada 9.decembra 
sprieduma lietā “Ruiz Torija v. Spain”, iesnieguma Nr. 18390, 29.punkts).	
Turklāt	 pienākums	 norādīt	 nolēmuma	 motīvus	 nav	 saprotams	 kā	
visaptveroša	prasība	sniegt	detalizētu	atbildi	uz	katru	argumentu	(Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas (Lielā palāta) 1999.gada 21.janvāra sprieduma lietā 
“Garcia Ruiz v. Spain”, iesnieguma Nr. 30544/96, 26.punkts, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 13.oktobra sprieduma lietā “Talmane v. 
Latvia”, iesnieguma Nr. 47938/07, 28.punkts).

Kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	nav	pamatoti	kasācijas	sūdzības	
iesniedzēju	 viedokļi	 par	 to,	 kā	 jānotiek	 iztiesāšanai,	 kādi	 jautājumi	
izlemjami	un	kā	tie	izlemjami	tiesu	nolēmumos.	

[7]	 Kriminālprocesa	 likuma	 588.panta	 3.1daļa	 noteic:	 ja	 kasācijas	
instances	 tiesa	 pieņem	 šā	 likuma	 587.panta	 pirmās	 daļas	 2.punktā	
paredzēto	 lēmumu,	 tas	 ir,	 atceļ	 nolēmumu	 pilnībā	 vai	 daļā,	 tā	 izlemj	
jautājumu	arī	par	drošības	līdzekli.

No	Madonas	rajona	tiesas	2017.gada	28.jūnija	sprieduma	redzams,	ka	
apsūdzētajiem	[pers.	A]	un	[pers.	B]	drošības	līdzekļi	šajā	kriminālprocesā	
nav	piemēroti.

Senāts	atzīst,	ka	drošības	līdzekļa	piemērošanai	[pers.	A]	un	[pers.	B]	
šajā	kriminālprocesa	stadijā	nav	tiesiska	pamata.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.,	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atcelt	Vidzemes	apgabaltiesas	2019.gada	28.februāra	spriedumu	un	
lietu	nosūtīt	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

Lēmums	nav	pārsūdzams.	
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III. Lēmumi Kriminālprocesa likuma  
  piemērošanas jautājumos
Tiesību uzaicināt paša izvēlētu aizstāvi ierobežošana

Personas tiesības uzaicināt paša izvēlētu aizstāvi nav absolūtas, un tās leģitīma 
mērķa sasniegšanai var samērīgi ierobežot, tostarp, kad tas ir nepieciešams 
tiesvedības interesēs (Kriminālprocesa likuma 80.panta trešā daļa).

Rīgā	2019.gada	[..]	 SKK-[J]/2019
ECLI:LV:AT:2019:[..]

L Ē M U M S 1 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Aivars	Uminskis,	 
	 senatore	Aija	Branta,	 
	 senatore	Anita	Poļakova

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 un	 viņa	 aizstāvja	 Jāņa	 Ernstsona	 kasācijas	 sūdzībām	 par	 [..]	
apgabaltiesas	2019.gada	[..]	spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	[rajona	(pilsētas)]	tiesas	2019.gada	[..]	spriedumu
[pers.	A],	personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	159.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	7	gadiem	un	
ar	probācijas	uzraudzību	uz	3	gadiem.	

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	52.pantu	 soda	 laikā	 [pers.	A]	 ieskaitīts	
aizturēšanā	un	apcietinājumā	pavadītais	laiks	no	[..]	līdz	[..].

[Pers.	 A]	 piemērotais	 drošības	 līdzeklis	 –	 apcietinājums	 –	 atstāts	
negrozīts,	līdz	spriedums	stāsies	spēkā.

No	 [pers.	 A]	 cietušās	 [pers.	 B]	 labā	 piedzīta	 materiālā	 kaitējuma	
kompensācija	700	euro	un	morālā	kaitējuma	kompensācija	5000	euro.

No	[pers.	A]	valsts	labā	piedzīta	kaitējuma	kompensācija	1330	euro.

[2]	Ar	 [rajona	 (pilsētas)]	 tiesas	2019.gada	 [..]	 spriedumu	[pers.	A]	
atzīts	par	vainīgu	un	sodīts	par	dzimumaktu	pret	cietušās	gribu,	lietojot	
vardarbību.

[3]	 Ar	 [..]	 apgabaltiesas	 2019.gada	 [..]	 spriedumu,	 iztiesājot	
krimināllietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 un	

1	 	Slēgtas	lietas	statuss
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viņa	 aizstāves	 Petras	 Janules	 apelācijas	 sūdzībām,	 [rajona	 (pilsētas)]	
tiesas	 2019.gada	 [..]	 spriedums	 atcelts	 daļā	 par	 materiālā	 kaitējuma	
kompensācijas	700	euro	piedziņu	cietušās	[pers.	B]	labā.	

Pārējā	daļā	pirmās	instances	tiesas	spriedums	atstāts	negrozīts.

[4]	Par	apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	apsūdzētais	[pers.	A]	
un	 viņa	 aizstāvis	 J.	 Ernstsons	 iesnieguši	 kasācijas	 sūdzības,	 kurās	 lūdz	
lietu	 izskatīt	 mutvārdu	 procesā,	 atcelt	 [..]	 apgabaltiesas	 2019.gada	 [..]	
spriedumu	un	[rajona	(pilsētas)]	tiesas	2019.gada	[..]	spriedumu,	nosūtīt	
lietu	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.

Aizstāvis	 kasācijas	 sūdzībā	 norādīto	 lūgumu	 pamatojis	 ar	 šādiem	
argumentiem.

Apsūdzētajam	[pers.	A]	pirmās	instances	tiesā	netika	nodrošinātas	
tiesības	 uz	 aizstāvību,	 kas	 noteiktas	 Kriminālprocesa	 likuma	 20.pantā.	
Tādējādi	 tika	 ignorētas	 apsūdzētā	 tiesības	 sagatavoties	 un	 teikt	 pēdējo	
vārdu,	 kā	 arī	 pārkāpti	 nacionālajos	 un	 starptautiskajos	 cilvēktiesību	
dokumentos	 nostiprinātie	 principi.	 Apsūdzētajam	 no	 viņa	 neatkarīgu	
iemeslu	dēļ	nebija	iespējams	saņemt	juridisku	konsultāciju	un	izvēlēties	
aizstāvības	pozīciju.	

Aizstāves	 P.	 Janules	 nodrošinātā	 aizstāvība	 bijusi	 formāla,	 jo	 viņa	
nav	 tikusies	 ar	 apsūdzēto	 konfidencialitāti	 nodrošinošos	 apstākļos,	 nav	
īstenojusi	 aizstāvības	 pamatdarbības,	 nav	 norādījusi	 uz	 pārkāpumiem	
pret	apsūdzēto	un	nav	iebildusi	pret	tiesas	rīcību	–	naudas	soda	uzlikšanu	
apsūdzētajam	par	tiesas	sēdes	traucēšanu.	

Motīvu daļa

[5]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apsūdzētā	 un	 aizstāvja	 lūgums	 par	 lietas	
izskatīšanu	mutvārdu	procesā	ir	noraidāms	un	atbilstoši	Kriminālprocesa	
likuma	 583.panta	 pirmajai	 daļai	 lieta	 izskatāma	 rakstveida	 procesā,	 jo	
lēmumu	 iespējams	 pieņemt	 pēc	 lietā	 esošajiem	 materiāliem.	 Papildu	
paskaidrojumi	 no	 personām,	 kurām	 ir	 tiesības	 piedalīties	 procesā,	 nav	
nepieciešami,	 un	 konkrētajai	 lietai	 nav	 īpašas	 nozīmes	 likuma	 normu	
interpretēšanā.

[6]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 [..]	 apgabaltiesas	 2019.gada	 [..]	 spriedums	
atstājams	 negrozīts,	 bet	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 un	 aizstāvja	 J.	 Ernstsona	
kasācijas	sūdzības	noraidāmas.

[7]	 Senāts	 konstatē,	 ka	 apsūdzētā	 un	 aizstāvja	 kasācijas	 sūdzības	
nav	pamatotas	ar	tādiem	argumentiem,	kuri	varētu	būt	par	pamatu	abu	
zemāku	instanču	tiesu	nolēmumu	atcelšanai	un	lietas	nosūtīšanai	jaunai	
izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.	



Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

K-186

Pretēji	 kasācijas	 sūdzībā	 minētajam,	 Senāts	 konstatē,	 ka	 pirmās	
instances	 tiesā	 nav	 pārkāptas	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 tiesības	 tikties	 ar	
aizstāvi	 sarunas	 konfidencialitāti	 nodrošinošos	 apstākļos	 un	 apsūdzētā	
tiesības	saņemt	juridisko	palīdzību,	kas	noteiktas	Kriminālprocesa	likuma	
60.2panta	pirmās	daļas	2.	un	3.punktā.

Eiropas	 Cilvēktiesību	 tiesas	 judikatūrā	 nostiprināts	 princips,	 ka	
Cilvēka	 tiesību	 un	 pamatbrīvību	 aizsardzības	 konvencijas	 (turpmāk	 –	
Konvencija)	 6.panta	 3.punkta	 c)	 apakšpunktā	 garantētās	 tiesības	 sevi	
aizstāvēt	 pašam	 vai	 saņemt	 paša	 izvēlēta	 aizstāvja	 juridisku	 palīdzību	
ir	 viens	 no	 tiesību	 uz	 taisnīgu	 tiesu	 elementiem,	 tādēļ	 izvērtējams,	
vai	 apsūdzētā	 tiesības	 uz	 aizstāvību	 bija	 ierobežotas	 tiktāl,	 ka	 tas	 jau	
negatīvi	ietekmēja	visa	procesa	taisnīgumu	Konvencijas	6.panta	1.punkta	
izpratnē	(Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 6.oktobra spriedums lietā 
“Jemeļjanovs pret Latviju”, iesnieguma Nr. 37364/05).	

[7.1]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatoti	 nav	
konstatējusi	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 tiesību	 uz	 taisnīgu	 tiesu	 pārkāpumu,	
nodrošinot	[pers.	A]	valsts	aizstāvi	pirmās	instances	tiesā.	

Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	80.panta	pirmo	daļu	vienošanos	
ar	advokātu	par	aizstāvību	slēdz	pati	persona	vai	tās	interesēs	cita	persona.	
Minētā	panta	otrā	daļa	noteic,	ka	procesa	virzītājs	neslēdz	vienošanos	par	
aizstāvību	un	nevar	aicināt	konkrētu	advokātu	par	aizstāvi,	bet	nodrošina	
ieinteresēto	 personu	 ar	 nepieciešamo	 informāciju	 un	 dod	 tai	 iespēju	
izmantot	 sakaru	 līdzekļus	 aizstāvja	 uzaicināšanai.	 Savukārt	 atbilstoši	
minētā	 panta	 trešajai	 daļai,	 ja	 persona,	 kurai	 ir	 tiesības	 uz	 aizstāvību,	
nav	 noslēgusi	 vienošanos	 par	 aizstāvību,	 bet	 aizstāvja	 piedalīšanās	 ir	
obligāta	vai	persona	vēlas	aizstāvja	piedalīšanos,	procesa	virzītājs	paziņo	
attiecīgās	 tiesas	 darbības	 teritorijas	 zvērinātu	 advokātu	 vecākajam	 par	
nepieciešamību	nodrošināt	aizstāvja	piedalīšanos	kriminālprocesā.

Kriminālprocesa	likuma	83.pantā	ir	uzskaitīti	kriminālprocesi,	kuros	
aizstāvja	piedalīšanās	ir	obligāta,	tai	skaitā	personai	ar	tik	zemu	izglītības	
līmeni,	ka	tā	nevar	pilnvērtīgi	izmantot	savas	procesuālās	tiesības.

Senāts	 atzīst,	 ka	 [rajona	 (pilsētas)]	 tiesa	 kā	 procesa	 virzītājs	 ir	
izpildījusi	minētās	Kriminālprocesa	likuma	80.panta	trešās	daļas	prasības	
un	ievērojusi	judikatūru.	

Augstākā	 tiesa	paudusi	atziņu,	ka	personas	 tiesības	uzaicināt	paša	
izvēlētu	 aizstāvi	 nav	 absolūtas	 un	 tās	 leģitīma	 mērķa	 sasniegšanai	 var	
samērīgi	 ierobežot,	 tostarp,	 lai	 panāktu	 citu	 taisnīgas	 tiesas	 elementu	
(piemēram,	lietas	izskatīšana	saprātīgā	termiņā)	efektīvāku	nodrošināšanu	
(Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2012.gada 
20.septembra lēmums lietā Nr. SKK-443/2012 (Nr. 11091128507)).

Arī	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesa	vairākkārt	atzinusi,	ka	nacionālajām	
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iestādēm	 ir	 jārespektē	 apsūdzētā	 vēlmes	pašam	 izvēlēties	 aizstāvi,	 taču	
iestādes	var	neievērot	apsūdzētā	prasības	gadījumos,	kad	tas	ir	nepieciešams	
tiesvedības	 interesēs	 (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 6.oktobra 
spriedums lietā “Jemeļjanovs pret Latviju”, iesnieguma Nr. 37364/05,  
2017.gada 18.maija lēmums lietā “Tuziks pret Latviju”, iesnieguma 
Nr. 30006/09).

Senāts	konstatē,	ka	apsūdzētais	[pers.	A]	iztiesāšanā	nomainījis	trīs	
aizstāvjus,	aizbildinoties	ar	to,	ka	zvērinātu	advokātu	aizstāvības	pozīcija	
atšķiras	no	viņa	izvēlētās.	Apsūdzētais	[pers.	A]	nav	precizējis,	kā	tieši	tas	
izpaudies.	Turklāt	 katru	 reizi	 lūdzis	 rajona	 tiesai	 izsludināt	mēnesi	 ilgu	
pārtraukumu	jaunas	vienošanās	noslēgšanai.	

No	tiesas	sēžu	protokoliem	redzams,	ka	iztiesāšanā	pirmās	instances	
tiesā	 no	 [..].gada	 3.jūlija	 līdz	 [nākamā]	 gada	 4.septembrim	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 aizstāvību	 realizējusi	 zvērināta	 advokāte	 Ieva	 Cīrule,	 ar	 kuru	
[pers.	 A]	 bija	 noslēgta	 vienošanās.	 [..].gada	 4.septembrī	 apsūdzētais	
[pers.	A]	atkāpies	no	minētās	vienošanās,	pamatojot	to	ar	atšķirīgu	izpratni	
par	 aizstāvības	 taktiku.	 [Pers.	 A]	 lūdzis	 rajona	 tiesu	 dot	 viņam	mēnesi	
laika	noslēgt	vienošanos	ar	citu	zvērinātu	advokātu.	Minēto	lūgumu	tiesa	
apmierinājusi	(3.sējuma 35.–37.lapa).

No	[..].gada	4.oktobra	[pers.	A]	aizstāvību	īstenojis	zvērināts	advokāts	
Juris	Jurkāns,	taču	jau	[..].gada	8.novembrī	[pers.	A]	atteicies	no	aizstāvja	
sniegtajiem	juridiskiem	pakalpojumiem,	atteikšanos	pamatojot	ar	iepriekš	
norādītajiem	 motīviem,	 proti,	 domstarpībām	 ar	 aizstāvi	 par	 izvēlēto	
aizstāvības	taktiku.	Pirmās	instances	tiesa	izsludinājusi	pārtraukumu	līdz	
[tā	paša]	gada	17.decembrim,	ļaujot	[pers.	A]	noslēgt	vienošanos	ar	citu	
aizstāvi	(3.sējuma 47.–48., 68.–70.lapa).

[..].gada	11.decembrī	tika	noslēgta	vienošanās	ar	zvērinātu	advokāti	
Vaidu	 Davidsoni,	 kura	 īstenoja	 [pers.	 A]	 aizstāvību	 līdz	 [nākamā]	 gada	
15.janvārim,	 kad	 [pers.	 A]	 atteicās	 no	V.	Davidsones	 sniegtās	 juridiskās	
palīdzības	(3.sējuma 81., 100.–103.lapa).	Lietas	izskatīšana	tika	atlikta	līdz	
[..].gada	21.janvārim.	

Ņemot	vērā	apstākli,	ka	[pers.	A]	nav	bijusi	noslēgta	vienošanās	ar	
citu	 aizstāvi,	 lai	 nepamatoti	 netiktu	 novilcināta	 kriminālprocesa	 norise,	
rajona	 tiesa	 pieņēmusi	 lēmumu	 [pers.	 A]	 pieaicināt	 valsts	 nodrošinātu	
aizstāvi.	Zvērinātu	advokātu	vecākā	aizstāvi	norīkojusi	[..].gada	17.janvārī.

 [7.2]	Senāts	atzīst	par	nepamatotu	aizstāvja	argumentu,	ka	pirmās	
instances	 tiesā	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 tika	 sniegta	 neefektīva	 juridiskā	
palīdzība.	

Pirmās	instances	tiesa	izvērtējusi	apsūdzētā	[pers.	A]	iebildumus	par	
valsts	nodrošinātās	aizstāves	piedalīšanos	kriminālprocesā,	par	aizstāves	
spēju	 sniegt	 [pers.	 A]	 nepieciešamo	 juridisko	 palīdzību	 un	 argumentēti	
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tos	 noraidījusi	 ar	 lēmumu	par	 atteikšanos	 pieņemt	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	
pieteikto	noraidījumu	aizstāvei	P.	Janulei.	Pirmās	instances	tiesa	atzinusi,	
ka	 aizstāve	 P.	 Janule	 ir	 iepazinusies	 ar	 lietas	 materiāliem	 un	 nepastāv	
šķēršļi	efektīvas	aizstāvības	realizēšanai.

Senāts	norāda,	ka	pirmās	instances	tiesas	debatēs	aizstāve	sniegusi	
argumentāciju	 lūgumam	attaisnot	 [pers.	A]	un	šāda	aizstāvības	pozīcija	
pilnībā	 atbilst	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 tiesas	 sēdē	 paustajam,	 ka	 apsūdzībā	
pēc	Krimināllikuma	159.panta	pirmās	daļas	viņš	ir	attaisnojams.	Aizstāve	
P.	 Janule	 pārsūdzējusi	 pirmās	 instances	 tiesas	 notiesājošo	 spriedumu.	
Turklāt	pretēji	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvja	J.	Ernstsona	kasācijas	sūdzībā	
norādītajam,	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	 iztiesāšanas	 laikā	 pirmās	 instances	
tiesā	 paudis	 gandarījumu	 par	 aizstāves	 P.	 Janules	 uzstāšanos	 tiesas	
debatēs.

[7.3]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	A]	 aizstāvja	 arguments,	 ka	
pirmās	 instances	 tiesa	 pārkāpusi	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 tiesības	 tikties	 ar	
aizstāvi	sarunas	konfidencialitāti	nodrošinošos	apstākļos,	ir	nepamatots.

Senāts	 konstatē,	 ka	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	 pirms	 tiesas	 sēdes	 nav	
izteicis	vēlēšanos	pārrunāt	ar	aizstāvi	P.	 Januli	savu	aizstāvības	nostāju.	
Šādu	lūgumu	apsūdzētais	[pers.	A]	pieteicis,	sakot	pēdējo	vārdu.	Minēto	
lūgumu	 tiesa	 apmierinājusi,	 izsludinot	 pārtraukumu	 lietas	 izskatīšanā.	
Pēc	 konsultācijas	 saņemšanas	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	 turpinājis	 teikt	
pēdējo	vārdu,	neminot,	ka	policijas	darbinieki	traucējuši	viņam	ar	aizstāvi	
sarunāties	konfidenciālos	apstākļos.	 Šādus	argumentus	viņš	nav	paudis	
arī	apelācijas	instances	tiesai.

[7.4]	 Senāts	atzīst,	 ka,	 iztiesājot	 lietu,	nav	pieļauti	Krimināllikuma	
pārkāpumi	un	Kriminālprocesa	likuma	būtiski	pārkāpumi,	tādēļ	apelācijas	
instances	tiesas	spriedums	atstājams	negrozīts.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atstāt	 negrozītu	 [..]	 apgabaltiesas	 2019.gada	 [..]	 spriedumu,	 bet	
apsūdzētā	 [pers.	 A]	 un	 viņa	 aizstāvja	 J.	 Ernstsona	 kasācijas	 sūdzības	
noraidīt.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu fiksēšana  
un to ticamības pārbaude
Skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā fiksētā informācija uzskatāma par 
precīzāku un pilnīgāku salīdzinājumā ar rakstveidā fiksēto informāciju, 
taču izmeklēšanas darbību fiksēšana skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā nav 
atzīstama par izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu ticamības kritēriju.
Jebkuru izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu, tostarp tādu, kuru 
iegūšana fiksēta skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā, ticamība pārbaudāma 
saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 128.panta otrās daļas prasībām – to 
kopumā un savstarpējā sakarībā ar citiem lietā iegūtajiem pierādījumiem 
(Kriminālprocesa likuma 128.pants).
Rīgā	2019.gada	29.martā		 SKK-10/2019

ECLI:LV:AT:2019:0329.11100027216.4.L

L Ē M U M S

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senatore	Inguna	Radzeviča,	 
	 senatore	Anita	Nusberga,	 
	 senators	Pēteris	Opincāns

	izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 aizstāvja	 Guntara	 Kora	 kasācijas	 sūdzību	 par	 Vidzemes	
apgabaltiesas	2018.gada	31.maija	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Alūksnes	rajona	tiesas	2018.gada	15.janvāra	spriedumu
[pers.	A],	personas	kods	[..],	
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	253.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	120	stundām	un	
probācijas	uzraudzību	uz	1	gadu.	

[2]	 Ar	 Alūksnes	 rajona	 tiesas	 2018.gada	 15.janvāra	 spriedumu	
[pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 par	 narkotisko	 vielu	 neatļautu	
glabāšanu	bez	nolūka	tās	realizēt.	

[3]	 Ar	 Vidzemes	 apgabaltiesas	 2018.gada	 31.maija	 lēmumu,	
iztiesājot	 lietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	apsūdzētā	 [pers.	A]	aizstāvja	
G.	Kora	apelācijas	sūdzību,	Alūksnes	rajona	 tiesas	2018.gada	15.janvāra	
spriedums	atstāts	negrozīts.	

[4]	 Par	 Vidzemes	 apgabaltiesas	 2018.gada	 31.maija	 lēmumu	
apsūdzētā	 [pers.	A]	 aizstāvis	G.	Koris	 iesniedzis	kasācijas	 sūdzību,	 kurā	
lūdz	atcelt	tiesas	lēmumu	un	nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai.	
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Savu	lūgumu	aizstāvis	pamatojis	ar	šādiem	argumentiem.	
[4.1]	 2016.gada	 3.decembrī	 sastādītajā	 izņemšanas	 protokolā	

ietvertās	 ziņas	 nevar	 izmantot	 kā	 pierādījumu,	 jo	 tās	 nav	 nostiprinātas	
atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 325.	 un	 327.panta	 nosacījumiem.	
Apelācijas	 instances	 tiesa,	 atzīstot	 protokolā	 ietvertās	 ziņas	 par	
pieļaujamām,	 norādījusi,	 ka	 divu	 polietilēna	 maisiņu	 izņemšana	 klubā	
“[Nosaukums]”	 notikusi	 saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 188.panta	
nosacījumiem.	 Šāds	 konstatējums	 nav	 atzīstams	 par	 pietiekamu,	 jo	
Kriminālprocesa	 likuma	 188.pantā	 ir	 noteikta	 izņemšanas	 kārtība,	
savukārt	 protokola	 noformēšanas	 kārtība	 noteikta	 Kriminālprocesa	
likuma	 142.	 un	 326.pantā.	 Tādējādi,	 izņemot	 priekšmetus,	 jāievēro	 visi	
iepriekšminēto	Kriminālprocesa	likuma	pantu	nosacījumi.

Turklāt	 izņemšanas	 protokolā	 ietverto	 ziņu	 ticamību	 neapstiprina	
pārējie	lietā	iegūtie	pierādījumi.	

Liecinieks	 policijas	 darbinieks	 [pers.	 B]	 pirmstiesas	 izmeklēšanas	
laikā	 2017.gada	 23.augustā	 liecinājis,	 ka	 ieradies	 notikuma	 vietā	 ap	
plkst.	1.40	kopā	ar	[pers.	C].	

Liecinieks	policijas	darbinieks	[pers.	C]	pirmstiesas	kriminālprocesa	
laikā	 2017.gada	 25.augustā	 liecinājis,	 ka	 notikuma	 vietā	 ap	 plkst.	 01.40	
ieradies	kopā	ar	[pers.	B].	Izsaukuma	pieteicējs	[pers.	D]	viņiem	paskaidrojis,	
ka	persona,	kura,	iespējams,	tirgojusi	narkotiskās	vielas,	aizbēgusi,	bet	pirms	
tam	viņa	klātbūtnē	kluba	priekštelpā	uz	grīdas	nometusi	divus	polietilēna	
maisiņus	ar	zaļu	vielu,	iespējams,	marihuānu.	[Pers.	D]	arī	norādījis,	ka	ir	
noskaidrojis	personas	identitāti	un	pateicis	tās	vārdu	un	uzvārdu.	Ievērojot	
to,	ka	atpūtas	kluba	priekštelpā	uz	grīdas	atradušies	divi	polietilēna	maisiņi	
ar	zaļu	vielu,	[pers.	B]]	pieņēmis	lēmumu	tos	izņemt.	

Pirmās	instances	tiesas	sēdē	liecinieks	[pers.	C]	norādījis,	ka	klubā	
nav	 iegājis	 un	 lietisko	 pierādījumu	 izņemšanā	 nav	 piedalījies.	 Savukārt	
liecinieks	 [pers.	 D]	 liecinājis,	 ka	 atbraukuši	 divi	 policijas	 darbinieki	 –	
[pers.	B]	un	[pers.	C].	Tādējādi	liecinieks	sniedzis	nepatiesas	liecības	par	
policijas	darbiniekiem,	kuri	piedalījušies	lietisko	pierādījumu	izņemšanā.	
Minētais	ļauj	apšaubīt	liecinieka	liecību	ticamību	arī	pārējā	daļā.				

[4.2]	Apelācijas	instances	tiesa	nepamatoti	atzinusi,	ka	tas	fakts,	ka	
izņemšana	nav	fiksēta	attēlu	ierakstā,	nedod	pamatu	apšaubīt	izņemšanas	
protokolā	atspoguļotās	informācijas	patiesumu.	Pamatojot	šādu	viedokli,	
tiesa	atsaukusies	uz	Kriminālprocesa	 likuma	141.panta	pirmās	un	otrās	
daļas	nosacījumiem,	no	kuriem	izriet,	ka	 izmeklēšanas	darbības	norises	
fiksēšana	attēlu	ierakstā	nav	obligāta	prasība.

Vienlaikus	Kriminālprocesa	 likuma	143.panta	 trešā	daļa	noteic,	ka	
skaņu	 un	 attēlu	 ierakstā	 fiksētā	 informācija	 uzskatāma	 par	 precīzāku	
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un	 pilnīgāku	 salīdzinājumā	 ar	 rakstveidā	 fiksēto	 informāciju.	 Turklāt	
izņemšanas	 protokola	 veidlapā	 norādīts,	 ka	 izņemšanas	 protokolā	
jānorāda	 izņemto	 priekšmetu	 sīks	 apraksts	 –	 daudzums,	 individuālās	
pazīmes,	kā	arī	tas,	kādā	tieši	vietā	un	kādos	apstākļos	izņemtie	priekšmeti	
atrasti.	Ievērojot	to,	ka	klubā	“[Nosaukums]”	veiktās	izņemšanas	protokolā	
nav	 norādīts	 izņemto	 priekšmetu	 sīks	 apraksts,	 kā	 arī	 nav	 norādīts,	
kādos	 apstākļos	 tie	 atrasti,	 policijas	 darbiniekiem,	 sastādot	 izņemšanas	
protokolu,	izņemšanas	gaita	bija	jāfiksē	attēlu	ierakstā.

[4.3]	Apelācijas	instances	tiesa	nepamatoti	secinājusi,	ka	lietā	esošie	
fotoattēli	ir	attiecināmi	uz	izskatāmo	kriminālprocesu,	jo	tos	kā	pielikumu	
savai	liecībai	iesniedzis	liecinieks	[pers.	D].	

No	 lietas	 materiāliem	 redzams,	 ka,	 sniedzot	 liecības	 pirmstiesas	
kriminālprocesa	laikā	2016.gada	7.decembrī,	[pers.	D]	nav	apstiprinājis,	
ka	 liecībai	pievieno	 fotoattēlus.	Tādējādi	 lietai	pievienotie	 fotoattēli	nav	
attiecināmi	uz	izskatāmo	kriminālprocesu.

[4.4]	 Lietā	 nav	 veikta	 daktiloskopiskā	 ekspertīze,	 kas	 izslēgtu	
jebkādas	šaubas	par	apsūdzētā	[pers.	A]	vainīgumu.

Motīvu daļa 

[5]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Vidzemes	 apgabaltiesas	 2018.gada	 31.maija	
lēmums	 atstājams	 negrozīts,	 bet	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāvja	 G.	 Kora	
kasācijas	 sūdzība	 noraidāma.	 Iztiesājot	 lietu,	 apelācijas	 instances	 tiesa	
nav	 pieļāvusi	 Krimināllikuma	 pārkāpumus	 vai	 tādus	 Kriminālprocesa	
likuma	pārkāpumus,	kas	varētu	būt	par	pamatu	apelācijas	instances	tiesas	
nolēmuma	atcelšanai	vai	grozīšanai.	

[5.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinusi,	 ka	pirmās	 instances	 tiesa	
pareizi	 novērtējusi	 lietā	 iegūtos	 pierādījumus	 un	 izdarījusi	 pamatotus	
secinājumus	 par	 apsūdzētā	 vainīgumu	 un	 viņa	 noziedzīgo	 darbību	
kvalifikāciju	pēc	Krimināllikuma	253.panta	pirmās	daļas,	tādēļ	atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likuma	564.panta	 sestajai	daļai	 atzinusi	par	 iespējamu	
pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumā	minētos	pierādījumus	un	atzinumus	
neatkārtot. 

Savukārt	 pirmās	 instances	 tiesa,	 atsaucoties	 uz	 konkrētiem	 lietā	
iegūtiem	un	 tiesas	 sēdē	pārbaudītiem	pierādījumiem,	 tostarp	 liecinieku	
[pers.	 D],	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 C]	 liecībām,	 izņemšanas	 protokolā	 un	
eksperta	atzinumā	fiksētajām	ziņām,	 ir	konstatējusi	apsūdzētā	darbībās	
visas	 nepieciešamās	 un	 obligātās	 Krimināllikuma	 253.panta	 pirmajā	
daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva	 pazīmes.	 Lietā	 iegūtos	
pierādījumus	 tiesa	 izvērtējusi	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	
128.panta	 otrās	 daļas	 prasībām	 to	 kopumā	 un	 savstarpējā	 sakarībā.	
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Pamatojoties	 uz	 lietā	 iegūtajiem	 pierādījumiem,	 pirmās	 instances	 tiesa	
atzinusi,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 vainīgums	 inkriminētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	 izdarīšanā	 ir	 pierādīts.	 Arī	 apelācijas	 instances	 tiesai	
nav	 radušās	 saprātīgas	 šaubas	 par	 apsūdzētā	 vainīgumu.	 Tādējādi	
abu	 zemāko	 instanču	 tiesas	 ir	 konstatējušas	 Kriminālprocesa	 likuma	 
520.pantā	 norādīto	 notiesājoša	 sprieduma	 taisīšanas	 pamatu.	 Kasācijas	
instances	tiesa	atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	569.panta	trešajai	daļai	
lietā	 iegūtos	 pierādījumus	 no	 jauna	 neizvērtē.	 Kriminālprocesa	 likuma	
prasību	pārkāpumus	pierādījumu	novērtēšanā,	kas	varētu	būt	par	pamatu	
apelācijas	 instances	 tiesas	 nolēmuma	 atcelšanai,	 Senāts	 nekonstatē,	
savukārt	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāvja	 subjektīvais	 viedoklis	 par	 lietā	
iegūto	pierādījumu	citādu	novērtējumu,	ja	tiesa	pierādījumu	novērtēšanā	
nav	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtiskus	 pārkāpumus,	 nevar	 būt	
par	 pamatu	 apelācijas	 instances	 tiesas	 nolēmuma	 atcelšanai.	 Kasācijas	
sūdzībā	 ietvertās	 norādes	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 pārkāpumiem	 ir	
bez	pamatojuma	un	Senāta	ieskatā	saistītas	ar	kasācijas	sūdzības	autora	
vēlmi	atkārtoti	izvērtēt	pierādījumus	kasācijas	instances	tiesā	un	panākt	
apelācijas	 instances	 tiesas	 nolēmuma	 atcelšanu	 nevis	 juridisku,	 bet	
faktisku	iemeslu	dēļ,	kas	ir	pretrunā	ar	Kriminālprocesa	likuma	569.panta	
pirmo	daļu. 

[5.2]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāvis	 savā	 kasācijas	
sūdzībā	 pamatā	 atkārtojis	 apelācijas	 sūdzībā	 izklāstītos	 argumentus,	
kurus	 apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 izvērtējusi	 un	 motivēti	 noraidījusi.	
Senātam	nav	pamata	apšaubīt	apelācijas	instances	tiesas	atzinumus.	

[5.2.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 norādījusi,	 ka	 pirmās	 instances	
tiesa	pamatoti	 par	 ticamām	atzinusi	 liecinieka	 [pers.	D]	 liecības	par	 to,	
ka	tieši	[pers.	A]	ir	tā	persona,	kura	2016.gada	3.decembrī	[pilsētā],	klubā	
“[Nosaukums]”	viņa	acu	priekšā	nometa	uz	grīdas	divus	maisiņus	ar	augu	
maisījumu	 –	 izžāvētu	marihuānu.	 Savus	 atzinumus	 apelācijas	 instances	
tiesa	ir	pamatojusi.	Tāpat	apelācijas	instances	tiesa	ir	izvērtējusi	un	motivēti	
noraidījusi	 aizstāvja	 apelācijas	 sūdzībā	 norādītos	 un	 kasācijas	 sūdzībā	
atkārtotos	argumentus	par	pretrunām	liecinieka	[pers.	D]	liecībās.	Tiesa	
norādījusi,	ka	 liecinieka	 [pers.	D]	 liecības	par	 to,	ka	notikuma	vietā	bija	
ieradušies	policijas	darbinieki	[pers.	B]	un	[pers.	C],	apstiprinās	ar	citiem	
lietā	 iegūtajiem	 pierādījumiem.	 Šāds	 pierādījumu	 ticamības	 vērtējums	
atbilst	Kriminālprocesa	likuma	128.panta	otrās	daļas	nosacījumiem.		

[5.2.2]	Apelācijas	instances	tiesa	ir	izvērtējusi	arī	aizstāvja	apelācijas	
sūdzībā	 norādītos	 un	 kasācijas	 sūdzībā	 atkārtotos	 argumentus	 par	 
2016.gada	3.decembra	izņemšanas	protokolā	iekļauto	ziņu	nepieļaujamību	
un	atzinusi,	 ka	 izņemšanas	protokolā	norādītās	 ziņas	 ir	pieļaujamas	un 
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izmantojamas	pierādīšanā.	Tiesa	norādījusi,	ka	tas	apstāklis,	ka	izņemšanas	
protokolā	 kā	 klātesoša	 persona	 norādīts	 [pers.	 C],	 kurš	 izņemšanā	 nav	
piedalījies,	nav	ietekmējis	iegūto	ziņu	patiesumu,	jo	izņemšanas	protokolā	
fiksētās	ziņas	apstiprinās	ar	citiem	lietā	iegūtajiem	pierādījumiem.

Pierādījumu	 pieļaujamība	 reglamentēta	 Kriminālprocesa	 likuma	
130.pantā.	 Minētā	 panta	 otrajā	 daļā	 noteikts,	 ka	 par	 nepieļaujamām	
un	 pierādīšanā	 neizmantojamām	 atzīstamas	 tādas	 ziņas	 par	 faktiem,	
kuras	 iegūtas:	 1)	 izmantojot	 vardarbību,	 draudus,	 šantāžu,	 viltu	 vai	
spaidus;	 2)	 procesuālajā	 darbībā,	 ko	 veikusi	 persona,	 kurai	 saskaņā	 ar	
šo	likumu	nebija	tiesību	to	veikt;	3)	pieļaujot	šajā	likumā	īpaši	norādītos	
pārkāpumus,	kas	 liedz	konkrētā	pierādījuma	 izmantošanu;	4)	pārkāpjot	
kriminālprocesa	pamatprincipus.	Savukārt	šā	panta	trešā	daļa	noteic,	ka	
ziņas	par	faktiem,	kuras	iegūtas,	pieļaujot	citus	procesuālos	pārkāpumus,	
uzskatāmas	par	ierobežoti	pieļaujamām	un	var	tikt	izmantotas	pierādīšanā	
tikai	tādā	gadījumā,	ja	pieļautie	procesuālie	pārkāpumi	ir	nebūtiski	vai	var	
tikt	novērsti,	tie	nevarēja	ietekmēt	iegūto	ziņu	patiesumu	vai	ja	to	ticamību	
apstiprina	pārējās	procesā	iegūtās	ziņas.

Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	instances	tiesa	ir	izvērtējusi	izņemšanas	
protokolā	 fiksēto	 ziņu	 pieļaujamību	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	
130.panta	 nosacījumiem.	 Tiesa	 ir	 konstatējusi	 izņemšanas	 protokola	
noformēšanā	 pieļautu	 likuma	 pārkāpumu,	 taču	 atzinusi,	 ka	 tas	 nav	
ietekmējis	 protokolā	 norādīto	 ziņu	 ticamību,	 jo	 šīs	 ziņas	 apstiprinās	 ar	
pārējiem	lietā	iegūtajiem	pierādījumiem.	

Savukārt	 kasācijas	 sūdzībā	 ietverto	 norādi	 par	 to,	 ka	 izņemšanas	
protokola	noformēšanas	kārtība	noteikta	Kriminālprocesa	likuma	142.	un	
326.pantā,	aizstāvis	nav	pamatojis,	proti,	aizstāvis	sūdzībā	nav	norādījis,	
kā	 izpaudušies	minēto	 pantu	 pārkāpumi	 un	 kādā	 veidā	 tie	 ietekmējuši	
nolēmuma	tiesiskumu.	

  [5.2.3]	 Tāpat	 apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 izvērtējusi	 un	motivēti	
noraidījusi	 aizstāvja	 apelācijas	 sūdzībā	 norādītos	 un	 kasācijas	 sūdzībā	
atkārtotos	 argumentus	 par	 to,	 ka	 izņemšanas	 protokolā	 ietvertās	 ziņas	
nav	 atzīstamas	 par	 ticamām,	 jo	 narkotisko	 vielu	 izņemšana	 nav	 fiksēta	
attēlu	 ierakstā.	 Atsaucoties	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 141.pantu,	
apelācijas	 instances	 tiesa	norādījusi,	ka	 izmeklēšanas	darbību	 fiksēšanu	
attēlu	ierakstā	likumdevējs	nav	noteicis	par	obligātu,	tādēļ	fakts,	ka	šāds	
ieraksts	izņemšanas	laikā	nav	veikts,	nevar	būt	par	pamatu,	lai	apšaubītu	
izņemšanas	protokolā	norādīto	ziņu	patiesumu.	Apelācijas	instances	tiesa	
atzinusi,	ka	izņemšana	veikta	atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	188.panta	
nosacījumiem	un	izņemtie	priekšmeti	ir	aprakstīti	izņemšanas	protokolā.	

Neapšaubāmi,	 ka	 skaņu	 vai	 skaņu	 un	 attēlu	 ierakstā	 fiksētā	
informācija	 uzskatāma	 par	 precīzāku	 un	 pilnīgāku	 salīdzinājumā	 ar	
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rakstveidā	fiksēto	informāciju,	taču	izmeklēšanas	darbību	fiksēšana	skaņu	
vai	 skaņu	 un	 attēlu	 ierakstā	 nav	 atzīstama	 par	 izmeklēšanas	 darbību	
rezultātā	 iegūto	 ziņu	 ticamības	 kritēriju.	 Jebkuru	 izmeklēšanas	 darbību	
rezultātā	iegūto	ziņu,	tostarp	tādu,	kuru	iegūšana	fiksēta	skaņu	vai	skaņu	
un	 attēlu	 ierakstā,	 ticamība	 pārbaudāma	 saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	
likuma	 128.panta	 otrās	 daļas	 prasībām	 –	 to	 kopumā	 un	 savstarpējā	
sakarībā	ar	citiem	lietā	iegūtajiem	pierādījumiem.	

[5.2.4]	 Pretēji	 aizstāvja	 kasācijas	 sūdzībā	 norādītajam	 apelācijas	
instances	 tiesa	 atzinusi,	 ka	 lietas	 materiāliem	 pievienotie	 fotoattēli	 ir	
attiecināmi	 uz	 izskatāmo	 procesu,	 jo	 tos	 kā	 pielikumu	 savai	 liecībai	
pievienojis	liecinieks	[pers.	D].			

Kriminālprocesa	 likuma	 142.panta	 otrajā	 daļā	 noteikts,	
ka	 izmeklēšanas	 darbības	 protokolu	 raksta	 atbilstoši	 šā	 likuma	 
326.panta	 prasībām.	 Savukārt	 Kriminālprocesa	 likuma	 326.panta	 otrā	
daļa	 noteic,	 ka	 protokolam	 pievieno	 priekšmetus	 un	 dokumentus,	 kas	
iegūti	procesuālās	darbības	gaitā.

Pirmstiesas	 izmeklēšanā	 veiktās	 nopratināšanas	 laikā	 2016.gada	
7.decembrī	 liecinieks	 [pers.	 D]	 norādījis,	 ka	 uzreiz	 pēc	 tam,	 kad	 viņam	
nepazīstamais	 jaunietis	 nometis	 klubā	 uz	 grīdas	 divus	 polietilēna	
maisiņus	ar	zaļganu	augu	maisījumu,	viņš	šos	maisiņus	ar	savu	telefonu	
nofotografējis,	un	fotoattēlus	var	izsniegt	pievienošanai	lietas	materiāliem	
(lietas 9.–10.lapa).		

Tādējādi	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatoti	 atzinusi,	 ka	 lietas	
materiāliem	pievienotos	fotoattēlus	 iesniedzis	 liecinieks	[pers.	D]	un	tie	
attiecināmi	uz	izskatāmo	kriminālprocesu.	

[5.2.5]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 par	 pamatu	 apelācijas	 instances	
tiesas	 lēmuma	 atcelšanai	 nevar	 būt	 tas	 apstāklis,	 ka	 lietā	 nav	 veikta	
daktiloskopiskā	ekspertīze.	

Senāts	 norāda,	 ka	 jebkuru	 izmeklēšanas	 darbību	 veikšana	 vai	
neveikšana	ir	jautājums,	kuru	katrā	konkrētā	lietā	patstāvīgi	izlemj	procesa	
virzītājs,	 vadoties	 no	 sava	 subjektīvā	 priekšstata	 par	 to,	 vai	 lietā	 iegūti	
pietiekami	pierādījumi,	lai	pierādīšanas	rezultāts	būtu	ticams	un	neradītu	
šaubas	par	konstatēto	faktu	atbilstību	lietas	faktiskajiem	apstākļiem.	

Aizstāvja	 kasācijas	 sūdzībā	 izteiktie	 apgalvojumi	 par	 to,	 ka	
daktiloskopiskās	ekspertīzes	rezultātā	tiktu	izslēgtas	jebkādas	šaubas	par	
apsūdzētā	vainīgumu,	vērtējami	vienīgi	kā	aizstāvja	subjektīvi	pieņēmumi,	
īstenojot	izvēlēto	aizstāvības	taktiku.

[6]	Ievērojot	minēto,	Senāts	atzīst,	ka	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvja	
G.	 Kora	 kasācijas	 sūdzībā	 norādītie	 motīvi	 apelācijas	 instances	 tiesas	
nolēmuma	 atcelšanai	 nav	 guvuši	 apstiprinājumu.	 Apelācijas	 instances	
tiesas	 nolēmums	 atbilst	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.,	 512.,	 527.	 un	 
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564.panta	 prasībām.	 Iztiesājot	 lietu,	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	
pieļāvusi	 Krimināllikuma	 pārkāpumus	 vai	 Kriminālprocesa	 likuma	
būtiskus	 pārkāpumus	 šā	 likuma	 575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē,	 tādēļ	
apelācijas	instances	tiesas	nolēmums	atstājams	negrozīts.		

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atstāt	 negrozītu	 Vidzemes	 apgabaltiesas	 2018.gada	 31.maija	
lēmumu,	 bet	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāvja	 G.	 Kora	 kasācijas	 sūdzību	
noraidīt.	

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Sprieduma rezolutīvā daļa par kaitējuma kompensāciju 
Notiesājoša sprieduma rezolutīvajā daļā norādāms tiesas lēmums par 
kaitējuma kompensāciju, tostarp valsts izmaksātās kompensācijas apmērs.  
Apmierinot kompensācijas pieteikumu daļēji, norādāms, kādā daļā 
kaitējuma kompensācija nav noteikta vai ir noraidīta (Kriminālprocesa 
likuma 528.panta pirmās daļas 9.punkts).

Rīgā	2019.gada	16.janvārī			 SKK-19/2019
ECLI:LV:AT:2019:0116.13800000715.3.L

L Ē M U M S 
Tiesa	šādā	sastāvā:	 

	 senators	Voldemārs	Čiževskis,	 
 senators	Pēteris	Opincāns,	 
 senatore	Inguna	Radzeviča

izskatīja	rakstveida	procesā	krimināllietu	sakarā	ar	cietušā	[pers.	A]	
kasācijas	sūdzību	par	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	6.jūnija	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Rīgas	rajona	tiesas	2018.gada	23.februāra	spriedumu
[pers.	B],	personas	kods	[..],
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 126.panta	 otrās	 daļas	 5.punktā	

paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā	 un	 sodīts	 ar	 naudas	 sodu	 desmit	
minimālo	mēnešalgu	apmērā	4300	euro. 

No	 [pers.	 B]	 cietušā	 [pers.	 A]	 labā	 piedzītā	 morāla	 kaitējuma	
kompensācija	600	euro.

[2]	Ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	[pers.	B]	atzīts	par	vainīgu	
Krimināllikuma	126.panta	otrās	daļas	5.punktā	paredzētajā	noziedzīgajā	
nodarījumā	par	to,	ka	viņš	tīši	[pers.	A]	nodarīja	miesas	bojājumus	–	sejas	
sasitumu	ar	kreisā	vaiga	kaula	lūzumu,	kas	pēc	sava	rakstura	pieskaitāmi	
vidēja	 smaguma	 miesas	 bojājumiem,	 kas	 izraisa	 ilgstošu	 veselības	
traucējumu	uz	laiku	virs	21	dienas.

[3]	 Izskatījusi	 lietu	 apelācijas	 kārtībā,	 Rīgas	 apgabaltiesa	 ar	
2018.gada	 6.jūnija	 lēmumu	 Rīgas	 rajona	 tiesas	 2018.gada	 23.februāra	
spriedumu	atstāja	negrozītu.	

[4]	 Kasācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 6.jūnija	
lēmumu	 iesniedzis	 cietušais	 [pers.	 A].	 [Pers.	 A]	 pārsūdz	 apelācijas	
instances	 tiesas	 lēmumu	daļā	par	apsūdzētajam	[pers.	B]	noteikto	sodu	
un	daļā	par	morālā	kaitējuma	kompensācijas	apmēru.	
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Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzējs	 norāda,	 ka	 nepiekrīt	 abu	 instanču	
tiesu	nolēmumiem	daļā	par	apsūdzētajam	[pers.	B]	noteikto	soda	veidu,	
proti,	 naudas	 sodu	 un	 tiesas	 noteikto	morālā	 kaitējuma	 kompensācijas	
apmēru,	proti,	600	euro. 

Cietušā	 [pers.	 A]	 ieskatā	 [pers.	 B]	 noteikts	 pārāk	 mīksts	 sods,	
kas	 neatbilst	 izdarītā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 smagumam,	 raksturam	
un	 apstākļiem.	 Nosakot	 apsūdzētajam	 sodu,	 tiesas	 nav	 ievērojušas	
Krimināllikuma	 47.panta	 nosacījumus	 un	 nepamatoti	 par	 atbildību	
mīkstinošiem	apstākļiem	atzinušas	vainas	atzīšanu	un	izdarītā	nožēlošanu.	

Tāpat	 cietušais	 [pers.	 A]	 uzskata,	 ka	 tiesas	 nav	 ievērojušas	
Krimināllikuma	46.panta	otrajā	daļā	reglamentēto	par	to,	ka,	nosakot	soda	
veidu,	jāņem	vērā	apsūdzētā	personību.

Kasācijas	sūdzībā	cietušais	norāda,	ka	 tiesas	nav	ņēmušas	vērā	arī	
Krimināllikuma	 48.panta	 pirmās	 daļas	 8.,12.	 un	 14.punktā	 norādītos	
atbildību	pastiprinošos	apstākļus.

[5]	No	lietas	materiāliem	redzams,	ka	pirmās	instances	tiesā	tiesas	
debatēs	 prokurors	 lūdzis	 apsūdzēto	 [pers.	 B]	 sodīt	 ar	 īslaicīgu	 brīvības	
atņemšanu	uz	3	mēnešiem.	Tiesas	debatēs	cietušais	[pers.	A]	izteicies,	ka	
šāds	sods	ir	par	mīkstu.

Motīvu daļa

[6]	Kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	 
6.jūnija	 lēmums	 atceļams	 daļā	 par	 [pers.	 B]	 noteikto	 sodu	 un	 cietušā	
[pers.	A]	pieteiktās	kaitējuma	kompensācijas	izlemšanu.	Atceltajās	daļās	
lieta	nosūtāma	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

[6.1]	 Senāta	 ieskatā	 cietušais	 [pers.	 A]	 savā	 kasācijas	 sūdzībā	
pamatoti	 norādījis,	 ka	 abu	 instanču	 tiesas,	 nosakot	 [pers.	 B]	 sodu,	 nav	
ievērojušas	 Krimināllikuma	 46.pantā	 otrajā	 daļā	 noteikto,	 bet	 norāde	
kasācijas	 sūdzībā	par	Krimināllikuma	46.panta	 trešās	daļas	pārkāpumu	
nav	pamatota.

Krimināllikuma	 46.panta	 otrā	 daļa	 noteic,	 ka,	 nosakot	 soda	 veidu,	
ņem	vērā	izdarītā	noziedzīgā	nodarījuma	raksturu	un	radīto	kaitējumu,	kā	
arī	vainīgā	personību.

Krimināllikuma	46.panta	 trešā	daļa	noteic,	ka,	nosakot	soda	mēru,	
ņem	vērā	atbildību	mīkstinošos	un	pastiprinošos	apstākļus.

No	abu	instanču	tiesu	nolēmumiem	redzams,	ka,	nosakot	[pers.	B]	sodu,	
pamatoti	ņemts	vērā	atbildību	mīkstinošs	apstāklis	–	savas	vainas	atzīšana	
un	izdarītā	nožēlošana,	kā	arī	atbildību	pastiprinošs	apstāklis	–	noziedzīgais	
nodarījums	 veido	 noziedzīgu	 nodarījumu	 recidīvu.	 Konkrētajā	 gadījumā	
pareizi	piemērotas	Krimināllikuma	47.panta	otrajā	daļā	un	Krimināllikuma	
48.panta	pirmās	daļas	1.punktā	paredzētās	tiesību	normas.	
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Apelācijas	 instances	 tiesa	 izskatījusi	 cietušā	 [pers.	 A]	 apelācijas	
sūdzību	 un	 atzinusi,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa	 spriedumā	 pamatojusi,	
kāpēc	 apsūdzētajam	 nosakāms	 naudas	 sods.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	
piekritusi	pirmās	instances	tiesas	atzinumam,	ka,	nosakot	apsūdzētajam	
[pers.	B]	naudas	sodu,	tiks	sasniegts	soda	mērķis	un	ka	šāds	sods	noteikts,	
arī	 izvērtējot	 apsūdzētā	 personību,	 atbildību	 mīkstinošus	 apstākļus	 un	
atbildību	pastiprinošu	apstākli.	

Kasācijas	 instances	 tiesas	 ieskatā	 šāds	 apelācijas	 instances	 tiesas	
atzinums	 nav	 pamatots.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 visus	
apstākļus,	kas	raksturo	apsūdzētā	personību,	kuri	ietekmē	soda	veida	izvēli.

No	pirmās	instances	tiesas	sprieduma	redzams,	ka	tiesa	spriedumā	
ir	norādījusi	uz	vairākiem	apsūdzētā	[pers.	B]	personību	raksturojošiem	
faktiem	un	ziņām,	tomēr,	izvēloties	soda	veidu,	nav	ņēmusi	vērā,	ka	tiesas	
konstatētie	 fakti	 norāda	 tikai	 uz	 apsūdzētā	 personības	 krasi	 negatīvu	
raksturojumu.	

Pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumā	 norādīts,	 ka	 [pers.	 B]	 agrāk	
ir	 vairākas	 reizes	 sodīts,	 pēdējo	 reizi	 –	 pēc	 Krimināllikuma	 176.panta	
trešās	 daļas	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 10	 gadiem,	 	 konfiscējot	 mantu	
un	ar	policijas	kontroli	uz	3	gadiem,	no	 [..]	 cietuma	raksturots	negatīvi,	
ieslodzījuma	vietā	pieļāvis	49	soda	izciešanas	režīma	pārkāpumus,	par	ko	
38	reizes	sodīts.	Tiesa	spriedumā	norādījusi,	ka	ar	Rīgas	pilsētas	Latgales	
priekšpilsētas	 tiesas	2017.gada	30.novembra	 lēmumu	 [pers.	B]	nosacīti	
pirms	 termiņa	atbrīvots	no	atlikušā	brīvības	atņemšanas	 soda	–	1	gads	 
1	mēnesis		un	5	dienas	–		izciešanas.	

Pirmās	instances	tiesas	spriedumā	arī	norādīts,	ka,	izvēloties	soda	veidu,	
tiesa	ņem	vērā	[pers.	B]	veselības	stāvokli,	kas	arī	agrāk	bijis	par	iemeslu	viņa	
nosacītai	pirmstermiņa	atbrīvošanai	no	brīvības	atņemšanas	soda.	

Kasācijas	instances	tiesa	norāda,	ka	šāds	tiesas	atzinums	ir	kļūdains,	
jo	ar	Rīgas	pilsētas	Latgales	priekšpilsētas	tiesas	2017.gada	30.novembra	
lēmumu	[pers.	B]	nosacīti	pirms	termiņa	atbrīvots	no	brīvības	atņemšanas	
soda,	 pamatojoties	 uz	 Krimināllikuma	 61.pantā	 noteikto	 un	 ievērojot	
Kriminālprocesa	 likuma	 643.panta	 prasības.	 Minētās	 tiesību	 normas	
neparedz	personas	nosacītu	pirmstermiņa	atbrīvošanu	no	soda	slimības	
dēļ.	Turklāt	ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumu,	pamatojoties	uz	tiesu	
psihiatriskās	 ekspertīzes	 atzinumu,	 konstatēts,	 ka	 [pers.	 B]	 ar	 psihisku	
slimību	 neslimo,	 viņa	 veselības	 stāvoklis	 pieļauj	 izciest	 Krimināllikumā	
paredzēto	sodu.

Tādējādi	Senāta	ieskatā	abu	instanču	tiesas,	atzīstot,	ka	[pers.	B]	pēc	
Krimināllikuma	 126.panta	 otrās	 daļas	 5.punkta	 nosakāms	 naudas	 sods,	
izvēloties	soda	veidu,	pretēji	tiesu	nolēmumos	norādītajam	nav	izvērtējušas		
apsūdzētā	 personību.	 Abu	 instanču	 tiesas	 pieļāvušas	 Kriminālprocesa	
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likuma	 574.panta	 1.punktā	 minēto	 Krimināllikuma	 pārkāpumu,	 tas	 ir,	
nepareizi	piemērojušas	Krimināllikuma	46.panta	otro	daļu.	Tāpēc	apelācijas	
instances	tiesas	lēmums	atceļams	daļā	par	[pers.	B]	noteikto	sodu.

[6.2]	 Senāts	 kā	 nepamatotus	 noraida	 cietušā	 [pers.	 A]	 kasācijas	
sūdzībā	 izteiktos	 iebildumus,	 ka,	 nosakot	 [pers.	 B]	 sodu,	 bija	 jāņem	
vērā	Krimināllikuma	48.panta	pirmās	daļas	8.,12.	un	14.punktā	minētie	
atbildību	 pastiprinošie	 apstākļi.	 Senāts	 norāda,	 ka	 abu	 instanču	 tiesas	
pamatoti	 nav	 šādus	 apstākļus	 konstatējušas,	 apsūdzība	 tādus	 nav	
norādījusi,	 lietas	 materiāli,	 kā	 arī	 kasācijas	 sūdzība	 nesatur	 konkrētas	
ziņas,	kas	būtu	par	pamatu	šādu	apstākļu	konstatēšanai.	

[6.3]	 Cietušais	 [pers.	 A]	 kasācijas	 sūdzībā	 norādījis,	 ka	 nepiekrīt	
apelācijas	 instances	 tiesas	 atzinumam,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa	
pareizi	 izlēmusi	 daļēji	 apmierināt	 viņa	 pieteikumu	 par	 morālā	
kaitējuma	 kompensāciju.	 Kasācijas	 sūdzībā	 cietušais	 nav	 norādījis	 uz	
Kriminālprocesa	 likuma	 normu	 pārkāpumu,	 tiesai	 lemjot	 par	 morālā	
kaitējuma	kompensācijas	piedziņu.

Kasācijas	 instances	 tiesa,	 konstatējot,	 ka	 pieļauts	 Kriminālprocesa	
likuma	 528.panta	 pirmās	 daļas	 9.punkta	 pārkāpums,	 ievērojot	
Kriminālprocesa	 likuma	 584.panta	 otrajā	 daļā	 noteikto,	 pārsniedz	
kasācijas	sūdzībā	izteikto	prasību	apjomu.

Kriminālprocesa	 likuma	 528.pantā	 noteiktas	 prasības	 notiesājoša	
sprieduma	 rezolutīvās	 daļas	 saturam.	 Minētās	 likuma	 normas	 pirmās	
daļas	9.punkts	noteic,	ka	notiesājoša	sprieduma	rezolutīvajā	daļā	norāda	
tiesas	 lēmumu	par	kaitējuma	kompensāciju,	 tai	skaitā	valsts	 izmaksātās	
kompensācijas	apmēru	 [..].	 Senāta	 ieskatā	 tas	nozīmē,	ka	gadījumā,	kad	
pieteikums	apmierināts	daļēji,	sprieduma	rezolutīvajā	daļā	jānorāda,	kādā	
daļā	kaitējuma	kompensācija	nav	noteikta	vai	noraidīta.	

Konkrētajā	 gadījumā	 pieļauts	 Kriminālprocesa	 likuma	 528.panta	
pirmās	 daļas	 9.punkta	 pārkāpums,	 kas	 Senāta	 ieskatā	 ir	 atzīstams	 par	
Kriminālprocesa	 likuma	būtisku	pārkāpumu	šā	 likuma	575.panta	 trešās	
daļas	izpratnē	un	novedis	pie	nelikumīga	nolēmuma.	

No	 pirmās	 instances	 tiesas	 sprieduma	 motīvu	 daļas	 redzams,	 ka	
tiesa,	 izvērtējot	 lietas	apstākļus,	 atzinusi,	 ka	 cietušā	pieteiktā	kaitējuma	
kompensācijas	 apmērs	 jāsamazina	 līdz	 600	 euro,	 un	 sprieduma	
rezolutīvajā	 daļā	 norādījusi,	 ka	 no	 apsūdzētā	 [pers.	 B]	 cietušā	 [pers.	 A]	
labā	jāpiedzen	600	euro.	Tiesas	sprieduma	rezolutīvajā	daļā	nav	norādīts	
par	 to,	 kā	 izlemts	 kaitējuma	 kompensācijas	 pieteikums	 pārējā	 daļā,	
jo	 cietušais	 [pers.	 A]	 morālā	 kaitējuma	 kompensāciju	 bija	 pieteicis	 
3500 euro	 apmērā.	 Kasācijas	 instances	 tiesas	 ieskatā	 tiesai,	 nenosakot	
kādā	daļā	pieteikto	kaitējuma	kompensāciju	vai	to	noraidot,	tas	konkrēti	
jānorāda	sprieduma	rezolutīvajā	daļā.	
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[6.4]	Šajā	kriminālprocesā	apsūdzētajam	[pers.	B]	drošības	līdzeklis	
nav	piemērots.	Kasācijas	 instances	 tiesa	uzskata,	 ka	 šobrīd	nav	pamata	
apsūdzētajam	[pers.	B]	piemērot	drošības	līdzekli.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 6.jūnija	 lēmumu	 daļā	 par	
[pers.	 B]	 noteikto	 sodu,	 daļā	 par	 cietušā	 [pers.	 A]	 pieteiktās	 morālā	
kaitējuma	kompensācijas	izlemšanu	un	lietu	atceltajās	daļās	nosūtīt	jaunai	
izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā;

pārējā	daļā	apelācijas	instances	tiesas	lēmumu	atstāt	negrozītu.
Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē  
(in absentia)
Ja tiesai ir zināms, ka apsūdzētais atrodas ārvalstī un ir ievietots stacionārā, 
tai nav pamata atzīt, ka apsūdzētā atrašanās vieta nav zināma un ka lietu 
tādēļ var iztiesāt apsūdzētā prombūtnē (in absentia).
Tiesai nav pamata atzīt, ka apsūdzētais uz tiesas sēdi nav ieradies 
neattaisnojoša iemesla dēļ, ja tiesai iesniegtas izziņas no slimnīcas, kas 
apstiprina, ka apsūdzētais slimnīcā ievietots vairākkārt (Kriminālprocesa 
likuma 465.pants).

Rīgā	2019.gada	24.maijā	 SKK-22/2019
ECLI:LV:AT:2019:0524.11370042010.2.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senatore	Aija	Branta,	 
 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senatore	Anita	Nusberga

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 Aizkraukles	
prokuratūras	 prokurora	 Jāņa	 Dubera	 kasācijas	 protestu	 un	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 aizstāvja	 Ivara	 Krauzes	 kasācijas	 sūdzību	 par	 Zemgales	
apgabaltiesas	2018.gada	23.maija	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1] Ar	Bauskas	rajona	tiesas	2016.gada	19.oktobra	spriedumu
[1.1]	[pers.	A],	personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	175.panta	ceturtajā	daļā	(likuma	

redakcijā	līdz	2013.gada	1.aprīlim)	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	
un	 sodīts	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 2	 gadiem	 un	 policijas	 kontroli	 uz	 
1	gadu.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	51.pantu	galīgais	sods	noteikts	brīvības	
atņemšana	uz	6	gadiem	8	mēnešiem	un	policijas	kontrole	uz	1	gadu.

[Pers.	A]	apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	20.panta	2.,	3.	un	4.daļas	un	
179.panta	trešās	daļas	(likuma	redakcijā	līdz	2013.gada	1.aprīlim)	atzīts	
par	nevainīgu	un	attaisnots.

[Pers.	A]	piemērotie	drošības	līdzekļi	–	drošības	nauda	10	000	euro 
un	aizliegums	izbraukt	no	valsts	–	grozīti	uz	apcietinājumu.

Cietušā	SIA	“Swedbank	Līzings”	kaitējuma	kompensācija	atstāta	bez	
izskatīšanas.

Cietušā	 VAS	 “Hipotēku	 un	 Zemes	 banka”	 kaitējuma	 kompensācija	
25	097,91	euro	noraidīta.	
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[1.2]	[Pers.	B],	personas	kods	[..],
apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 179.panta	 trešās	 daļas	 (likuma	

redakcijā	līdz	2013.gada	1.aprīlim)	atzīta	par	nevainīgu	un	attaisnota.

[2]	Pirmstiesas	procesā	[pers.	B]	celta	apsūdzība	pēc	Krimināllikuma	
179.panta	 trešās	 daļas	 par	 to,	 ka	 viņa	 personu	 grupā	 pēc	 iepriekšējas	
vienošanās	 izšķērdēja	 viņas	 pārziņā	 esošo	 svešu	 mantu	 lielā	 apmērā.	
[Pers.	A]	pirmstiesas	procesā	celta	apsūdzība	pēc	Krimināllikuma	20.panta	
2.,	3.,	4.daļas	un	179.panta		trešās	daļas	par	to,	ka	viņš	uzkūdīja,	organizēja	
un	 atbalstīja	 [pers.	 B]	 viņas	 pārziņā	 esošās	 mantas	 izšķērdēšanu	 lielā	
apmērā.

Ar	minēto	spriedumu	[pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	arī	Krimināllikuma	
175.panta	ceturtajā	daļā	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	par	svešas	
kustamas	mantas	slepenu	nolaupīšanu	lielā	apmērā.

[3]	Ar	Zemgales	apgabaltiesas	2018.gada	23.maija	lēmumu,	iztiesājot	
lietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	 ar	 Aizkraukles	 rajona	 prokuratūras	
prokurora	J.	Dubera	apelācijas	protestu	un	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvja	
I.	Krauzes	apelācijas	sūdzību,	Bauskas	rajona	tiesas	2016.gada	19.oktobra	
spriedums	atcelts	daļā	par	[pers.	A]	atzīšanu	par	vainīgu	un	sodīšanu	pēc	
Krimināllikuma	175.panta	ceturtās	daļas,	daļā	par	[pers.	A]	noteikto	galīgo	
sodu	saskaņā	ar	Krimināllikuma	51.pantu	un	daļā	par	rīcību	ar	drošības	
naudu	14	228,72	000	euro	 un	krimināllieta	nosūtīta	 jaunai	 izskatīšanai	
pirmās	instances	tiesā.

Nolemts	 turpināt	 [pers.	 A]	 piemēroto	 drošības	 līdzekli	 –	
apcietinājumu	 –,	 bet	 drošības	 naudu	 14	 228,72	 euro	 ieskaitīt	 valsts	
budžetā.

Pārējā	daļā	pirmās	instances	tiesas	spriedums	atstāts	negrozīts.

[4]	 Par	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 23.maija	 lēmumu	
kasācijas	protestu	iesniedzis	Aizkraukles	rajona	prokuratūras	prokurors	
J.	Duberis,	bet	kasācijas	sūdzību	 iesniedzis	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvis	
I.	Krauze.	

[5]	Kasācijas	protestā	lūgts	atcelt	Zemgales	apgabaltiesas	2018.gada	
23.maija	 spriedumu	 sakarā	 ar	 apelācijas	 instances	 tiesas	 pieļautajiem	
Kriminālprocesa	 likuma	 būtiskiem	 pārkāpumiem	 un	 Kriminālprocesa	
likuma	574.panta	otrās	daļas	(domājams	–	2.punktā)	norādīto	pārkāpumu.	
Savu	lūgumu	prokurors	pamatojis	ar	turpmāk	norādītajiem	argumentiem.

[5.1]	Atzīstot	apsūdzētā	neierašanos	uz	tiesas	sēdi	par	neattaisnojošu,	
tiesa	 nepamatoti	 nav	 piemērojusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 560.panta	
trešo	daļu,	kas	paredz	atstāt	bez	izskatīšanas	aizstāvja	iesniegto	apelācijas	
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sūdzību,	ja	apsūdzētais	uz	tiesas	sēdi	neierodas	bez	attaisnojoša	iemesla.
[5.2]	Atzīstot,	ka	 ir	 sašaurinātas	 [pers.	C]	 tiesības	 tikt	 atzītam	par	

cietušo,	un	šā	iemesla	dēļ	atceļot	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	daļā	
par	 [pers.	 A]	 atzīšanu	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 175.panta	 ceturtajā	
daļā	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā,	apelācijas	instances	tiesa	nav	
izvērtējusi	 apstākli,	 ka	 lietas	 nosūtīšana	 atkārtotai	 izskatīšanai	 pirmās	
instances	tiesā	var	izraisīt	Kriminālprocesa	likuma	14.panta	pārkāpumu.	
Turklāt,	ja	[pers.	C]	uzskatīja,	ka	[pers.	A]	darbību	rezultātā	viņam	nodarīts	
materiāls	zaudējums,	viņš,	jau	sākot	no	2009.gada	oktobra,	varēja	vērsties	
policijā	 ar	 lūgumu	atzīt	 viņu	par	 cietušo.	Minētās	 tiesības	 [pers.	 C]	 nav	
izmantojis.	

[5.3]	Attaisnojot	 [pers.	A]	 apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	20.panta	
2.,	3.	un	4.daļas	un	179.panta	trešās	daļas	un	[pers.	B]	pēc	Krimināllikuma	 
179.panta	trešās	daļas,	apelācijas	instances	tiesa	pieļāvusi	Kriminālprocesa	
likuma	 574.panta	 2.punktā	 norādīto	 Krimināllikuma	 pārkāpumu,	 jo	
nepareizi	interpretējusi	Krimināllikuma	179.pantu.

[5.4]	 Nesniedzot	 lietā	 iegūto	 pierādījumu	 vērtējumu,	 ko	 nebija	
veikusi	 arī	 pirmās	 instances	 tiesa,	 kā	 arī	 neizvērtējot	 protestā	minētos	
argumentus,	apelācijas	instances	tiesa	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	
564.panta	 ceturtajā	 daļā	 noteikto	 prasību	pārkāpumu.	 Tā	 kā	 ne	 pirmās	
instances	 tiesa,	 ne	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 izvērtējusi	 visus	 lietā	
iegūtos	 pierādījumus,	 pieļauts	 arī	 Kriminālprocesa	 likuma	 15.panta	
pārkāpums,	proti,	pārkāptas	tiesības	uz	taisnīgu	tiesu.

[6]	Par	Zemgales	apgabaltiesas	2018.gada	23.maija	lēmumu	kasācijas	
sūdzību	 iesniedzis	apsūdzētā	 [pers.	A]	aizstāvis	 I.	Krauze,	 	 lūdzot	atcelt	
apelācijas	instances	tiesas	nolēmumu	daļā	par	[pers.	A]	iepriekš	piemērotā	
drošības	līdzekļa	–	drošības	naudas	14	228,72	euro	–	ieskaitīšanu	valsts	
budžetā	 un	 drošības	 līdzekļa	 –	 apcietinājuma	 –	 saglabāšanu	 un	 šajā	
daļā	 nosūtīt	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	 instances	 tiesā	 sakarā	
ar	pieļautajiem	Kriminālprocesa	 likuma	1.	un	14.panta,	244.panta	otrās	
daļas,	511.panta	otrās	daļas	un	512.panta	otrās	daļas	pārkāpumiem,	kas	
atzīstami	par	būtiskiem	pārkāpumiem	šā	 likuma	575.panta	 trešās	daļas	
izpratnē	 un	noveduši	 pie	 nelikumīga	 sprieduma.	 Savu	 lūgumu	 aizstāvis	
pamatojis	ar	turpmāk	norādītajiem	argumentiem.	

[6.1]	Atzīstot,	ka	 [pers.	A]	uz	 tiesas	sēdi	nav	 ieradies	neattaisnojošu	
iemeslu	dēļ,	proti,	ka	viņš	atrodas	ārvalstī	un	viņa	atrašanās	vieta	nav	zināma,	
apelācijas	instances	tiesa	nav	izvērtējusi	aizstāvības	iesniegtajos	dokumentos	
ietvertās	ziņas,	ka	[pers.	A]	sakarā	ar	saslimšanu	ārvalstī	ievietots	ārstniecības	
iestādē.	Tā	kā	apelācijas	instances	tiesai	bija	zināma	[pers.	A]	atrašanās	vieta,	
tai	nebija	pamats	lietu	iztiesāt	apsūdzētā	prombūtnē.
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[6.2]	Apelācijas	instances	tiesai	nebija	pamats	arī	atzīt,	ka	[pers.	A],	
neierodoties	 uz	 pirmās	 instances	 tiesas	 sprieduma	 pasludināšanu	 un	
apelācijas	instances	tiesas	sēdi,	nav	pildījis	savus	pienākumus,	un	minētā	
iemesla	dēļ	 atcelt	pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	daļā	par	 rīcību	ar	
drošības	naudu.

Pirmās	 instances	 tiesa	 apcietinājuma	 piemērošanu	 [pers.	 A]	
pamatoja	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 272.panta	 ceturtajā	 daļā	 noteikto,	
nevis	tādēļ,	ka	[pers.	A]	pārkāpis	viņam	piemērotos	drošības	līdzekļus.	Arī	
uz	apelācijas	instances	tiesas	sēdi	[pers.	A]	neieradās	attaisnojoša	iemesla	
dēļ,	 proti,	 sakarā	 ar	 viņa	 ievietošanu	 stacionārā.	 Lietā	 nav	 pierādījumu	
tam,	ka	[pers.	A]	izbraucis	no	valsts	laikā,	kad	bija	spēkā	viņam	piemērotais	
drošības	līdzeklis	–	aizliegums	izbraukt	no	valsts.	Līdz	ar	to	nepamatots	ir	
apelācijas	instances	tiesas	secinājums,	ka	[pers.	A]	turpina	pārkāpt	viņam	
noteikto	drošības	līdzekli.

[6.3]	 Atstājot	 negrozītu	 ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	
piemēroto	 drošības	 līdzekli	 –	 apcietinājumu,	 apelācijas	 instances	 tiesa	
nav	 ņēmusi	 vērā	 visus	 Kriminālprocesa	 likuma	 244.panta	 otrajā	 daļā	
norādītos	apstākļus,	bet	tikai	to,	ka	[pers.	A]	 ir	apsūdzēts	sevišķi	smaga	
nozieguma	izdarīšanā.

[6.4]	 Aizstāvis	 arī	 uzskata,	 ka	 šajā	 kriminālprocesā	 ir	 pārkāptas	
apsūdzētā	 tiesības	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā,	
kas	noteiktas	Kriminālprocesa	likuma	14.pantā.	Līdz	ar	to	apcietinājuma	
saglabāšana	 [pers.	 A]	 nav	 attaisnojama	 ar	 kriminālprocesa	 interesēm,	
turklāt	arī	tādēļ,	ka	notiesājošais	spriedums	ir	atcelts.

[7]	 Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 578.panta	 otrajā	 daļā	
noteiktajam	 apsūdzētā	 [pers.	 B]	 iesniegusi	 iebildumus	 pret	 kasācijas	
protestu.	Iebildumos	[pers.	B]	izteikusi	alternatīvu	lūgumu,	proti,	vai	nu	
atteikt	pārbaudīt	kasācijas	kārtībā	apelācijas	instances	tiesas	nolēmumu	
daļā	par	viņas	attaisnošanu,	vai	arī	šajā	daļā	kasācijas	protestu	noraidīt.

Apsūdzētā	[pers.	B]	uzskata,	ka	viņa	pamatoti	attaisnota	apsūdzībā	
pēc	 Krimināllikuma	 179.panta	 trešās	 daļas,	 bet	 prokurors	 tikai	 formāli	
norādījis	uz	Kriminālprocesa	likuma	15.panta	un	564.panta	ceturtās	daļas	
pārkāpumu	un	Krimināllikuma	panta	nepareizu	piemērošanu.

[Pers.	 B]	 arī	 uzskata,	 ka	 kasācijas	 protests	 daļā	 par	 [pers.	 A]	
attaisnošanu	 apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 20.panta	 otrās,	 trešās	
un	 ceturtās	 daļas	 un	 179.panta	 trešās	 daļas	 ir	 pamatots.	 Vienlaikus	
[pers.	B]	norāda,	ka	pirmās	 instances	tiesa	un	apelācijas	 instances	tiesa	
nav	apsvērušas	iespēju	notiesāt	[pers.	A]	par	grupā	ar	[pers.	D]	izdarītu	
Krimināllikuma	177.panta	trešajā	daļā	paredzēto	noziedzīgo	nodarījumu.

Apsūdzētā	[pers.	B]	lūgusi	pieņemt	blakus	lēmumu	par	izmeklēšanas	
iestāžu	 (policijas	 un	 prokuratūras)	 pirmstiesas	 procesā	 pieļautajiem	
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pārkāpumiem,	 noklausoties	 klienta-aizstāvja	 telefonsarunas	 un	
pievienojot	šo	sarunu	audioierakstu	lietas	materiāliem.		

Motīvu daļa

[8]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 Zemgales	 apgabaltiesas	 
2018.gada	23.maija	lēmums	atceļams	daļā	ar	kuru	atcelts	Bauskas	rajona	
tiesas	 2016.gada	 19.oktobra	 spriedums	 daļā	 par	 [pers.	 A]	 atzīšanu	 par	
vainīgu	 un	 sodīšanu	 pēc	 Krimināllikuma	 175.panta	 ceturtās	 daļas	 un	
[pers.	 A]	 noteikto	 galīgo	 sodu	 saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 51.pantu	 un	
lietas	nosūtīšanu	izskatīšanai	Bauskas	rajona	tiesā.	

[9]	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.panta	 otrā	 daļa	 noteic,	 ka	
spriedumam	 jābūt	 tiesiskam	 un	 pamatotam.	 Spriedums	 ir	 tiesisks	 un	
pamatots,	ja	tas	atbilst	Kriminālprocesa	likuma	512.panta	nosacījumiem,	
tostarp	minētā	panta	pirmajai	daļai,	kas	noteic,	ka	tiesa,	taisot	spriedumu,	
pamatojas	uz	materiālo	un	procesuālo	tiesību	normām.	

Kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka,	iztiesājot	krimināllietu,	apelācijas	
instances	tiesa	minēto	procesuālo	tiesību	normas	nav	ievērojusi.

[10]	Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	465.panta	pirmo	daļu,	
apelācijas	instances	tiesa	lietu	iztiesājusi	apsūdzētā	[pers.	A]	prombūtnē	
(in absentia).

Lemjot	 jautājumu	par	 iespējamību	 iztiesāt	krimināllietu	apsūdzētā	
[pers.	A]	prombūtnē,	apelācijas	 instances	tiesa,	atsaucoties	uz	[pilsētas]	
(Ukraina)	 Centrālās	 rajona	 slimnīcas	 izziņu,	 atzinusi,	 ka	 viņš	 atrodas	
ārvalstī	un	ka	nav	zināma	viņa	konkrēta	atrašanās	vieta.	Turklāt,	ņemot	
vērā	to,	ka	trūkst	informācijas	par	[pers.	A]	veselības	stāvokli,	apelācijas	
instances	tiesa	viņa	neierašanos	tiesā	atzinusi	par	neattaisnojošu.	

Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 465.panta	 pirmajā	 daļā	
noteiktajam	 krimināllietu	 tiesa	 var	 iztiesāt	 apsūdzētā	 prombūtnē	 
(in absentia)	vienā	no	likumā	norādītajiem	gadījumiem.	Proti,	ja	apsūdzētā	
atrašanās	vieta	nav	 zināma	un	 tas	norādīts	 informācijā	par	meklēšanas	
rezultātu,	vai	 ja	apsūdzētais	atrodas	ārvalstī	un	viņa	ierašanos	tiesā	nav	
iespējams	nodrošināt.

Neiespējamība	 nodrošināt	 apsūdzētā	 piedalīšanos	 iztiesāšanā	
saistāma	 ar	 atzinumu,	 ka	 lietas	 izskatīšana	 apsūdzētā	 prombūtnē	 
(in absentia)	 ir	 izņēmuma	 situācija	 un	 apsūdzētā	 piedalīšanās	 nav	
panākama	 ne	 ar	 kādiem	 procesuālajiem	 līdzekļiem,	 proti,	 viņa	
piedalīšanos	 nevar	 nodrošināt.	 Tādējādi	 šī	 lietas	 iztiesāšanas	 forma	
īstenojama	 tad,	 kad	 kompetentās	 valsts	 institūcijas	 ir	 veikušas	 visus	
iespējamos	 saprātīgos	 procesuālos	 pasākumus,	 tai	 skaitā	 meklēšanas	
pasākumus,	 starptautiskās	 sadarbības	 pasākumus,	 saprātīgu	 lietas	
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iztiesāšanas	atlikšanu,	apturēšanu,	tehnisko	līdzekļu	pielietojumu	u.tml.,	
lai	 nodrošinātu	 apsūdzētā	 piedalīšanos,	 taču	 tas	 nav	 spējis	 nodrošināt	
apsūdzētā	 ierašanos	 iztiesāšanā.	 Tādējādi	 situācijas,	 kad	 apsūdzētā	
ierašanos	nav	iespējams	nodrošināt,	saistāmas	ar	objektīvi	pastāvošiem,	
nepārvaramiem	 šķēršļiem,	 piemēram,	 ārvalsts	 atteikums	 izdot	 personu	
un	uz	apsūdzēto	attiecināms	liegums	iebraukt	Latvijā	u.tml.	Taču	tās	nav	
saistāmas	ar	pārejošiem	šķēršļiem	personas	piedalīšanās	nodrošināšanai.	
Piemēram,	 ārvalstīs	 esoša	 apsūdzētā	 slimība,	 kas	 liedz	 ierasties	 tiesā	
(Strada-Rozenberga K. Tiesu prakse Kriminālprocesa likuma 464. un  
465.panta piemērošanā. Rīga: Augstākā tiesa, 2017. Pieejams:	 http:// 
www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas).

Judikatūrā	 iepriekš	 izteiktas	 atziņas	 par	 iespējamību	 lietu	 izskatīt	
apsūdzētā	prombūtnē	(in absentia),	atzīstot,	ka,	lemjot	par	apstākļu	esību,	
kad	apsūdzētā	ierašanos	tiesā	nav	iespējams	nodrošināt,	tiesai	ir	jāizsmeļ	
visi	 Kriminālprocesa	 likumā	 paredzētie	 līdzekļi,	 kas	 saistīti	 ar	 procesa	
virzību,	 piespiedu	 līdzekļi	 un	 sankcijas,	 tehniskie	 līdzekļi,	 ievērojot	
kriminālprocesa	pamatprincipus	un	nepiešķirot	kādam	no	tiem	prioritāti	
bez	 to	 izvērtēšanas,	 lai	 sasniegtu	 Kriminālprocesa	 likuma	 1.pantā	
definēto	likuma	mērķi	(Augstākās tiesas 2015.gada  14.maija lēmums lietā  
Nr. SKK-47/2015 (12507000607), 2015.gada 28.maija lēmums lietā  
Nr. SKK-74/2015 (11370030105)).	

Izskatāmajā	 lietā	 konstatēts,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesai	 bija	
zināma	apsūdzētā	[pers.	A]	atrašanās	vieta,	proti,	ka	viņš	atrodas	ārvalstī	–	
Ukrainā	–	un	ir	ievietots	stacionārā.	Līdz	ar	to	apelācijas	instances	tiesai	
nebija	pamata	atzīt,	ka	apsūdzētā	atrašanās	vieta	nav	zināma.	Turklāt,	ja	
apelācijas	instances	tiesa	uzskatīja,	ka	apsūdzētā	atrašanās	vieta	tai	nav	
zināma,	bija	jāizsludina	viņa	meklēšana.	Apelācijas	instances	tiesai	nebija	
pamata	arī	atzīt,	ka	apsūdzētais	uz	tiesas	sēdi	nav	ieradies	neattaisnojoša	
iemesla	dēļ,	 jo	tiesas	sēdē	apsūdzētā	aizstāvji	iesniedza	tiesai	izziņas	no	
[pilsētas]	Centrālās	rajona	slimnīcas,	un	šajās	izziņās	norādītais	apstiprina,	
ka	apsūdzētais	slimnīcā	ievietots	vairākkārt.	

Līdz	 ar	 to	 kasācijas	 instances	 tiesa	 konstatē,	 ka,	 pārkāpjot	
Kriminālprocesa	likuma	465.panta	pirmo	daļu,	apelācijas	instances	tiesa	
nepamatoti	lietu	iztiesājusi	apsūdzētā	[pers.	A]	prombūtnē	(in absentia).

[11]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
pārkāpusi	arī	Kriminālprocesa	likuma	562.panta	pirmo	daļu,	kas	noteic,	
ka	tiesas	izmeklēšana	un	tiesas	debates	apelācijas	instances	tiesā	notiek	
sūdzībā	vai	protestā	izteikto	prasību	apjomā	un	ietvaros,	kurus	nedrīkst	
pārsniegt,	 izņemot	 gadījumus,	 kad	 apelācijas	 instances	 tiesai	 rodas	
šaubas	par	pirmās	instances	tiesas	konstatēto	apsūdzētā,	dalībnieku	vai	
līdzdalībnieku	vainu	vai	atbildību	pastiprinošiem	apstākļiem.	
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	Par	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	apelācijas	sūdzību	iesniedza	
apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvis	 I.	Krauze,	sūdzībā	 lūdzot	 to	atcelt	daļā	par	
[pers.	A]	 atzīšanu	par	 vainīgu	 apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	175.panta	
ceturtās	daļas	un	viņu	attaisnot.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 šajā	 daļā	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 celtās	
apsūdzības	pamatotību	neizvērtēja,	bet	nosūtīja	 lietu	jaunai	 iztiesāšanai	
pirmās	 instances	 tiesā.	 Turklāt	 spriedumā	 apelācijas	 instances	 tiesa	
norādīja,	 ka	 lietā	par	 cietušo	atzīstams	 [pers.	C].	Tādējādi	bez	kasācijas	
sūdzībā	 minēto	 argumentu	 izvērtēšanas	 apelācijas	 instances	 tiesa	
prezumējusi,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 vainīgums	 ir	 pierādīts	 ārpus	
saprātīgām	 šaubām,	 jo	 pirmās	 instances	 tiesa	 viņu	 atzinusi	 par	 vainīgu	
Krimināllikuma	 175.panta	 ceturtajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā.	Turklāt	pirmās	instances	tiesa,	ņemot	vērā	prokurora	tiesas	
sēdē	 grozīto	 apsūdzību,	 atzina,	 ka	 materiālais	 kaitējums	 nav	 nodarīts	
SIA	“Hipotēku	un	zemes	banka”,	bet	[pers.	C],	un	no	apsūdzētā	[pers.	A]	
kaitējuma	kompensāciju	nepiedzina.

Sava	atzinuma	pamatošanai	par	nepieciešamību	lietu	nosūtīt	jaunai	
iztiesāšanai	 pirmās	 instances	 tiesā	 apelācijas	 instances	 tiesa	 tostarp	
atsaukusies	arī	uz	liecinieka	[pers.	C]	un	viņa	pārstāvja	advokāta	A.	Pundura	
iesniegumiem,	 kas	 datēti	 attiecīgi	 ar	 2017.gada	 17.	 un	 23.augustu	 
(10	 mēnešus	 pēc	 pirmās	 instances	 tiesas	 sprieduma	 pasludināšanas),	
kuros	izteikts	lūgums	atcelt	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	un	nosūtīt	
lietu	jaunai	izskatīšanai,	lai	novērstu	[pers.	C]	kā	cietušā	tiesību	pārkāpumu.	
Proti,	apelācijas	instances	tiesa	savu	atzinumu	pamatojusi	arī	ar	lūgumu,	
ko	izteikušas	personas,	kurām	šajā	konkrētajā	lietā	nebija	tiesiska	pamata	
paust	 viedokli	 par	 pirmās	 instances	 tiesas	 sprieduma	 likumību	 un	
pamatotību.	Vienlaikus	apelācijas	 instances	 tiesa	nav	 izvērtējusi	pirmās	
instances	 tiesas	 spriedumā	norādīto	 apstākli,	 proti,	 ka	 [pers.	 C],	 ja	 viņš	
uzskatīja,	 ka	 viņam	 nozieguma	 rezultātā	 ir	 nodarīts	 kaitējums,	 jau	 no	
2009.gada	bija	tiesības	vērsties	tiesībsargājošās	iestādēs.		

Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 566.pantā	 noteiktajam,	 ja	
apelācijas	 instances	tiesa,	 izskatot	 lietu,	konstatē	šā	 likuma	pārkāpumu,	
kas	katrā	ziņā	izraisa	sprieduma	atcelšanu,	vai	kādu	citu	būtisku	šā	likuma	
pārkāpumu,	 kuru	 tā	 pati	 nevar	novērst,	 nepārkāpjot	 apsūdzētā	 tiesības	
uz	aizstāvību,	tā	pieņem	lēmumu	par	pirmās	instances	tiesas	sprieduma	
atcelšanu	pilnībā	vai	kādā	tā	daļā	un	lietas	nosūtīšanu	jaunai	izskatīšanai	
pirmās	instances	tiesā.

Izskatāmajā	 lietā	 apelācijas	 instances	 tiesa	 šādu	 pārkāpumu	 nav	
konstatējusi.

Turklāt	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 motivējusi,	 kāpēc	 tā	
noraida	 pirmās	 instances	 tiesas	 atzinumu,	 kas	 pamatots	 ar	 atsauci	 uz	
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Kriminālprocesa	likuma	96.panta	ceturto	daļu,	ka	tiesa	var	atzīt	personu	
par	cietušo	krimināllietas	iztiesāšanā	līdz	tiesas	izmeklēšanas	sākumam	
pirmās	 instances	 tiesā.	 Līdz	 ar	 to	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pārkāpusi	
Kriminālprocesa	likuma	564.panta	ceturtajā	daļā	noteikto,	ka	nolēmuma	
motīvu	 daļā	 norāda	 pierādījumus,	 kas	 apstiprina	 apelācijas	 instances	
tiesas	atzinumu,	motīvus,	kāpēc	apelācijas	instances	tiesa	noraida	kādus	
pierādījumus,	un		likumus,	pēc	kuriem	tā	vadās.			

[12]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	
spriedums	 daļā	 par	 [pers.	 B]	 atzīšanu	 par	 nevainīgu	 apsūdzībā	 pēc	
Krimināllikuma	 179.panta	 trešās	 daļas	 un	 attaisnošanu	 un	 [pers.	 A]	
atzīšanu	 par	 nevainīgu	 apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 20.panta	 otrās,	
trešās	 un	 ceturtās	 daļas	 un	 179.panta	 trešās	 daļas	 un	 attaisnošanu	
ir	 atstājams	 negrozīts,	 bet	 prokurora	 protests	 šajā	 daļā	 noraidāms.	
Senāts	konstatē,	 ka	prokurora	kasācijas	protestā	 šajā	daļā	nav	 izklāstīti	
tādi	 argumenti,	 kas	 varētu	 būt	 par	 pamatu	 apelācijas	 instances	 tiesas	
nolēmuma	atcelšanai	vai	grozīšanai.

Atzīstot,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa	 lietā	 iegūtos	 pierādījumus	 ir	
izvērtējusi	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 normās	 noteiktajam,	
apelācijas	 instances	 tiesa,	 pamatojoties	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 
564.panta	sesto	daļu,	atzinusi	par	iespējamu	neatkārtot	pirmās	instances	
tiesas	 spriedumā	 minētos	 pierādījumus	 un	 atzinumus.	 Vienlaikus	
apelācijas	 instances	 tiesa	 izvērtējusi	 arī	 apelācijas	 protestā	 minētos	
argumentus,	kas	atkārtoti	arī	kasācijas	protestā,	un	tos	motivēti	noraidījusi.	

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 protestā	 izteiktais	 apgalvojums	
par	 abu	 tiesu	 instanču	 pieļautajiem	 Kriminālprocesa	 likuma	 normu	
pārkāpumiem,	 izvērtējot	 pierādījumus,	 nav	 argumentēts.	 Vienlaikus	
protestā	 nav	 izvērtēti	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumā	 minētie	
argumenti	par	apsūdzētajam	[pers.	A]	celtās	apsūdzības	pamatotību	pēc	
Krimināllikuma	179.panta.	

Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 569.panta	 pirmajā	 un	 trešajā	
daļā	 noteiktajam	 kasācijas	 instances	 tiesa	 pierādījumus	 lietā	 no	 jauna	
neizvērtē,	 savukārt	 apelācijas	 instances	 tiesas	 pieļautus	 pārkāpumus	
pierādījumu	izvērtēšanā,	izskatot	lietu	šajā	daļā,	kasācijas	instances	tiesa	
nekonstatē.

[13]	Pirmstiesas	procesā	apsūdzētajam	[pers.	A]	piemēroti	drošības	
līdzekļi	–	drošības	nauda	un	aizliegums	izbraukt	no	valsts.

Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	
piemērots	drošības	līdzeklis	–	apcietinājums	–	un	nolemts	viņu	apcietināt	
tiesas	sēžu	zālē.	Savukārt	drošības	naudu	14	228,72	euro	pirmās	instances	
tiesa	nolēmusi	atdot	[pers.	E]	pēc	sprieduma	stāšanās	spēkā.
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Apelācijas	instances	tiesa,	atceļot	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	
daļā	 un	 nosūtot	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	 pirmās	 instances	 tiesā,	 atzina,	
ka	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 turpināms	 piemērotais	 drošības	 līdzeklis	 –	
apcietinājums.	 Sava	 atzinuma	 pamatošanai	 apelācijas	 instances	 tiesa	
norādījusi,	 ka	 apsūdzētais	 pārkāpis	 viņam	 iepriekš	 piemēroto	 mazāk	
ierobežojošo	drošības	līdzekli	un	ka	viņš	ir	apsūdzēts	par	sevišķi	smaga	
nozieguma	 izdarīšanu.	 Turklāt	 drošības	 līdzekli	 –	 drošības	 naudu	 –	
apelācijas	instances	tiesa	nolēmusi	ieskaitīt	valsts	budžetā.

Kasācijas	instances	tiesa	norāda,	ka	atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	
257.pantā	 noteiktajam	 drošības	 nauda	 tiek	 piemērota,	 lai	 nodrošinātu	
aizdomās	turētā	vai	apsūdzētā	ierašanos	pēc	procesa	virzītāja	uzaicinājuma	
un	citu	likumā	noteikto	procesuālo	pienākumu	izpildi.	Savukārt,	ja	aizdomās	
turētais	vai	apsūdzētais	nepilda	procesuālos	pienākumus	vai	izdara	jaunu	
tīšu	noziedzīgu	nodarījumu,	drošības	nauda	ar	procesa	virzītāja	lēmumu	
ieskaitāma	valsts	budžetā.	Citos	drošības	līdzekļa	atcelšanas	vai	grozīšanas	
gadījumos	drošības	nauda	atdodama	tās	devējam.

Apelācijas	 instances	 tiesa,	 atceļot	 pirmās	 instances	 tiesas	
spriedumu	daļā	par	 rīcību	 ar	drošības	naudu,	 atzinusi,	 ka,	 neierodoties	
uz	pirmās	instances	tiesas	sēdi,	apsūdzētais	nav	pildījis	savus	procesuālos	
pienākumus.	Turklāt	arī	apelācijas	instances	tiesā	apsūdzētais	nav	ieradies	
neattaisnojošu	iemeslu	dēļ,	tādēļ	lieta	iztiesāta	viņa	prombūtnē.	

Aizstāvis	 sūdzībā	 pamatoti	 norādījis,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa	
[pers.	 A]	 piemērotos	 drošības	 līdzekļus	 grozījusi,	 pamatojoties	 uz	
Kriminālprocesa	likuma	272.panta	ceturtajā	daļā	noteikto,	nevis	tādēļ,	ka	
[pers.	A]	nav	pildījis	procesuālos	pienākumus	vai	izdarījis	jaunu	noziedzīgu	
nodarījumu.	Ne	pirmstiesas	procesā,	ne	 lietas	 iztiesāšanas	 laikā	pirmās	
instances	 tiesā	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	 nav	 pārkāpis	 viņam	 izraudzītos	
drošības	 līdzekļus.	 Ierašanās	 uz	 sprieduma	 pasludināšanu	 likumā	 nav	
noteikta	kā	obligāta.	Savukārt	apsūdzētā	neierašanās	apelācijas	instances	
tiesā	 nav	 atzīstama	 par	 neattaisnotu,	 jo	 atbilstoši	 lietai	 pievienotajiem	
dokumentiem	viņš	atradies	medicīnas	iestādē	ārvalstī.

[14]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	
pieļautais	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.panta	 otrās	 daļas,	 512.panta	
pirmās	 daļas	 un	 564.panta	 ceturtās	 daļas	 pārkāpums	 atzīstams	 par	
Kriminālprocesa	 likuma	būtisku	pārkāpumu	šā	 likuma	575.panta	 trešās	
daļas	izpratnē,	kas	norādītajā	daļā	noveda	pie	nelikumīga	nolēmuma.

[15]	 Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 588.panta	 3.1daļā	
noteiktajam,	ja	kasācijas	instances	tiesa	pieņem	lēmumu	atcelt	apelācijas	
instances	 tiesas	 nolēmumu	 pilnībā	 vai	 tā	 daļā	 un	 nosūtīt	 lietu	 jaunai	
izskatīšanai,	tai	jāizlemj	jautājums	par	drošības	līdzekli.
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Kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	apsūdzētajam	[pers.	A]	turpināms	
piemērot	viņam	ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	noteiktais	drošības	
līdzeklis	–	apcietinājums.

Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 272.pantā	 noteikto	 
apcietinājumu	 var	 piemērot	 personai,	 kura	 tiek	 apsūdzēta	 par	 smaga	
nozieguma	 izdarīšanu.	 Izskatāmajā	 lietā	 [pers.	 A]	 apsūdzēts	 smaga	
nozieguma	 izdarīšanā,	 par	 kuru	 atbildība	 paredzēta	 Krimināllikuma	 
175.panta	 ceturtajā	 daļā.	 Līdz	 ar	 to	 uz	 viņu	 attiecas	 likumā	 minētais	
nosacījums	apcietinājuma	piemērošanas	turpināšanai.	

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atcelt	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 23.maija	 lēmumu	 daļā,	
ar	 kuru	 atcelts	 Bauskas	 rajona	 tiesas	 2016.gada	 19.oktobra	 spriedums	
daļā	par	 [pers.	A]	atzīšanu	par	vainīgu	un	sodīšanu	pēc	Krimināllikuma	
175.panta	 ceturtās	 daļas	 un	 [pers.	 A]	 noteikts	 galīgais	 sods	 saskaņā	 ar	
Krimināllikuma	 51.pantu,	 un	 lieta	 nosūtīta	 izskatīšanai	 Bauskas	 rajona	
tiesā.	Atceltajā	daļā	lietu	nosūtīt	jaunai	izskatīšanai	Zemgales	apgabaltiesā;

atcelt	Zemgales	apgabaltiesas	2018.gada	23.maija	lēmumu	daļā	par	
drošības	līdzekļa	–	drošības	naudas	14	228,72	euro	–	ieskaitīšanu	valsts	
budžetā;

pārējā	 daļā	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2018.gada	 23.maija	 lēmumu	
atstāt	negrozītu;

apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 turpināt	 piemērot	 drošības	 līdzekli	 –	
apcietinājumu.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas 
atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par 
apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju
Prokuroram, slēdzot vienošanos ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un 
sodu un piemērojot īpašo mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, 
jānodrošina apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk 
vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju (Kriminālprocesa likuma 38., 
49.nodaļa, Krimināllikuma VIII2 nodaļa).

Rīgā	2019.gada	19.februārī		 SKK-34/2019
ECLI:LV:AT:2019:0219.15840007018.3.L

L Ē M U M S

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senatore	Aija	Branta,	 
 senators	Pēteris	Opincāns

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 Valkas	 rajona	
prokuratūras	 prokurora	 Sergeja	 Medvedeva	 kasācijas	 protestu	 par	
Vidzemes	rajona	tiesas	2018.gada	20.jūnija	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Starp	apsūdzēto	[pers.	A]	([pers. A])	un	Valkas	rajona	prokuratūras	
prokuroru	 Sergeju	Medvedevu	 2018.gada	 25.maijā	 noslēgta	 vienošanās	
par	vainas	atzīšanu	un	sodu.

[2]	 Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 438.pantā	 noteiktajam	
krimināllieta	2018.gada	25.maijā	nosūtīta	Vidzemes	rajona	tiesai.

[3]	Ar	Vidzemes	rajona	 tiesas	 tiesneša	2018.gada	1.jūnija	 lēmumu	
nolemts	krimināllietu	iztiesāt	rakstveida	procesā.

[4]	Ar	Vidzemes	rajona	tiesas	2018.gada	20.jūnija	lēmumu	nolemts	
krimināllietu	 [pers.	A]	 apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	221.panta	pirmās	
daļas	 nosūtīt	 Valkas	 rajona	 prokuratūras	 prokuroram	 S.	 Medvedevam	
pārkāpumu	novēršanai.

[5]	Kasācijas	protestu	par	Vidzemes	rajona	tiesas	2018.gada	20.jūnija	
lēmumu	 iesniedza	Valkas	 rajona	 prokuratūras	 prokurors	 S.	Medvedevs,	
lūdzot	atcelt	pirmās	 instances	 tiesas	 lēmumu	un	nosūtīt	 lietu	Vidzemes	
rajona	tiesai	vienošanās	apstiprināšanai	un	soda	noteikšanai.

[Pers.	 A]	 celta	 apsūdzība	 par	 to,	 ka	 viņš	 nelikumīgi	 uzglabāja	 un	
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pārvietoja	 ar	 automašīnu	 Škoda Fabia	 tabakas	 izstrādājumus.	 Minētā	
automašīna	 atzīta	 par	 ar	 noziedzīgu	 nodarījumu	 saistītu	 mantu,	 un	
automašīnai	uzlikts	arests.

Ar	apsūdzēto	pirmstiesas	kriminālprocesā	noslēgta	vienošanās	par	
vainas	atzīšanu	un	sodu,	lieta	nosūtīta	tiesai	vienošanās	apstiprināšanai.

Prokurora	ieskatā	pirmās	instances	tiesa	nepamatoti	konstatēja	it	kā	
pieļautus	pārkāpumus	–	atbildību	mīkstinoša	apstākļa	nekonstatēšanu	un	
neprecizitāti	par	vienošanos	par	īpašo	mantas	konfiskāciju.

Prokurors	norāda,	ka	Krimināllikuma	47.panta	otrā	daļa	nav	uzskatāma	
par	imperatīvu	normu,	jo	tās	saturs	nav	izteikts	kategoriskā	formā.	Pirmstiesas	
kriminālprocesā,	 pēc	prokurora	domām,	netika	 iegūts	pārliecinošs	pamats	
atbildību	mīkstinoša	apstākļa	atzīšanai	saskaņā	ar	Krimināllikuma	47.panta	
otro	daļu,	tāpēc	tas	netika	norādīts	vienošanās	protokolā.

Prokurors	 atsaucas	 uz	 Krimināllikuma	 70.10,	 70.13pantu,	
Kriminālprocesa	likuma	433.panta	pirmo	daļu,	437.pantu	un	norāda,	ka	
apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 piederošais	 transportlīdzeklis	 ir	 konfiscējams	
Krimināllikuma	 VIII2	 nodaļas	 kārtībā,	 piemērojot	 īpašās	 konfiskācijas	
nosacījumus,	 tādējādi	 vienošanās	 par	 konfiskāciju	 ar	 apsūdzēto	 nav	
nepieciešama.	 Slēdzot	 vienošanos	 ar	 apsūdzēto	 par	 vainas	 atzīšanu	 un	
sodu,	 nav	 pieļauts	 Krimināllikuma	 vai	 Kriminālprocesa	 likuma	 normu	
pārkāpums,	 līdz	 ar	 to	 pirmās	 instances	 tiesas	 lēmums	 ir	 kļūdains	 un	
pieņemts,	pārkāpjot	Kriminālprocesa	likuma	540.1panta	nosacījumus.

Motīvu daļa

[6]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Vidzemes	 rajona	 tiesas	 2018.gada	 20.jūnija	
lēmums	 grozāms,	 izslēdzot	 no	 lēmuma	 motīvu	 daļas	 atziņas	 par	
Krimināllikuma	 47.panta	 otrās	 daļas	 pārkāpumu.	 Pārējā	 daļā	 Vidzemes	
rajona	tiesas	2018.gada	20.jūnija	lēmums	atstājams	negrozīts.

[6.1]	Kasācijas	instances	tiesa	konstatē,	ka	pirmās	instances	tiesa	pēc	
būtības	pareizi	izlēmusi	nosūtīt	lietu	prokuroram	pārkāpumu	novēršanai.

[6.2]	Senāts	atzīst	par	nepamatotu	kasācijas	protestā	izteikto	atziņu,	
ka,	slēdzot	vienošanos,	prokuroram	šajā	kriminālprocesā	nav	 jāvienojas	
ar	apsūdzēto	par	mantas	īpašo	konfiskāciju.

No	lietā	esošajiem	dokumentiem	redzams,	ka	automašīna	Škoda Fabia 
ar	valsts	reģistrācijas	numuru	[..]	iekļauta	krimināllietas	Nr.	15840007018	
lietisko	pierādījumu	un	dokumentu	sarakstā	(lietas 140.lapa),	bet	2018.	gada	
15.februārī	 pieņemts	 lēmums	 nodot	 minēto	 automašīnu	 kā	 lietisko	
pierādījumu	Nodrošinājuma	valsts	aģentūrai.	Savukārt	lēmums	par	aresta	
uzlikšanu	 automašīnai,	 pamatojoties	 uz	 Krimināllikuma	 70.13panta	 otro	
daļu,	pieņemts	2018.gada	14.martā	(lietas 70.lapa).
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Vienošanās	protokolā	norādīts:	 “Automašīnu	Škoda Fabia	 ar	 valsts	
reģistrācijas	numuru	[..],	kurai	pirmstiesas	procesā	uzlikts	arests,	konfiscēt	
kā	ar	noziedzīgu	nodarījumu	saistītu	mantu.”

No	apsūdzētā	[pers.	A]	2018.gada	25.maija	nopratināšanas	protokola	
redzams,	 ka	 apsūdzētais	 lūdzis	 nekonfiscēt	 automašīnu,	 jo	 tā	 viņam	 kā	
invalīdam	 ir	nepieciešama	braukšanai	uz	poliklīniku	un	 slimnīcu	 (lietas 
133.–134.lapa).

Tiesa	lēmumā	norādīja,	ka	lietā	jāprecizē	mantas	īpašās	konfiskācijas	
piemērošanas	 pamats,	 kas	 nav	 pieļaujams,	 iztiesājot	 krimināllietu	
vienošanās	 procesā.	 Tiesa	 uzskatīja,	 ka	 automašīna	 atzīstama	 par	
noziedzīga	nodarījuma	izdarīšanas	priekšmetu.

Tiesa,	 argumentējot	 lēmumu	 par	 lietas	 nosūtīšanu	 prokuroram	
trūkumu	novēršanai,	atsaucās	uz	Augstākās	tiesas	2017.gada	28.decembra	
lēmumā	 lietā	 Nr.	 SKK-821/2017	 izteiktajām	 atziņām.	Minētajā	 lēmumā	
kasācijas	 instances	 tiesa	 atkārtoja	 2010.gada	 8.jūnija	 lēmumā	 izteikto	
atziņu,	 ka	Kriminālprocesa	 likuma	normu	 jēga	par	vienošanās	 slēgšanu	
pirmstiesas	procesā	vai	iztiesāšanas	procesā	ir	tāda,	ka	vienošanās	jāpanāk	
par	 visiem	 jautājumiem	 kopumā,	 kuriem	 ir	 nozīme	 krimināltiesisko	
attiecību	 taisnīgā	 noregulēšanā	 (Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 
8.jūnija lēmums lietā Nr. SKK-121/2010 (16870000808)).

Krimināllikums	 papildināts	 ar	 VIII2	 nodaļu,	 pieņemot	 2017.gada	
22.jūnija	likumu	“Grozījumi	Krimināllikumā”,	kas	stājies	spēkā	2017.gada	
1.augustā.	Savukārt	grozījumi	Kriminālprocesa	likuma	38.,	49.,	50.nodaļā	
sakarā	ar	minētajiem	Krimināllikuma	grozījumiem	nav	izdarīti.

Krimināllikuma	 70.10pants	 noteic,	 ka	 mantas	 īpašā	 konfiskācija	
ir	 noziedzīgi	 iegūtas	 mantas	 vai	 noziedzīga	 nodarījuma	 izdarīšanas	
priekšmeta,	 vai	 ar	 noziedzīgu	 nodarījumu	 saistītas	 mantas	 piespiedu	
bezatlīdzības	 atsavināšana	 valsts	 īpašumā.	 Mantas	 īpašā	 konfiskācija	
nav	 kriminālsods.	 Krimināllikuma	 70.12pantā	 norādīts,	 ka	 noziedzīga	
nodarījuma	izdarīšanas	priekšmets	ir	rīki	un	līdzekļi,	kuri	bija	paredzēti	
vai	 tika	 izmantoti	 noziedzīga	 nodarījuma	 izdarīšanai.	 Noziedzīga	
nodarījuma	 izdarīšanas	 priekšmetus	 konfiscē.	 Savukārt	 Krimināllikuma	
70.13panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 ar	 noziedzīgu	 nodarījumu	 saistīta	
manta	ir	apgrozībā	aizliegtas	lietas	vai	lietas,	kuru	izcelsme	vai	piederība	
konkrētajā	krimināllietā	nav	noskaidrota,	vai	tāda	noziedzīgu	nodarījumu	
izdarījušai	personai	piederoša	manta,	 kas	 sakarā	ar	 izdarīto	noziedzīgo	
nodarījumu	nav	atstājama	personas	īpašumā.	Minētā	panta	ceturtajā	daļā	
norādīts,	ka	konfiskācijai	var	pakļaut	noziedzīgu	nodarījumu	 izdarījušai	
personai	 piederošu	 transportlīdzekli,	 ja	 izdarīts	 noziedzīgs	 nodarījums	
pret	satiksmes	drošību	alkohola,	narkotisko,	psihotropo,	toksisko	vai	citu	
apreibinošu	vielu	ietekmē.	
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Tiesībzinātnieki,	 komentējot	 Krimināllikuma	 70.10pantu,	 norāda,	
ka	 mantas	 īpašā	 konfiskācija	 nav	 kriminālsods,	 bet	 ir	 patstāvīgs	
krimināltiesību	 institūts,	 kas	 krimināltiesību	 teorijā	 tiek	 pieskaitīts	
pie	 citiem	 krimināltiesiskajiem	 piespiedu	 ietekmēšanas	 līdzekļiem	
(Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 
nodaļa). Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 
297.lpp.).

Kriminālprocesa	 likuma	 38.nodaļa	 (Vienošanās	 piemērošana	
pirmstiesas	kriminālprocesā)	neparedz	prokurora	vienošanos	ar	apsūdzēto	
par	mantas	īpašo	konfiskāciju.

Kriminālprocesa	 likuma	 437.panta	 pirmā	 daļa	 neparedz	 vienošanās	
protokolā	obligāti	norādīt	vienošanos	par	mantas	īpašo	konfiskāciju.

Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 438.panta	 otrās	 daļas	 6.punktu	
prokurors	 ierosinājumā	 tiesai	 par	 noslēgtās	 vienošanās	 apstiprināšanu	
min	 lietiskos	 pierādījumus,	 to	 atrašanās	 vietu	 un	 līdzekļus,	 kas	 izmantoti	
kompensācijas	un	iespējamās	mantas	konfiskācijas	nodrošināšanai.

Kriminālprocesa	likuma	49.nodaļā	(Tiesvedības	īpatnības	attiecībā	uz	
pirmstiesas	procesā	slēgtu	vienošanos)	nav	norādīts,	kā	izlemjams	jautājums	
par	mantas	īpašās	konfiskācijas	piemērošanu.

Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 543.panta	 trešās	 daļas	 9.punktu	
sprieduma	rezolutīvajā	daļā	norāda	tiesas	lēmumu	par	rīcību	ar	lietiskajiem	
pierādījumiem	un	dokumentiem.

Senāts	 konstatē,	 ka	 tiesiskais	 regulējums	 rīcībai	 ar	 lietiskajiem	
pierādījumiem	 un	 rīcībai	 ar	 noziedzīgu	 nodarījumu	 saistītu	 mantu	 vai	
noziedzīga	nodarījuma	izdarīšanas	priekšmetu	ir	atšķirīgs.	

Kriminālprocesa	 likuma	 240.panta	 pirmās	 daļas	 1.punkts	 noteic,	 ka	
lietiskos	pierādījumus,	dokumentus,	citus	izņemtos	priekšmetus	un	vērtības	
atdod	 to	 īpašniekiem	 vai	 likumīgajiem	 valdītājiem,	 bet,	 ja	 tie	 nav	 jāatdod	
īpašniekiem	vai	likumīgajiem	valdītājiem,	–	realizē	vai,	ja	tiem	nav	vērtības,	–	
iznīcina.

Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 240.panta	 pirmās	 daļas	 2.,	 3.,	 4.,	
5.	un	6.punktu	konfiscētos	noziedzīga	nodarījuma	izdarīšanas	priekšmetus	
nodod	 Valsts	 ieņēmumu	 dienestam,	 bet,	 ja	 tiem	 nav	 vērtības,	 –	 iznīcina;	
konfiscētās	 apgrozībā	 aizliegtās	 lietas	 nodod	 attiecīgajām	 iestādēm	 vai	
iznīcina;	 konfiscētos	 dzīvniekus	 un	 konfiscētos	 transportlīdzekļus	 nodod	
Valsts	 ieņēmumu	 dienestam;	 konfiscēto	 mantu,	 kas	 sakarā	 ar	 izdarīto	
noziedzīgo	 nodarījumu	 nav	 atstājama	 personas	 īpašumā,	 nodod	 Valsts	
ieņēmumu	dienestam,	bet,	 ja	 tai	nav	vērtības,	–	 iznīcina;	konfiscētās	 lietas,	
kuru	izcelsme	vai	piederība	konkrētajā	krimināllietā	nav	noskaidrota,	nodod	
Valsts	ieņēmumu	dienestam.

Kriminālprocesa	 likuma	 15.pantā	 izteikts	 kriminālprocesa	
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pamatprincips,	 ka	 ikvienam	 ir	 tiesības	 uz	 lietas	 izskatīšanu	 taisnīgā,	
objektīvā	un	neatkarīgā	tiesā.

Latvijas	Republikas	Satversmes	92.panta	pirmais	teikums	paredz,	ka	
ikviens	var	aizstāvēt	savas	tiesības	un	likumiskās	intereses	taisnīgā	tiesā.

Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 92.panta	 pirmais	 teikums	
interpretējams	 kopsakarā	 ar	 Eiropas	 Cilvēka	 tiesību	 un	 pamatbrīvību	
aizsardzības	 konvencijas	 (turpmāk	 –	 Konvencija)	 6.pantu.	 Konvencijas	
6.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 ikvienam	 ir	 tiesības,	 nosakot	 savu	 civilo	
tiesību	un	pienākumu	vai	jebkuras	viņam	izvirzītās	apsūdzības	pamatotību	
krimināllietā,	uz	taisnīgu	un	atklātu	lietas	izskatīšanu	saprātīgos	termiņos	
neatkarīgā	un	objektīvā	ar	likumu	izveidotā	tiesā.

Mantas	 īpašā	 konfiskācija	 ir	 viens	 no	 krimināltiesisko	 attiecību	
noregulējuma	 veidiem,	 kurā	 ietilpst	 noziedzīgi	 iegūtās	 mantas	
konfiskācija,	noziedzīga	nodarījuma	izdarīšanas	priekšmeta	konfiskācija	
un	ar	noziedzīgu	nodarījumu	saistītas	mantas	konfiskācija.

	Satversmes	 tiesa,	 lemjot	 jautājumu,	 kas	 šobrīd	 saistīts	 ar	 mantas	
īpašo	 konfiskāciju,	 2017.gada	 23.maija	 spriedumā	 lietā	 Nr.	 2016-13-01	
norādīja,	ka	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesas	praksē	ir	atzīts,	ka	tiesvedība,	kas	
nav	saistīta	ar	kriminālsoda	piemērošanu	vai	noteikšanu	(arī	 tiesvedība	
par	 noziedzīgi	 iegūtas	 mantas	 konfiskāciju),	 neattiecas	 uz	 “apsūdzības	
pamatotību	 krimināllietā”	 Konvencijas	 6.panta	 pirmās	 daļas	 izpratnē.	
Tomēr	procesa	par	noziedzīgi	iegūtu	mantu	rezultātā	par	noziedzīgi	iegūtu	
atzītās	 mantas	 konfiskācija	 ir	 uzskatāma	 par	 īpašuma	 izmantošanas	
“kontrolēšanu”	Konvencijas	Pirmā	protokola	1.panta	izpratnē,	un	tādējādi	
arī	ar	to	saistītā	tiesvedība	attiecas	uz	personas	civilo	tiesību	un	pienākumu	
noteikšanu	Konvencijas	6.panta	pirmās	daļas	izpratnē	(Satversmes tiesas 
2017.gada 23.maija spriedums lietā Nr. 2016-13-01).

	Ar	 noziedzīgu	 nodarījumu	 saistītās	 mantas	 un	 noziedzīga	
nodarījuma	izdarīšanas	priekšmeta	konfiskācija	arī	atzīstama	par	īpašuma	
izmantošanas	 “kontrolēšanu”	 Konvencijas	 Pirmā	 protokola	 1.panta	
izpratnē,	 un	 tādējādi	 arī	 ar	 to	 saistītā	 tiesvedība	 attiecas	 uz	 personas	
civilo	tiesību	un	pienākumu	noteikšanu	Konvencijas	6.panta	pirmās	daļas	
izpratnē.

Konfiscējot	ar	noziedzīgu	nodarījumu	saistīto	mantu	vai	noziedzīga	
nodarījuma	izdarīšanas	rīku,	jālemj	par	ar	mantu	saistīto	personu	īpašuma	
tiesībām,	tādēļ	šādā	procesā	pēc	būtības	tiek	izlemti	 jautājumi,	kas	skar	
personu	civilās	tiesības	un	pienākumus	Konvencijas	6.panta	pirmās	daļas	
izpratnē.	

	Ņemot	 vērā	 minēto,	 Kriminālprocesa	 likuma	 15.pantā	 noteiktā	
kriminālprocesa	 pamatprincipa,	 Konvencijas	 6.panta	 pirmās	 daļas	
garantijas	kopsakarā	ar	Latvijas	Republikas	Satversmes	92.panta	pirmā	
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teikumā	norādītajām	garantijām	uz	šo	procesu	ir	attiecināmas	pilnā	mērā.	
Kriminālprocesā	 jāgarantē	 tiesības	uz	 taisnīgu	 tiesu,	 izlemjot	 jautājumu	
par	 noziedzīga	 nodarījuma	 izdarīšanas	 priekšmeta	 vai	 ar	 noziedzīgu	
nodarījumu	saistītas	mantas	konfiskāciju.

Senāts	 atzīst,	 ka	 prokuroram,	 slēdzot	 vienošanos	 ar	 apsūdzēto	
par	 vainas	 atzīšanu	 un	 sodu	 un	 piemērojot	 Krimināllikuma	 VIII2 

nodaļā	 paredzēto	 īpašo	mantas,	 kas	 pieder	 apsūdzētajam,	 konfiskāciju,	
jānodrošina	 apsūdzētās	 personas	 tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu	 un	 jāpanāk	
vienošanās	 arī	 par	 īpašo	 mantas	 konfiskāciju,	 neskatoties	 uz	 to,	 ka	
Kriminālprocesa	likuma	normās	šāda	vienošanās	tieši	nav	paredzēta.

Nenoslēdzot	vienošanos	par	 tādu	būtisku	 jautājumu	kā	noziedzīga	
nodarījuma	izdarīšanas	priekšmeta	vai	ar	noziedzīgu	nodarījumu	saistītas	
mantas	 konfiskācija,	 netiek	 ievērots	 Kriminālprocesa	 likuma	 15.pantā	
noteiktais.

[6.3] Senāts	konstatē,	ka	pirmās	instances	tiesa	kļūdaini	interpretējusi	
Krimināllikuma	47.panta	otro	daļu,	atzīstot,	ka	prokurors	pārkāpis	minēto		
normu,	jo	vienošanās	protokolā	nav	norādījis	apsūdzētā	vainas	atzīšanu	
un	izdarītā	nožēlošanu	kā	viņa	atbildību	mīkstinošu	apstākli,	tādēļ	tiesas	
lēmums	grozāms.

Prokurors	kasācijas	protestā	pamatoti	norādījis,	ka	Krimināllikuma	
47.panta	otrā	daļa	nav	uzskatāma	par	imperatīvu	normu,	jo	tās	saturs	nav	
izteikts	 kategoriskā	 formā.	 Pirmstiesas	 kriminālprocesā,	 pēc	 prokurora	
domām,	netika	iegūts	pārliecinošs	pamats	atbildību	mīkstinoša	apstākļa	
atzīšanai	saskaņā	ar	Krimināllikuma	47.panta	otro	daļu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

grozīt	Vidzemes	rajona	tiesas	2018.gada	20.jūnija	lēmumu,	izslēdzot	
no	lēmuma	motīvu	daļas	atziņas	par	Krimināllikuma	47.panta	otrās	daļas	
pārkāpumu.	 Pārējā	 daļā	 Vidzemes	 rajona	 tiesas	 2018.gada	 20.jūnija	
lēmumu	 atstāt	 negrozītu,	 bet	 Valkas	 rajona	 prokuratūras	 prokurora	
S.	Medvedeva	kasācijas	protestu	noraidīt.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Satversmes tiesas spriedums kā jaunatklāts apstāklis

Jaunatklāts apstāklis – Satversmes tiesas spriedums – konkrētajā lietā 
nav atzīstams par pamatu kriminālprocesa atjaunošanai sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem, ņemot vērā, ka Satversmes tiesas spriedumā 
minētie pamattiesību pārkāpumi jau novērsti pirms Satversmes tiesas 
sprieduma publicēšanas (Kriminālprocesa likuma 655.panta pirmā daļa, 
otrās daļas 4.punkts un 660.panta piektā daļa).

Rīgā	2019.gada	14.februārī	 SKK-J-43/2019
ECLI:LV:AT:2019:0214.15830201509.6.L

L Ē M U M S 
Tiesa	šādā	sastāvā:	 

	 tiesas	sēdes	priekšsēdētaja	senatore	Aija	Branta	un	 
	 senators	Voldemārs	Čiževskis,	 
 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senatore	Anita	Kovaļevska,	 
 senatore	Rudīte	Vīduša,	

piedaloties	prokurorei	Ļubovai	Kovaļai,
notiesātajam	[pers.	A],
notiesātā	[pers.	A]	pārstāvim	[pers.	B],
izskatīja	 atklātā	 tiesas	 sēdē	mutvārdu	 procesā	 notiesātā	 [pers.	 A]	

pārstāvja	 [pers.	 B]	 pieteikumu	 par	 kriminālprocesa	 Nr.	 15830201509	
atjaunošanu	sakarā	ar	jaunatklātiem	apstākļiem.

Aprakstošā daļa

[1]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	
14.jūnija	spriedumu

[pers.	A],	personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	218.panta	otrajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	 nodarījumā	un	 sodīts	 ar	 brīvības	 atņemšanu	uz	 2	 gadiem,	
atņemot	tiesības	veikt	uzņēmējdarbību	uz	3	gadiem.

No	 [pers.	 A]	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 labā	 piedzīta	 kaitējuma	
kompensācija	334	536,70	euro.

Ar	minēto	 spriedumu	 [pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	
218.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā	par	 to,	 ka	 viņš	
izvairījās	no	nodokļu	nomaksas,	nodarot	valstij	zaudējumus	334	537,70	euro,	
tas	ir,	lielā	apmērā.

[2]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2017.gada	 6.aprīļa	 lēmumu,	 iztiesājot	
krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 apelācijas	 sūdzību,	 Rīgas	
pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	 14.jūnija	 lēmums	
atstāts	negrozīts.
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[3]	 Ar	 Augstākās	 tiesas	 tiesneses	 2017.gada	 22.jūnija	 lēmumu,	
izskatot	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvja	iesniegto	kasācijas	sūdzību,	atteikts	
pārbaudīt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2017.gada	 6.aprīļa	 lēmuma	 tiesiskumu	
kasācijas	kārtībā.

[4]	 [Pers.	 A]	 2017.gada	 28.augustā	 vērsies	 Satversmes	 tiesā	 ar	
konstitucionālo	sūdzību	par	Kriminālprocesa	likuma	573.panta	otrās	un	
trešās	 daļas	 atbilstību	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 (turpmāk	 –	 arī	
Satversme)	92.panta	pirmajam	teikumam.

[5]	 Augstākajā	 tiesā	 2018.gada	 10.janvārī	 notiesātā	 [pers.	 A]	
uzdevumā	 iesniegts	 advokāta	 J.	 Daukula	 pieteikums	 Kriminālprocesa	
likuma	 63.nodaļas	 kārtībā	 par	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2017.gada	 6.aprīļa	
lēmumu.

[6]	Ar	Augstākās	tiesas	2018.gada	28.februāra	lēmumu,	izskatot	lietu	
sakarā	ar	notiesātā	[pers.	A]	uzdevumā	Kriminālprocesa	likuma	63.nodaļas	
kārtībā	 iesniegto	 advokāta	 J.	 Daukula	 pieteikumu,	 Rīgas	 apgabaltiesas	
2017.gada	 6.aprīļa	 lēmums	 atstāts	 negrozīts,	 bet	 notiesātā	 [pers.	 A]	
uzdevumā	 advokāta	 J.	 Daukula	 iesniegtais	 pieteikums	 Kriminālprocesa	
likuma	63.nodaļas	kārtībā	noraidīts.

[7]	 Ar	 Satversmes	 tiesas	 2018.gada	 14.jūnija	 spriedumu	
lietā	 Nr.	 2017-23-01	 apmierināts	 [pers.	 A]	 pieteikums,	 atzīstot,	 ka	
Kriminālprocesa	likuma	573.panta	otrā	un	trešā	daļa,	ciktāl	tā	neparedz,	
ka	 lēmumā	 par	 atteikšanos	 ierosināt	 kasācijas	 tiesvedību	 norādāmi	 tā	
motīvi,	atzīta	par	neatbilstošu	Satversmes	92.panta	pirmajam	teikumam.	
Attiecībā	 uz	 [pers.	 A]	 apstrīdētās	 normas	 atzītas	 par	 neatbilstošām	 un	
spēkā	neesošām	no	viņa	pamattiesību	aizskāruma	brīža.

[8]	 Notiesātā	 [pers.	 A]	 pārstāvis	 [pers.	 B]	 2018.gada	 19.jūlijā	
vērsies	 Ģenerālprokuratūrā	 ar	 pieteikumu	 atjaunot	 kriminālprocesu	
Nr.	 15830201509	 sakarā	 ar	 jaunatklātu	 apstākli	 –	 Satversmes	 tiesas	 
2018.gada14.jūnija	spriedumu.

Pieteikumā	norādīti	 šādi	 lietas	 faktiskie	apstākļi	un	sniegtas	šādas	
ziņas	par	jaunatklātajiem	apstākļiem.

Ar	 Satversmes	 tiesas	 2018.gada	 14.jūnija	 spriedumu	 lietā	 
Nr.	 2017-23-01	 Kriminālprocesa	 likuma	 573.panta	 otrā	 un	 trešā	 daļa,	
ciktāl	 tā	 neparedz,	 ka	 lēmumā	 par	 atteikšanos	 ierosināt	 kasācijas	
tiesvedību	norādāmi	tā	motīvi,	atzīta	par	neatbilstošu	Latvijas	Republikas	
Satversmes	92.panta	pirmajam	 teikumam.	Attiecībā	uz	konstitucionālās	
sūdzības	 iesniedzēju	 [pers.	 A]	 Kriminālprocesa	 likuma	 573.panta	 otrā	
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un	 trešā	 daļa,	 ciktāl	 tā	 neparedz,	 ka	 lēmumā	 par	 atteikšanos	 ierosināt	
kasācijas	 tiesvedību	norādāmi	 tā	motīvi,	atzīta	par	neatbilstošu	Latvijas	
Republikas	Satversmes	92.panta	pirmajam	teikumam	un	spēkā	neesošu	
no	[pers.	A]	pamattiesību	aizskāruma	rašanās	brīža.

[9]	 Ar	 prokurora	 2018.gada	 20.augusta	 lēmumu	 nolemts	 uzsākt	
procesu	 jaunatklātu	 apstākļu	 izmeklēšanai.	 Veicot	 izmeklēšanu,	
prokurore	konstatējusi,	ka	[pers.	A]	ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	
atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 pēc	 Krimināllikuma	 218.panta	 otrās	 daļas.	
Minētais	 spriedums	 ar	 apelācijas	 instances	 tiesas	 2017.gada	 6.aprīļa	
lēmumu	 atstāts	 negrozīts.	 Savukārt	 ar	 Augstākās	 tiesas	 tiesneses	 
2017.gada	 22.jūnija	 lēmumu	 lietā	 Nr.	 SKK-462/2017	 atteikts	
pārbaudīt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2017.gada	 6.aprīļa	 lēmuma	 tiesiskumu	
kasācijas	 kārtībā.	 Minēto	 lēmumu	 Augstākās	 tiesas	 tiesnese	 saskaņā	
ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 573.panta	 otro	 un	 trešo	 daļu	 pieņēmusi	
vienpersoniski,	 un	 tas	 uzrakstīts	 rezolūcijas	 veidā.	 Ar	 minēto	 lēmumu	
spēkā	 stājās	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	
14.jūnija	spriedums,	ar	kuru	[pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	
218.panta	otrajā	daļā	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā.

Prokurore	arī	konstatējusi,	ka	2018.gada	14.jūnijā	Satversmes	tiesa	
pieņēma	 spriedumu	 lietā	 Nr.	 2017-23-01	 “Par	 Kriminālprocesa	 likuma	
573.panta	otrās	un	trešās	daļas	atbilstību	Latvijas	Republikas	Satversmes	
92.panta	 pirmajam	 teikumam”.	 Ar	 minēto	 spriedumu	 Satversmes	 tiesa	
atzina	 Kriminālprocesa	 likuma	 573.panta	 otro	 un	 trešo	 daļu,	 ciktāl	 tā	
neparedz,	 ka	 lēmumā	 par	 atteikšanos	 ierosināt	 kasācijas	 tiesvedību	
norādāmi	 tā	 motīvi	 par	 neatbilstošu	 Satversmes	 92.panta	 pirmajam	
teikumam.	Savukārt	attiecībā	uz	[pers.	A]	šī	norma	tika	atzīta	par	spēkā	
neesošu	no	viņa	pamattiesību	aizskāruma	brīža.

Ievērojot	 to,	ka	Vidzemes	priekšpilsētas	 tiesas	2016.gada	14.jūnija	
spriedums	 spēkā	 stājās	 ar	 Augstākās	 tiesas	 tiesneses	 2017.gada	
22.jūnija	 lēmuma	 pieņemšanu	 saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 
573.panta	otro	un	trešo	daļu,	kas	ar	Satversmes	tiesas	spriedumu	atzīta	
par	 neatbilstošu	 Satversmes	 92.panta	 pirmajam	 teikumam,	 prokurore	
secināja,	 ka	 Satversmes	 tiesas	 2018.gada	 14.jūnija	 spriedums	 saskaņā	
ar	Kriminālprocesa	likuma	655.panta	otrās	daļas	4.punktu	atzīstams	par	
jaunatklātu	 apstākli,	 kas	 ir	 pamats	 kriminālprocesa	 Nr.	 15830201509	
atjaunošanai.

[10]	 Prokurore	 2018.gada	 22.augustā	 pieņēmusi	 lēmumu	
nodot	 Augstākajai	 tiesai	 notiesātā	 [pers.	 A]	 pārstāvja	 pieteikumu	 par	
kriminālprocesa	 atjaunošanu	 sakarā	 ar	 jaunatklātiem	 apstākļiem	 kopā	
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ar	krimināllietu	Nr.	15830201509	un	materiāliem,	kas	iegūti,	izmeklējot	
jaunatklātos	apstākļus.

[11]	Uz	tiesas	sēdi	tika	konvojēts	notiesātais	[pers.	A],	uz	tiesas	sēdi	
ieradās	prokurore	Ļ.	Kovaļa,	kā	arī	notiesātā	pārstāvis	[pers.	B].

Par	 tiesas	 sēdes	 laiku	 un	 vietu	 tika	 paziņots	 cietušajam	 –	 Valsts	
ieņēmumu	dienestam.	Cietušais	uz	tiesas	sēdi	neieradās,	par	savas	neierašanās	
iemesliem	tiesai	nepaziņoja,	kā	arī	nav	lūdzis	atlikt	lietas	izskatīšanu.

[12]	Tiesas	sēdē	notiesātais	[pers.	A],	kā	arī	viņa	pārstāvis	[pers.	B]	
iesniegto	pieteikumu	par	kriminālprocesa	Nr.	15830201509	atjaunošanu	
sakarā	ar	jaunatklātiem	apstākļiem	uzturēja,	pamatojoties	uz	pieteikumā	
izklāstītajiem	argumentiem.

Prokurore	Ļ.	Kovaļa	tiesas	sēdē	lūdza	izbeigt	tiesvedību	lietā.	Savu	
lūgumu	prokurore	pamatoja	ar	turpmāk	norādītajiem	argumentiem.

Satversmes	 tiesas	 spriedums	 sakarā	 ar	 [pers.	 A]	 konstitucionālo	
sūdzību	pieņemts	2018.gada	14.jūnijā.	Savukārt	pirms	Satversmes	tiesas	
sprieduma,	proti,	2018.gada	28.februārī,	izskatot	lietu,	sakarā	ar	notiesātā	
[pers.	A]	uzdevumā	Kriminālprocesa	likuma	63.nodaļas	kārtībā	advokāta	
J.	 Daukula	 iesniegto	 pieteikumu	 un	 ievērojot	 Kriminālprocesa	 likuma	 
670.panta	 pirmajā	 daļā	 noteikto,	 kasācijas	 instances	 tiesa	 kasācijas	
kārtībā	 ir	 pārbaudījusi	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2017.gada	 6.aprīļa	 lēmuma	
tiesiskumu,	atstājot	to	negrozītu.

Tādējādi	 zudis	 pamats	 sakarā	 ar	 jaunatklāto	 apstākli,	 proti,	
Satversmes	 tiesas	 spriedumu	 lietā	 Nr.	 2017-23-01,	 nosūtīt	 lietu	
kasācijas	instances	tiesai	Augstākās	tiesas	tiesneses	2017.gada	22.jūnija	
vienpersoniskā	lēmuma	atcelšanai.

Motīvu daļa

[13]	 Iepazīstoties	 ar	 notiesātā	 [pers.	 A]	 pārstāvja	 [pers.	 B]	
pieteikumu,	 kā	 arī	 uzklausot	 prokurores	 Ļ.	 Kovaļas,	 notiesātā	 [pers.	 A]	
un	viņa	pārstāvja	[pers.	B]	paskaidrojumus	tiesas	sēdē,	Senāts	atzīst,	ka	
pieteikums	noraidāms.

[14]	 Kriminālprocesa	 likuma	 655.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	
atjaunot	 kriminālprocesu,	 kurā	 ir	 spēkā	 stājies	 tiesas	 spriedums	 vai	
lēmums,	vai	prokurora	priekšraksts	par	sodu,	var	sakarā	ar	jaunatklātiem	
apstākļiem.

Jaunatklāto	 apstākļu	 uzskaitījums	 sniegts	 Kriminālprocesa	 likuma	
655.panta	otrajā	daļā.	Minētā	panta	otrās	daļas	4.punktā	noteikts,	ka	par	
jaunatklātu	 apstākli	 uzskatāms	 Satversmes	 tiesas	 atzinums	 par	 tādas	
tiesību	normas	 vai	 tās	 interpretācijas	 neatbilstību	 Satversmei,	 uz	 kuras	
pamata	spēkā	stājies	nolēmums.
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[15]	 Tādējādi	 Satversmes	 tiesas	 2018.gada	 14.jūnija	 spriedums	
lietā	 Nr.	 2017-23-01	 “Par	 Kriminālprocesa	 likuma	 573.panta	 otrās	 un	
trešās	daļas	atbilstību	Latvijas	Republikas	Satversmes	92.panta	pirmajam	
teikumam”	 atzīstams	 par	 jaunatklātu	 apstākli	 Kriminālprocesa	 likuma	
655.panta	 otrās	 daļas	 4.punkta	 izpratnē.	 Vienlaikus	 Senāts	 atzīst,	 ka	
ir	 izvērtējams,	 vai	 konkrētajā	 kriminālprocesā	 pastāv	 tiesisks	 pamats	
kriminālprocesa	atjaunošanai	sakarā	ar	jaunatklātiem	apstākļiem,	ņemot	
vērā	lietā	konstatētos	faktiskos	apstākļus.

[15.1]	 Ar	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	
14.jūnija	spriedumu	[pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	218.	panta	
otrajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā	 par	 izvairīšanos	 no	
nodokļu	nomaksas,	nodarot	valstij	zaudējumus	lielā	apmērā.

[15.2]	Ar	Rīgas	apgabaltiesas	2017.gada	6.aprīļa	lēmumu,	iztiesājot	
lietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	[pers.	A]	aizstāvja	J.	Daukula	apelācijas	
sūdzību,	pirmās	instances	tiesas	spriedums	atstāts	negrozīts.

[15.3]	 Ar	 Augstākās	 tiesas	 tiesneses	 2017.gada	 22.jūnija	 lēmumu	
atteikts	 pārbaudīt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2017.gada	 6.aprīļa	 lēmuma	
tiesiskumu	kasācijas	kārtībā.

[15.4]	Notiesātais	[pers.	A]	2017.gada	28.augustā	vērsās	Satversmes	
tiesā	ar	konstitucionālo	sūdzību.	Satversmes	tiesa	2017.gada	25.septembrī	
ierosināja	 lietu	 “Par	 Kriminālprocesa	 likuma	 573.panta	 otrās	 un	 trešās	
daļas	 atbilstību	 Latvijas	 Republikas	 	 Satversmes	 92.panta	 pirmajam	
teikumam”.

[15.5]	 Ar	 Satversmes	 tiesas	 2018.gada	 14.jūnija	 spriedumu	
apstrīdētā	norma	atzīta	par	neatbilstošu	Latvijas	Republikas	Satversmes	
92.panta	 pirmajam	 teikumam.	 Savukārt	 attiecībā	 uz	 [pers.	 A]	 minētā	
norma	atzīta	par	neatbilstošu	Satversmes	92.panta	pirmajam	teikumam	
un	spēkā	neesošu	no	[pers.	A]	pamattiesību	aizskāruma	rašanās	brīža.

[16]	Satversmes	tiesa	spriedumā	atzina	–	tas,	ka	jautājums	par	kasācijas	
tiesvedības	 ierosināšanu	 kasācijas	 instances	 tiesā	 kriminālprocesā	 tiek	
izlemts	vienpersoniski,	nenodrošina	tiesības	uz	taisnīgu	tiesu.	Lai	nodrošinātu	
objektivitātes	 principa	 ievērošanu	 kasācijas	 instances	 tiesā,	 kasācijas	
tiesvedības	 ierosināšanas	 stadijā	 kriminālprocesā	 ir	 jāievēro	 Satversmes	
92.panta	pirmajā	teikumā	ietvertais	koleģialitātes	princips	(Satversmes tiesas 
2018.gada 14.jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-23-01 13.6.punkts).

Atsaucoties	uz	 tās	 judikatūrā	paustajām	atziņām,	Satversmes	 tiesa	
norādīja,	 ka	 personas	 tiesības	 tikt	 uzklausītai	 tiek	 īstenotas	 vairākos	
veidos	 –	 tostarp	 arī	 kā	 tiesības	 sagaidīt,	 ka	 tiesas	 nolēmums,	 ievērojot	
pušu	izteikto	viedokli,	tiks	argumentēts,	ka	pamatojuma	princips	ir	viens	
no	 būtiskākajiem	 procesuālā	 taisnīguma	 nodrošināšanas	 līdzekļiem.	
Lietas	izskatīšanas	procedūra	ir	taisnīga,	ja	ir	ievērota	prasība	nodrošināt	
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personai	 tiesības	 tikt	 uzklausītai.	 Tādējādi	 motīvu	 norādīšana	 tiesas	
nolēmumā	 ir	 viens	 no	 līdzekļiem,	 kas	 ļauj	 personai	 pārliecināties,	 ka	
tā	 ir	uzklausīta	un	 tās	 sniegtie	 argumenti	 ir	 izvērtēti	 (Satversmes tiesas  
2003.gada 27.jūnija sprieduma lietā Nr. 2003-03-01 secinājumu daļas 
6.1.punkts, 2016.gada 9.decembra sprieduma lietā Nr. 2016-08-01 
14.2.punkts, 2007.gada 11.aprīļa sprieduma lietā Nr. 2006-28-01 12.punkts).

Atbilstoši	 Satversmes	 tiesas	 spriedumā	 noteiktajam	 attiecībā	 uz	
[pers.	 A]	 apstrīdētā	 norma	nav	 spēkā	 no	 2017.gada	 22.jūnija,	 tas	 ir,	 no	
Augstākās	 tiesas	 tiesneses	 vienpersoniskā	 lēmuma	 pieņemšanas.	 Ar	
minēto	 lēmumu	 spēkā	 stājās	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	
tiesas	2016.gada	14.jūnija	spriedums,	ar	kuru	[pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	
un	 sodīts	 pēc	 Krimināllikuma	 218.panta	 otrās	 daļas.	 Tādējādi	 līdz	 ar	
Satversmes	 tiesas	 sprieduma	 pieņemšanu	 notiesātajam	 [pers.	 A]	 radās	
tiesisks	 pamats	 vērsties	 ar	 pieteikumu	 procesa	 uzsākšanai	 jaunatklātu	
apstākļu	izmeklēšanai.

[17]	Tiesības	vērsties	ar	pieteikumu	procesa	uzsākšanai	jaunatklātu	
apstākļu	 izmeklēšanai	 notiesātais	 [pers.	 A]	 izmantojis,	 2018.gada	
19.jūlijā	 iesniedzot	Ģenerālprokuratūrā	pieteikumu	par	kriminālprocesa	
Nr.	 15830201509	 atjaunošanu.	 Pieteikumā	 norādīts,	 ka	 2018.gada	
14.jūnijā	 Satversmes	 tiesa	 taisījusi	 spriedumu	 lietā	 Nr.	 2017-23-01,	 ar	
kuru	 Kriminālprocesa	 likuma	 573.panta	 otrā	 daļa	 un	 trešā	 daļa,	 ciktāl	
tā	 neparedz,	 ka	 lēmumā	 par	 atteikšanos	 ierosināt	 kasācijas	 tiesvedību	
norādāmi	 tā	 motīvi,	 atzīta	 par	 neatbilstošu	 Latvijas	 Republikas	
Satversmes	92.panta	pirmajam	teikumam.	Savukārt	attiecībā	uz	[pers.	A]	
šī	norma	atzīta	par	spēkā	neesošu	no	[pers.	A]	pamattiesību	aizskāruma	
rašanās	 brīža,	 tas	 ir,	 no	 Augstākās	 tiesas	 tiesneses	 2017.gada	 22.jūnija	
vienpersoniska	 lēmuma	 par	 atteikšanos	 pārbaudīt	 Rīgas	 apgabaltiesas	
2017.gada	6.aprīļa	lēmuma	tiesiskumu	kasācijas	kārtībā.

[18]	 Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 655.panta	 pirmo	 daļu	
atjaunot	 kriminālprocesu,	 kurā	 ir	 spēkā	 stājies	 tiesas	 spriedums,	 var	
sakarā	 ar	 jaunatklātiem	 apstākļiem.	 Šā	 panta	 otrās	 daļas	 4.punkts	
noteic,	 ka	 Satversmes	 tiesas	 atzinums	 par	 tādas	 tiesību	 normas	 vai	 tās	
interpretācijas	 neatbilstību	 Satversmei,	 uz	 kuras	 pamata	 spēkā	 stājies	
nolēmums,	 ir	 uzskatāmi	 par	 jaunatklātiem	 apstākļiem.	 Augstākā	 tiesa,	
izskatot	 lietu	 sakarā	 ar	 jaunatklātiem	 apstākļiem,	 pieņem	 vienu	 no	
Kriminālprocesa	likuma	660.panta	piektajā	daļā	norādītajiem	lēmumiem.	
Proti,	 atceļ	 tiesas	 nolēmumu	 pilnībā	 vai	 tā	 daļā,	 atceltajā	 daļā	 atjauno	
kriminālprocesu	 sakarā	 ar	 jaunatklātiem	 apstākļiem	 un	 lietu	 nosūta	
prokuratūrai	(1.punkts);	atceļ	tiesas	nolēmumu	pilnībā	vai	tā	daļā,	atceltajā	
daļā	atjauno	kriminālprocesu	sakarā	ar	jaunatklātiem	apstākļiem	un	lietu	
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nosūta	 jaunai	 izskatīšanai	attiecīgās	 instances	tiesai	(2.punkts);	noraida	
pieteikumu	(3.punkts);	izbeidz	tiesvedību	(4.punkts).

Ņemot	 vērā,	 ka	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 
2016.gada	 14.jūnija	 spriedums	 spēkā	 stājās	 2017.gada	 22.jūnijā,	 proti,	
ar	 kasācijas	 instances	 tiesas	 tiesneses	 vienpersoniski	 pieņemto	 lēmumu	
atteikt	 pārbaudīt	 apelācijas	 instances	 tiesas	 nolēmuma	 tiesiskumu	
kasācijas	 kārtībā,	 kas	 tika	 uzrakstīts	 rezolūcijas	 veidā,	 kasācijas	 instances	
tiesai	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	660.panta	 piektās	 daļas	 2.punktā	
noteiktajam	 parastajos	 apstākļos	 būtu	 jāatceļ	 Augstākās	 tiesas	 tiesneses	
2017.gada	 22.jūnija	 vienpersoniskais	 lēmums.	 Atceltajā	 apjomā	 būtu	
jāatjauno	kriminālprocess	sakarā	ar	jaunatklātiem	apstākļiem	un	lieta	būtu	
jānosūta	kasācijas	instances	tiesai,	lai	atbilstoši	Satversmes	tiesas	spriedumā	
noteiktajam	 tiktu	 koleģiāli	 izlemts	 jautājums	 par	 kasācijas	 tiesvedības	
ierosināšanu	vai	atteikšanos	ierosināt	kasācijas	tiesvedību	sakarā	ar	[pers.	A]	
aizstāvja	iesniegto	kasācijas	sūdzību,	pieņemot	motivētu	lēmumu.

[19] Vienlaikus	 Senāts	 šajā	 lietā	 konstatē	 tādus	 lietas	 faktiskos	
apstākļus,	 kas	 pamato	 citādu	 pieeju	 jautājuma	 risināšanai	 par	
kriminālprocesa	atjaunošanu	sakarā	ar	jaunatklātiem	apstākļiem.

[19.1]	 Augstākajā	 tiesā	 2018.gada	 10.janvārī	 notiesātā	 [pers.	 A]	
uzdevumā	Kriminālprocesa	likuma	63.nodaļas	kārtībā	iesniegts	advokāta	
J.	Daukula	pieteikums	par	Rīgas	apgabaltiesas	2017.gada	6.aprīļa	lēmumu.

Pieteikums	 iesniegts,	 pamatojoties	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 
662.pantu,	kas	noteic,	ka	spēkā	stājušos	tiesas	nolēmumu	var	izskatīt	no	
jauna,	ja	tas	nav	skatīts	kasācijas	kārtībā,	pēc	šā	likuma	663.pantā	minēto	
personu	pieteikuma	vai	protesta.

Pieteikumu	 advokāts	 pamatojis	 ar	 turpmāk	 norādītajiem	
argumentiem.	Iztiesājot	lietu,	pieļauts	Kriminālprocesa	likuma	574.pantā	 
minētais	 pārkāpums	 –	 Krimināllikuma	 Vispārīgās	 daļas	 nepareiza	
piemērošana,	 nav	 ievērots	 Kriminālprocesa	 likuma	 19.panta	 trešajā	
daļā,	 124.panta	 pirmajā	 un	 piektajā	 daļā	 un	 512.panta	 pirmajā	 daļā	
noteiktais,	 tādējādi	pieļauts	Kriminālprocesa	 likuma	būtisks	pārkāpums	
šā	 likuma	575.panta	 trešās	daļas	 izpratnē.	Minētie	pārkāpumi	noveduši	
pie	nelikumīga	nolēmuma.

Proti,	 pirmās	 instances	 tiesa	 un	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	
pārbaudījušas	 nodokļu	 aprēķina	 pārskatu,	 nepareizi	 piemērotas	 vai	
vispār	nav	piemērotas	vairākas	nodokļu	likuma	normas.	Minētā	rezultātā	
nepareizi	 izlemts	 jautājums	 par	 noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva	 esību	
[pers.	A]	darbībās.

Netika	 ievērotas	 [pers.	 A]	 tiesības	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	
saprātīgā	 termiņā,	 kas	 noteiktas	 Kriminālprocesa	 likuma	 14.pantā,	 un	
netika	piemēroti	Krimināllikuma	49.1pantā	paredzētie	nosacījumi.
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Piespriežot	 [pers.	 A]	 brīvības	 atņemšanas	 sodu,	 nav	 ievēroti	
Krimināllikuma	 46.panta	 ceturtajā	 daļā	 paredzētie	 soda	 noteikšanas	
principi.

[19.2]	 Ar	 Augstākās	 tiesas	 2018.gada	 28.februāra	 lēmumu	
pieteikumā	 apstrīdētais	Rīgas	 apgabaltiesas	 2017.gada	6.aprīļa	 lēmums	
atstāts	negrozīts,	bet	notiesātā	 [pers.	A]	uzdevumā	 iesniegtais	advokāta	
J.	Daukula	pieteikums	noraidīts.

[19.3]	 Līdz	 ar	 to	 Senāts	 konstatē,	 ka	 pirms	 Satversmes	 tiesas	 
2018.gada	 14.jūnija	 sprieduma,	 kurš	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	
665.panta	 otrās	 daļas	 4.punktam	 atzīstams	 par	 jaunatklātu	 apstākli	 un	
kurš	parastos	apstākļos	būtu	pamats	Augstākās	tiesas	tiesneses	2017.gada	
22.jūnija	vienpersoniskā	lēmuma	atcelšanai	un	lietas	nosūtīšanai	Augstākai	
tiesai	 jautājuma	 izlemšanai	 par	 kasācijas	 tiesvedības	 ierosināšanu	 vai	
neierosināšanu,	 kasācijas	 instances	 tiesa	 sakarā	 ar	 notiesātā	 [pers.	 A]	
interesēs	 advokāta	 J.	Daukula	 iesniegto	pieteikumu	koleģiāli	 un	 ievērojot	
Kriminālprocesa	 likuma	670.panta	pirmajā	daļā	noteikto,	ka	pieteikumus	
un	protestus	par	spriedumiem	un	lēmumiem,	kas	stājušies	spēkā,	no	jauna	
izskata	 Augstākā	 tiesa	 šā	 likuma	 582.–586.pantā	 noteiktajā	 kārtībā,	 ir	
pārbaudījusi	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2017.gada	 6.aprīļa	 lēmuma	 tiesiskumu	
tādā	kārtībā,	kas	ir	paredzēta	kasācijas	sūdzības	izskatīšanai.

Ar	 Augstākās	 tiesas	 2018.gada	 28.februāra	 lēmumu	 atzīts,	 ka	
apelācijas	 instances	 tiesa,	 iztiesājot	 lietu,	nav	pieļāvusi	Kriminālprocesa	
likuma	 574.panta	 2.punktā	 norādīto	 Krimināllikuma	 pārkāpumu	 vai	
kriminālprocesa	pārkāpumus,	kas	atzīstami	par	būtiskiem	pārkāpumiem	
Kriminālprocesa	 likuma	 575.panta	 izpratnē.	 Kasācijas	 instances	 tiesa	
atzina,	ka	[pers.	A]	likumīgi	un	pamatoti	atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	
218.panta	otrajā	daļā	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā.

Izvērtējot	 apelācijas	 instances	 tiesas	nolēmumā	 izteikto	 atzinumu,	
kas	balstīts	uz	kriminālprocesa	gaitas	un	tā	ilguma	izvērtējumu,	kasācijas	
instances	 tiesa	 noraidījusi	 kā	 nepamatotu	 advokāta	 pieteikumā	 pausto	
apgalvojumu	par	kriminālprocesa	novilcināšanu.

[20]	 Personas	 pamattiesību	 aizsardzība	 ir	 viens	 no	 demokrātiskas	
tiesiskas	valsts	nozīmīgākajiem	pienākumiem.	Valstij	 jānodrošina	efektīva	
aizsardzība	 ikvienai	 personai,	 kuras	 tiesības	 vai	 likumiskās	 intereses	 ir	
aizskartas.	Tāpēc	personas	tiesību	uz	taisnīgu	tiesu	nodrošināšana	ir	līdzeklis	
šā	 mērķa	 sasniegšanai,	 jo	 tieši	 no	 šo	 tiesību	 pienācīgas	 nodrošināšanas	
ir	 atkarīga	 arī	 citu	 personu	 pamattiesību	 aizsardzība	 (Satversmes tiesas  
2012.gada 20.aprīļa sprieduma lietā Nr. 2011-16-01 9.punkts).

Demokrātiskā	tiesiskā	valstī	likumdevēja	izraudzītajiem	vispārējiem	
tiesību	aizsardzības	līdzekļiem	jābūt	efektīviem	un	paredzamiem,	tostarp	
ievērojot	arī	res judicata	principu,	kas	nosaka	nolēmuma	galīgo	raksturu.
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Satversmes	 tiesa	 norādījusi,	 ka	 Kriminālprocesa	 likuma	 63.nodaļā	
paredzētā	spēkā	stājušos	nolēmumu	izskatīšana	no	jauna	nav	attiecināma	
uz	 vispārējo	 kārtību,	 kādā	 pārsūdzami	 nolēmumi	 kriminālprocesā	
(Satversmes tiesas 2018.gada 14.jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-23-01 
13.1.punkts).	Senāts	piekrīt	minētajai	atziņai,	 jo	Kriminālprocesa	 likuma	
63.nodaļā	 norādītā	 procedūra	 uzskatāma	 par	 izņēmumu	 no	 vispārējās	
kriminālprocesa	 kārtības,	 ņemot	 vērā,	 ka	 tā	 nav	 tieši	 pieejama.	 Proti,	
atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 663.panta	 otrajā	 daļā	 noteiktajam	
pieteikumu	 par	 tiesas	 nolēmuma	 izskatīšanu	 no	 jauna	 notiesātās	 [..]	
personas	 uzdevumā	 var	 iesniegt	 advokāts	 vai	 pēc	 notiesātās	 personas	
lūguma	 var	 iesniegt	 ģenerālprokurors	 vai	 Ģenerālprokuratūras	
Krimināltiesiskā	departamenta	virsprokurors.

Minētā	iemesla	dēļ	arī	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesa	2016.gada	7.janvāra	
spriedumā	“Dāvidsons	un	Savins	pret	Latviju”	(Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
2016.gada 7.janvāra sprieduma lietā “Dāvidsons un Savins pret Latviju”, 
iesnieguma Nr. 17574/07 un 25235/07, 36.punkts),	 uz	 kuru	 atsaukusies	
arī	 Satversmes	 tiesa	 (Satversmes tiesas 2018.gada 14.jūnija sprieduma 
lietā Nr. 2017-23-01, 13.1.punkts),	 atzinusi,	 ka	 Kriminālprocesa	 likuma	
63.nodaļā	ir	noteikta	īpaša	nolēmumu	pārskatīšanas	kārtība	un	personai	
nav	 pienākuma	 to	 izmantot	 savu	 aizskarto	 pamattiesību	 aizsardzībai	
pirms	vēršanās	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesā.

[21]	 Kriminālprocesa	 likuma	 63.nodaļā	 paredzētajā	 kārtībā	 no	
jauna	izskata	spēkā	stājušos	tiesas	nolēmumu,	ja	tas	nav	skatīts	kasācijas	
kārtībā,	 tostarp	 arī	 tad,	 ja	 ir	 atteikta	 nolēmuma	 tiesiskuma	 pārbaude	
kasācijas	kārtībā.	Šāda	situācija	konstatēta	arī	izskatāmajā	lietā.	Proti,	pēc	
Augstākās	 tiesas	 tiesneses	 2017.gada	 22.jūnija	 lēmuma	par	 atteikšanos	
pārbaudīt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2017.gada	 6.aprīļa	 lēmuma	 tiesiskumu	
kasācijas	 kārtībā	 par	minēto	 apgabaltiesas	 lēmumu	 notiesātā	 [pers.	 A]	
uzdevumā	Kriminālprocesa	likuma	63.nodaļas	kārtībā	iesniegts	advokāta	
pieteikums.

Turklāt	 minēto	 kārtību	 spēkā	 stājušos	 tiesas	 nolēmumu	 jaunai	
izskatīšanai	 likumdevējs	 nav	 atcēlis	 arī	 pēc	 izdarītajiem	 grozījumiem	
Kriminālprocesa	likumā,	proti,	pēc	Kriminālprocesa	likuma	papildināšanas	
ar	573.1pantu.

Aplūkojot	 Kriminālprocesa	 likuma	 63.nodaļā	 ietvertās	 tiesību	
normas	 sistēmiski,	 jāsecina,	 ka	 šajā	 nodaļā	 noteiktā	 kārtība	 aptver	
atsevišķus,	 likumdevēja	 norādītos	 gadījumus	 (Satversmes tiesas  
2018.gada 14.jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-23-01 13.1.punkts).	 
Visupirms	 minētais	 attiecināms	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 665.panta	
2.punktā	 noteikto,	 proti,	 ka	 pieteikumu	vai	 protestu	par	 spēkā	 stājušos	
tiesas	 nolēmumu	 var	 iesniegt,	 ja	 dienesta	 izmeklēšanā	 konstatēts,	 ka	
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nolēmumu	kāds	no	tiesnešiem	nav	parakstījis	tāpēc,	ka	likumā	noteiktajā	
kārtībā	 nav	 piedalījies	 nolēmuma	 pieņemšanā.	 Vienlaikus	 šā	 panta	
1.punktā	noteikts,	ka	pieteikumu	vai	protestu	var	iesniegt,	ja	nolēmumu	
pieņēmis	 nelikumīgs	 tiesas	 sastāvs.	 Minēto	 pārkāpumu	 likumdevējs	
atzinis	 par	 pamatu	 arī	 kasācijas	 sūdzības	 vai	 protesta	 iesniegšanai.	
Turklāt	 665.panta	 3.punktā	 minētais,	 ka	 pieteikumu	 vai	 protestu	 var	
iesniegt,	ja	šā	likuma	574.	un	575.pantā	minētie	pārkāpumi	noveduši	pie	
notiesātās	personas	stāvokļa	nelikumīgas	pasliktināšanās,	Krimināllikuma	 
572.pantā	minēti	arī	kā	pamats	kasācijas	sūdzības	vai	protesta	iesniegšanai.	
Tādējādi	 gan	 kasācijas	 kārtībā,	 gan	 Kriminālprocesa	 likuma	 63.nodaļas	
kārtībā	 lieta	 tiek	 izskatīta,	 ja	 kriminālprocesā	 pieļauts	 Krimināllikuma	
pārkāpums	 vai	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtisks	 pārkāpums.	 Turklāt	
kā	 vienā,	 tā	 otrā	 gadījumā	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 572.	 un	 
666.pantā	noteiktajam	pieļautais	pārkāpums	ir	jāpamato.

Kriminālprocesa	 likuma	 671.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 tiesa,	
izskatot	 pieteikumu	 vai	 protestu,	 pārbauda	 spriedumu	 vai	 lēmumu	
apstrīdētajā	daļā.	Vienlaikus	šā	panta	otrajā	daļā	tiesai	noteiktas	tiesības	
pārbaudīt	spriedumu	un	lēmumu	arī	pilnā	apjomā	un	attiecībā	uz	visiem	
notiesātajiem,	 ja	 ir	 pamats	 nolēmuma	 atcelšanai	 par	 tādiem	 likuma	
pārkāpumiem,	kas	noveduši	pie	lietas	nepareizas	izspriešanas.	Līdzīgi,	arī	
izskatot	lietu	kasācijas	kārtībā,	tiesa	drīkst	pārsniegt	kasācijas	sūdzībā	vai	
protestā	izteikto	prasību	apjomu	un	ietvarus	gadījumos,	kad	tā	konstatē	
šā	 likuma	574.	un	575.pantā	norādītos	pārkāpumus	un	 tie	nav	norādīti	
sūdzībā	vai	protestā.

Senāts	atzīst	par	nepamatotu	advokāta	J.	Daukula	tiesas	sēdē	pausto	
viedokli,	 ka,	 neraugoties	 uz	 to,	 ka	 kasācijas	 instances	 tiesa	 izskatījusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 63.nodaļas	 kārtībā	 iesniegto	 pieteikumu,	
konkrētajā	 lietā	 to	 nevar	 atzīt	 par	 līdzvērtīgu	 sūdzības	 izskatīšanai	
kasācijas	kārtībā	tā	iemesla	dēļ,	ka	pieteikumā	viņš	minējis	tikai	atsevišķus	
argumentus,	kas	pamato	pieteikumā	izteikto	lūgumu.

Senāts	 konstatē,	 ka	 analogi	 kā	 pieteikumā,	 arī	 kasācijas	 sūdzībā	
advokāts	 J.	 Daukuls	 apstrīdējis	 nodokļu	 aprēķina	 pārskata	 pareizību,	
norādījis	uz	vairāku	nodokļu	 likumu	normu	nepareizu	piemērošanu	vai	
šo	 normu	 nepiemērošanu,	 atsaucies	 uz	 judikatūru,	 kuras	 atziņas,	 pēc	
advokāta	 domām,	 tiesai	 bija	 jāizmanto,	 kā	 arī	 vērtējis	 Krimināllikuma	
218.pantā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	elementus.	Advokāts	
arī	 norādījis	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 14.pantā	 noteikto	 tiesību	 uz	
kriminālprocesa	pabeigšanu	saprātīgā	termiņā	pārkāpumu.

Kasācijas	instances	tiesa	norāda,	ka	konkrētu	argumentu	izvirzīšana	
vai	neizvirzīšana	pieteikumā	ir	advokāta	un	klienta	vienošanās	priekšmets.	
Savukārt	 pieteikumā	 iekļauto	 vai	 neiekļauto	 argumentu	 izvērtēšana,	 kā	
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arī	 to	 salīdzināšana	ar	kasācijas	 sūdzībā	 iekļautajiem	argumentiem	nav	
izskatīšanas	priekšmets	procesā	par	jaunatklātiem	apstākļiem.	Vienlaikus,	
kā	tas	norādīts	iepriekš	šajā	lēmumā,	izskatot	pieteikumu	Kriminālprocesa	
likuma	63.nodaļas	 kārtībā,	 atbilstoši	Kriminālprocesa	 likuma	671.panta	
otrajā	daļā	noteiktajam	 tiesa	pārbauda	spriedumu	un	 lēmumu	arī	pilnā	
apjomā	 un	 attiecībā	 uz	 visiem	 notiesātajiem,	 ja	 ir	 pamats	 nolēmuma	
atcelšanai	par	šā	likuma	574.	un	575.pantā	minētajiem	pārkāpumiem,	kas	
noveduši	pie	lietas	nepareizas	izspriešanas.

No	Augstākās	 tiesas	 2018.gada	28.februāra	 lēmuma	konstatējams,	
ka	kasācijas	 instances	 tiesa	 izvērtējusi	pieteikumā	minētos	argumentus,	
atzīstot,	 ka	 Rīgas	 apgabaltiesa,	 iztiesājot	 lietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	
ar	aizstāvja	J.	Daukula	apelācijas	sūdzību,	nav	pieļāvusi	Kriminālprocesa	
likuma	 574.	 un	 575.panta	 pārkāpumus,	 kas	 būtu	 noveduši	 pie	 lietas	
nepareizas	izspriešanas.

Turklāt	pieteikumā,	kas	iesniegts	Kriminālprocesa	likuma	63.nodaļas	
kārtībā,	 advokāts	 J.	Daukuls	 izteicis	 lūgumu	 izskatīt	 no	 jauna	 gan	Rīgas	
pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2016.gada	 14.jūnija	 spriedumu,	
gan	Rīgas	apgabaltiesas	2017.gada	6.aprīļa	lēmumu	un	nosūtīt	lietu	jaunai	
izskatīšanai,	nenorādot,	kurai	tiesai.	Šādu	prasību	iekļaušana	pieteikumā	
Kriminālprocesa	likumā	nav	paredzēta.

[22]	Līdz	ar	to	Senāts	atzīst,	ka	 jaunatklāts	apstāklis	–	Satversmes	
tiesas	2017.gada	14.jūnija	spriedums	lietā	Nr.	2017-23-01	–	izskatāmajā	
lietā	nav	atzīstams	par	pamatu	tam,	lai	kasācijas	instances	tiesa	lemtu	par	
kriminālprocesa	Nr.	15830201509	atjaunošanu	sakarā	ar	 jaunatklātiem	
apstākļiem	 un	 lietas	 nosūtīšanu	 kasācijas	 instances	 tiesai	 jautājuma	
izlemšanai	par	kasācijas	tiesvedības	ierosināšanu	vai	atteikumu	ierosināt	
kasācijas	 tiesvedību,	ņemot	vērā,	 ka	 lietā	 jau	 ir	 spēkā	 stājies	Augstākās	
tiesas	 2018.gada	 28.februāra	 lēmums,	 ar	 kuru	 notiesātā	 [pers.	 A]	
uzdevumā	Kriminālprocesa	likuma	63.nodaļas	kārtībā	izskatīts	advokāta	
J.	Daukula	pieteikums	par	Rīgas	apgabaltiesas	2017.gada	6.aprīļa	lēmumu.	
Šis	 lēmums	 ir	pieņemts	koleģiāli,	 tas	 ir	motivēts	un	 lēmumā	 ir	 izvērtēti	
tie	paši	argumenti,	kas	ir	iekļauti	kasācijas	sūdzībā.	Līdz	ar	to	Satversmes	
tiesas	 spriedumā	 minētie	 pamattiesību	 pārkāpumi	 tika	 novērsti	 ar	
Augstākās	 tiesas	 2018.gada	 28.februāra	 lēmumu	 jau	 pirms	 Satversmes	
tiesas	 sprieduma	 publicēšanas.	 Šādos	 apstākļos	 kriminālprocesa	
atjaunošana	sakarā	ar	jaunatklātiem	apstākļiem,	lai	novērstu	Satversmes	
tiesas	 spriedumā	minēto	 pamattiesību	 pārkāpumus,	 nav	 nepieciešama.	
Minētā	iemesla	dēļ	notiesātā	[pers.	A]	pārstāvja	[pers.	B]	pieteikums	par	
kriminālprocesa	Nr.	15830201509	atjaunošanu	sakarā	ar	 jaunatklātiem	
apstākļiem	ir	noraidāms.
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	660.	pantu,	tiesa

n o l ē m a

noraidīt	 notiesātā	 [pers.	 A]	 pārstāvja	 [pers.	 B]	 pieteikumu	 par	
kriminālprocesa	Nr.	15830201509	atjaunošanu	sakarā	ar	 jaunatklātiem	
apstākļiem.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Solidāra atbildība par kaitējuma kompensāciju  
vienošanās procesā
Apsūdzētie, kas, rīkojoties saskaņoti, izdarījuši noziedzīgu nodarījumu, par 
kaitējumu, kas iestājies viņu darbību rezultātā, atbild solidāri. Minēto neietekmē 
apstāklis, ka viens no apsūdzētajiem ir samaksājis kaitējuma kompensācijas 
daļu (Kriminālprocesa likuma 350.pants, Civillikuma 1675.pants).

Rīgā	2019.gada	25.martā		 SKK-51/2019
ECLI:LV:AT:2019:0325.11518000617.3.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Pēteris	Opincāns,	 
 senatore	Anita	Poļakova,	 
 senatore	Inguna	Radzeviča	

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 cietušā	 Valsts	
ieņēmumu	 dienesta	 kasācijas	 sūdzību	 par	 Rīgas	 pilsētas	 Latgales	
priekšpilsētas	tiesas	2018.gada	6.jūlija	spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Rīgas	pilsētas	Latgales	priekšpilsētas	tiesas	2018.gada	6.jūlija	
spriedumu	apstiprināta	starp	prokuroru	un	apsūdzēto	[pers.	A],	personas	
kods	[..],	2018.gada	30.maijā	noslēgtā	vienošanās	un	starp	prokuroru	un	
apsūdzēto	[pers.	B]	([pers. B]),	dzimušu	[dzimšanas	datums],	2018.gada	
18.jūnijā	noslēgtā	vienošanās.	

[1.1]	[Pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	221.panta	pirmajā	daļā	
paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	izdarīšanā	un	sodīts	ar	naudas	sodu	sešu	
Latvijas	Republikā	noteikto	minimālo	mēnešalgu	apmērā,	tas	ir,	2580	euro;	

atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 20.panta	 otrajā	 daļā	 un	 
190.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanā	
un	 sodīts	 ar	 naudas	 sodu	 sešu	 Latvijas	 Republikā	 noteikto	 minimālo	
mēnešalgu	apmērā,	tas	ir,	2580	euro.

Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 50.panta	 pirmo	 daļu	 galīgais	 sods	
[pers.	 A]	 noteikts	 naudas	 sods	 astoņu	 Latvijas	 Republikā	 noteikto	
minimālo	mēnešalgu	apmērā,	tas	ir,	naudas	sods	3440	euro.

Nolemts	apmierināt	Valsts	ieņēmumu	dienesta	materiālā	kaitējuma	
kompensācijas	pieteikumu	un	piedzīt	no	[pers.	A]	valsts	labā	zaudējumus	
3598,01	euro.

[1.2]	[Pers.	B]	atzīta	par	vainīgu	Krimināllikuma	190.panta	pirmajā	
daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanā	 un	 sodīta	 ar	 naudas	
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sodu	piecu	Latvijas	Republikā	noteikto	minimālo	mēnešalgu	apmērā,	tas	
ir,	2150	euro. 

[2]	Ar	Rīgas	pilsētas	Latgales	priekšpilsētas	tiesas	2018.gada	6.jūlija	
spriedumu	 [pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 pēc	 Krimināllikuma	
221.panta	 pirmās	 daļas	 par	 to,	 ka	 nelikumīgi	 uzglabāja	 un	 pārvietoja	
(pārvadāja)	 tabakas	 izstrādājumus	 ievērojamā	 apmērā,	 bet	 pēc	
Krimināllikuma	20.panta	 otrās	 daļas	 un	190.panta	pirmās	daļas	 par	 to,	
ka	 organizēja	 muitošanai	 pakļauto	 preču	 ievešanu	 Latvijas	 Republikas	
muitas	teritorijā	ievērojamā	apmērā,	noslēpjot	tās	no	muitas	kontroles	un	
nedeklarējot	(kontrabanda).

[Pers.	 B]	 atzīta	 par	 vainīgu	 un	 sodīta	 pēc	 Krimināllikuma	 
190.panta	 pirmās	 daļas	 par	 to,	 ka	 ieveda	 Latvijas	 Republikas	 muitas	
teritorijā	muitošanai	pakļautās	preces	 ievērojamā	apmērā,	noslēpjot	 tās	
no	muitas	kontroles	un	nedeklarējot	(kontrabanda).

[3]	Cietušais	Valsts	 ieņēmumu	dienests	par	Rīgas	pilsētas	Latgales	
priekšpilsētas	 tiesas	 2018.gada	 6.jūlija	 spriedumu	 iesniedzis	 kasācijas	
sūdzību,	 kurā	 lūdz	 atcelt	 Rīgas	 pilsētas	 Latgales	 priekšpilsētas	 tiesas	
2018.gada	6.jūlija	spriedumu	un	lietu	nosūtīt	jaunai	izskatīšanai.

Sūdzība	pamatota	ar	šādiem	argumentiem.	
[3.1]	 Tiesa,	 pārkāpjot	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.panta	 otrās	

daļas	 nosacījumus,	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 (turpmāk	 arī	 –	 VID)	
pieteikto	 kaitējuma	 kompensāciju	 3598,01	 euro	 piedzinusi	 tikai	 no	
[pers.	 A],	 aizskarot	 cietušā	 (Latvijas	 Republikas)	 intereses	 un	 tiesības	
tautsaimniecības	sfērā.

[3.2]	Tiesa	nav	ievērojusi	Kriminālprocesa	likuma	1.pantā	noteikto,	
ka	 Kriminālprocesa	 likuma	 mērķis	 ir	 noteikt	 tādu	 kriminālprocesa	
kārtību,	 kas	 nodrošina	 efektīvu	 Krimināllikuma	 normu	 piemērošanu	
un	 krimināltiesisko	 attiecību	 taisnīgu	 noregulējumu	 bez	 neattaisnotas	
iejaukšanās	personas	dzīvē.

Tiesa	spriedumā	nav	norādījusi	tiesību	normas,	uz	kuru	pamata	tā	
nosprieda	ierobežot	cietušā	tiesības	saņemt	kaitējuma	kompensāciju	no	
visām	personām,	kuras	ir	atzītas	par	vainīgām	viena	un	tā	paša	noziedzīgā	
nodarījuma	izdarīšanā.	

Apstāklis,	 ka	 [pers.	 B]	 ir	 samaksājusi	 daļu	 (pusi)	 no	 pieteiktās	
kaitējuma	 kompensācijas,	 tas	 ir,	 3598,01	 euro,	 nevar	 būt	 par	 pamatu	
atlikušo	 kaitējuma	 kompensācijas	 daļu	 3598,01	 euro	 piedzīt	 tikai	 no	
[pers.	A].	

Atbilstoši	 krimināllietas	 materiāliem	 [pers.	 A]	 un	 [pers.	 B]	 kopīgi	
izdarīja	 noziedzīgu	 nodarījumu,	 kā	 rezultātā	 Latvijas	 Republikai	 radīts	
mantisks	zaudējumus	7196,02	euro apmērā.	
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Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 22.pantu	 personai,	 kurai	
ar	 noziedzīgu	 nodarījumu	 radīts	 kaitējums,	 ņemot	 vērā	 tās	 morālo	
aizskārumu,	 fiziskās	 ciešanas	 un	 mantisko	 zaudējumu,	 tiek	 garantētas	
procesuālās	iespējas	morālas	un	materiālas	kompensācijas	pieprasīšanai	
un	saņemšanai.	

Jautājumu	 par	 cietušajam	 radītā	 kaitējuma	 kompensāciju	 regulē	
Kriminālprocesa	likuma	350.panta	pirmā	un	otrā	daļa.

Atbilstoši	 Civillikuma	 1635.panta	 pirmajai	 daļai	 katrs	 tiesību	
aizskārums,	proti,	 katra	pati	par	 sevi	neatļauta	darbība,	kuras	 rezultātā	
nodarīts	 kaitējums,	 dod	 tiesību	 cietušajam	 prasīt	 apmierinājumu	 no	
aizskārēja,	 ciktāl	 viņu	 par	 šo	 darbību	 var	 vainot.	 Savukārt	 1675.pants	
noteic,	ka	vairākas	personas,	kas	kopīgi	izdarījušas	noziedzīgu	nodarījumu,	
atbild	solidāri	par	zaudējumu,	kas	ar	to	nodarīts.	

VID	 atsaucas	 uz	Augstākās	 tiesas	 2015.gada	9.aprīļa	 lēmuma	 lietā	
Nr.	 SKK-0024/2015	 (011209503)	 norādīto,	 ka,	 atzīstot	 par	 vainīgām	
vairākas	 personas,	 kas	 kopīgi	 izdarījušas	 noziedzīgu	 nodarījumu,	 kā	
rezultātā	 cietušajam	 nodarīts	 mantiskais	 zaudējums,	 piemēro	 solidāro	
atbildību.	

[3.3]	Krimināltiesisko	attiecību	taisnīgs	noregulējums	ir	panākams,	
piedzenot	 kaitējuma	 kompensāciju	 no	 visām	 personām,	 kuras	 kopīgi	
izdarījušas	noziedzīgu	nodarījumu,	ar	kuru	Latvijas	Republikai	 ir	 radīts	
mantisks	 zaudējums,	 tajā	 skaitā	 arī	 no	 [pers.	 B].	 Pretējā	 gadījumā	 tiek	
ierobežotas	cietušā	tiesības	uz	kaitējuma	kompensācijas	piedziņu	no	visām	
personām,	kuras	kopīgi	izdarījušas	noziedzīgu	nodarījumu.	VID	nepiekrīt	
tiesas	 2018.gada	 6.jūlija	 spriedumā	 norādītajam,	 ka	 kompensācijas	
samaksāšanas	 pienākums	 uzliekams	 [pers.	 A],	 kā	 to	 paredz	 vienošanās	
protokolos	norādītais,	par	ko	savus	iebildumus	nav	izteikusi	arī	cietušās	
pārstāve.	

No	2018.gada	18.jūnija	vienošanās	protokola	ar	[pers.	B]	 izriet,	ka	
VID	uztur	pieteikto	kaitējuma	kompensāciju	3598,01	euro	 apmērā.	Tas,	
ka	[pers.	B]	vienošanās	protokolā	norādīts,	ka	[pers.	A]	gatavs	atmaksāt	
pieteikto	kaitējuma	kompensāciju	3598,01	euro	apmērā,	nenozīmē,	ka	tā	
nav	piedzenama	solidāri	no	abām	apsūdzētajām	personām.	

Apstāklis,	ka	cietušā	pārstāvis	nav	izteicis	iebildumus,	nenozīmē,	ka	
tiesa	nevarēja	pati	konstatēt	priekšnoteikumus	solidāras	kompensācijas	
piedziņai.	 Tiesai,	 pamatojoties	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 540.1panta	
piektās	daļas	2.punktu,	vajadzēja	konstatēt,	ka	noslēgtās	vienošanās	pēc	to	
satura	neatbilst	Kriminālprocesa	likuma	437.panta	prasībām,	un	pieņemt	
lēmumu	par	lietas	nosūtīšanu	atpakaļ	prokuroram	trūkumu	novēršanai.	

[3.4]	 Sūdzības	 iesniedzējs	 uzskata,	 ka	 tiesa	 ir	 pārkāpusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 22.pantu,	 350.panta	 pirmās	 daļas	 2.punktu,	 
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511.panta	 otro	 daļu.	Minētie	 pārkāpumi	 atzīstami	 par	 Kriminālprocesa	
likuma	būtiskiem	pārkāpumiem	šā	likuma	575.panta	trešās	daļas	izpratnē.

[4]	Finanšu	un	ekonomisko	noziegumu	izmeklēšanas	prokuratūras	
prokurors	M.	Jansons	par	VID	kasācijas	sūdzību	iesniedzis	paskaidrojumus,	
norādot,	ka	VID	kasācijas	sūdzība	ir	nepamatota.

[4.1]	 Kriminālprocesa	 likuma	 352.panta	 pirmā	 daļa	 noteic	
personas,	 kurām	 var	 uzlikt	 kompensācijas	 samaksāšanas	 pienākumu.	
Kriminālprocesa	likums	neparedz,	ka	jebkura	cietušā	pieteiktā	kaitējuma	
kompensācija	būtu	piedzenama	no	visām	kriminālprocesā	apsūdzētajām	
personām.	 Prokurors	 uzskata,	 ka	 vienošanās	 ar	 abām	 apsūdzētajām	
personām	ir	noslēgtas	Kriminālprocesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.

[4.2]	 Prokurors	 norāda,	 ka	 Latvijas	 Republikas	 intereses	 netika	
aizskartas.	Ar	spriedumu	tika	apstiprināta	starp	prokuroru	un	apsūdzēto	
noslēgtā	 vienošanās,	 kura	 paredz,	 ka	 [pers.	 A]	 labprātīgi	 apņemas	 segt	
kaitējuma	kompensāciju.	Atbilstoši	Kriminālprocesa	 likuma	350.pantam	
cietušajam	 ir	 tiesības	 prasīt	 kaitējuma	 atlīdzināšanu	 arī	 Civilprocesa	
likumā	noteiktajā	kārtībā.	Minētā	panta	piektā	daļa	paredz,	ka	nolēmums	
kriminālprocesā	par	personas	vainu	ir	saistošs	civillietu	izspriešanā,	līdz	
ar	 to	 sūdzībā	 norādītais	 par	 cietušās	 interešu	 būtisku	 aizskārumu	 nav	
pamatots.	

Cietušās	 pārstāve	 varēja	 īstenot	 savas	 Kriminālprocesa	 likuma	
436.panta	 otrās	 daļas	 4.punktā	 noteiktās	 tiesības,	 proti,	 izteikt	 savus	
iebildumus	pret	vienošanās	apstiprināšanu.	

Motīvu daļa

[5]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 pilsētas	 Latgales	 priekšpilsētas	 tiesas	
2018.gada	6.jūlija	spriedums	ir	atceļams	un	lieta	nosūtāma	Rīgas	pilsētas	
Latgales	priekšpilsētas	tiesai	jaunai	izskatīšanai.

[6]	 Kriminālprocesa	 likuma	 22.pants	 noteic,	 ka	 personai,	 kurai	
ar	 noziedzīgu	 nodarījumu	 radīts	 kaitējums,	 ņemot	 vērā	 tās	 morālo	
aizskārumu,	 fiziskās	 ciešanas	 un	 mantisko	 zaudējumu,	 tiek	 garantētas	
procesuālās	iespējas	morālas	un	materiālas	kompensācijas	pieprasīšanai	
un	saņemšanai.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa	 minēto	
tiesību	normu	nav	ievērojusi.	

Pirmās	 instances	 tiesa	 spriedumā	 norāda,	 ka	 2018.gada	 27.martā	
apsūdzētā	 [pers.	 B]	 jau	 pirmstiesas	 procesā	 valsts	 budžeta	 kontā	 ir	
iemaksājusi	pusi	no	cietušās	pārstāves	pieteiktās	kaitējuma	kompensācijas,	
proti,	 3598,01	 euro.	 Savukārt	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	 cietušās	 pieteikto	
un	 uzturēto	 materiālā	 kaitējuma	 kompensāciju	 3598,01	 euro	 apmērā	
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atzīst	pilnībā	un	ir	gatavs	to	atlīdzināt.	Tiesa	atzinusi,	ka	kompensācijas	
samaksāšanas	pienākums	saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	353.panta	
pirmās	daļas	1.punktu	uzliekams	apsūdzētajam	[pers.	A].

Saskaņā	ar	Civillikuma	1635.pantu	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.	 Civillikuma	 
1675.pants	 noteic,	 ka	 vairākas	 personas,	 kas	 kopīgi	 izdarījušas	noziedzīgu	
nodarījumu,	atbild	solidāri	par	zaudējumu,	kas	ar	to	nodarīts.

Pēc	 krimināllietas	 saņemšanas	 tiesā	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	
likuma	 539.panta	 pirmās	 daļas	 nosacījumiem	 pirmās	 instances	 tiesai	
bija	 jāpārbauda,	 vai	 vienošanās	 ir	 noslēgta	 šajā	 likumā	 noteiktajā	
kārtībā	 un	 nav	 pieļauts	 Krimināllikuma	 normu	 pārkāpums.	 Tiesa	 nav	
ievērojusi	minētās	prasības,	proti,	nav	ņēmusi	vērā,	ka,	lemjot	jautājumu	
par	 kaitējuma	 kompensācijas	 piedziņu	 no	 vairākiem	 apsūdzētajiem,	
kuri	 kopīgi	 izdarījuši	 noziedzīgu	 nodarījumu,	 piemērojams	 Civillikuma	 
1675.pantā	 noteiktais,	 ka	 vairākas	 personas,	 kas	 kopīgi	 izdarījušas	
noziedzīgu	nodarījumu,	atbild	solidāri	par	zaudējumu,	kas	ar	to	nodarīts.

[7]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa,	 apstiprinot	 starp	
prokuroru	 un	 apsūdzētajiem	 noslēgtās	 vienošanās	 par	 kaitējuma	
kompensācijas	 atlīdzināšanu,	 kaitējuma	 kompensāciju	 3598,01	 euro 
par	 labu	cietušajam	nepamatoti	piedzinusi	 tikai	no	apsūdzētā	 [pers.	A],	
tādā	 veidā	 ierobežojot	 cietušā	 tiesības	 uz	 kompensācijas	 piedziņu	
kriminālprocesā	 arī	 no	 apsūdzētās	 [pers.	 B].	 Tiesai	 bija	 jāņem	 vērā,	 ka	
apsūdzētie,	 kas,	 rīkojoties	 saskaņoti,	 izdarījuši	 noziedzīgu	 nodarījumu,	
par	kaitējumu,	kas	iestājies	viņu	darbību	rezultātā,	atbild	solidāri.	Tiesa,	
neievērojot	 solidāras	 atbildības	 principu,	 ir	 nepamatoti	 ierobežojusi	
cietušā	 ar	 likumu	 garantētās	 procesuālās	 iespējas	 materiālā	 kaitējuma	
kompensācijas	saņemšanai.	

Jāņem	arī	vērā,	ka	viens	no	Krimināllikuma	35.pantā	nostiprinātajiem	
soda	 mērķiem	 ir	 atjaunot	 taisnīgumu.	 Krimināltiesību	 izpratnē	 ar	
taisnīguma	atjaunošanu	kriminālprocesā	saprot	pasākumus,	kas	orientēti	
uz	 noziedzīgā	 nodarījuma	 seku	 novēršanu	 un	 ko	 veic	 pašas	 noziedzīgā	
nodarījumā	 iesaistītās	 personas	 –	 cietušais,	 apsūdzētais,	 sabiedrība	 –,	
tādējādi	 panākot	 krimināltiesisko	 attiecību	 taisnīgu	 noregulējumu	 bez	
neattaisnotas	iejaušanās	personas	dzīvē.	Taisnīguma	atjaunošanas	iespēja	
ir	ietverta	arī	ar	noziedzīgu	nodarījumu	radītā	kaitējuma	kompensācijas	
mehānismā,	kas	atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	350.pantā	noteiktajam	
ir	 krimināltiesisko	 attiecību	 noregulējuma	 elements,	 ko	 persona,	 kura	
ar	 noziedzīgu	 nodarījumu	 ir	 radījusi	 kaitējumu,	 samaksā	 cietušajam	kā	
gandarījumu	 par	morālu	 aizskārumu,	 fiziskajām	 ciešanām	un	mantisko	
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zaudējumu	(Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015, 175.lpp.).

Kriminālprocesa	 likuma	 22.panta	 pārkāpumu	 kasācijas	 instances	
tiesa	 atzīst	 par	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu	 šā	 likuma	
575.panta	 trešās	daļas	 izpratnē,	 kas	 ir	pamats	 sprieduma	atcelšanai	un	
lietas	nosūtīšanai	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.

[8]	 Pirmstiesas	 kriminālprocesā	 [pers.	 A]	 un	 [pers.	 B]	 drošības	
līdzeklis	 nav	 piemērots.	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 šajā	
kriminālprocesa	 stadijā	 drošības	 līdzekļa	 piemērošanai	 apsūdzētajiem	
[pers.	B]	un	[pers.	A]	nav	pamata.	

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atcelt	Rīgas	pilsētas	Latgales	priekšpilsētas	tiesas	2018.gada	6.jūlija	
spriedumu	 un	 lietu	 nosūtīt	 jaunai	 izskatīšanai	 Rīgas	 pilsētas	 Latgales	
priekšpilsētas	tiesā.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Pieaicinātais eksperts

Eksperta sertifikāts ir nepieciešams tikai valsts tiesu ekspertiem un privātiem 
tiesu ekspertiem. Citām personām, tajā skaitā pieaicinātajiem ekspertiem, 
eksperta sertifikāts nav nepieciešams. Gadījumā, ja ekspertīzi neveic tiesu 
eksperts, bet gan cita persona, procesa virzītājam jāpārliecinās un jāzina, ka 
šai personai ir speciālās zināšanas un atbilstoša kompetence (Kriminālprocesa 
likuma 202.pants, Tiesu ekspertu likuma 1.panta 2.punkts, 3.pants).

Rīgā	2019.gada	10.aprīlī	 SKK-66/2019 
ECLI:LV:AT:2019:0410.11840000614.3.L	

L Ē M U M S

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Voldemārs	Čiževskis,	 
 senators	Pēteris	Opincāns,	 
 senatore	Anita	Poļakova

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	A]	 kasācijas	 sūdzību	par	Rīgas	 apgabaltiesas	2018.gada	26.aprīļa	
spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1] Ar	Rīgas	pilsētas	Kurzemes	rajona	tiesas	2016.gada	26.februāra	
spriedumu

[pers.	A],	personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	82.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	6	mēnešiem.
Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 52.panta	 piekto	 daļu	 soda	 termiņā	

ieskaitīts	 aizturēšanā	 pavadītais	 laiks	 no	 2015.gada	 25.februāra	 līdz	
2015.	gada	27.februārim.

Apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 piemēroto	 drošības	 līdzekli	 –	 uzturēšanos	
noteiktā	dzīvesvietā	–	un	papildu	drošības	līdzekli	–	aizliegumu	izbraukt	
no	valsts	–	nolemts	atcelt	pēc	sprieduma	spēkā	stāšanās.

[2] Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 A]	 atzīts	 par	
vainīgu	Krimināllikuma	82.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	 (likuma	 redakcijā	 līdz	 2014.gada	 2.aprīlim)	 par	 to,	 ka	 viņš	
publiski	aicināja	likvidēt	Latvijas	Republikas	valstisko	neatkarību	nolūkā	
iekļaut	Latviju	vienotā	valstiskā	veidojumā	ar	kādu	citu	valsti.

[3] Ar	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	26.aprīļa	spriedumu,	izskatot	
lietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 un	 aizstāves 
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I.	Bulgakovas	kasācijas	sūdzībām,	Rīgas	pilsētas	Kurzemes	rajona	 tiesas	
2016.gada	 26.februāra	 spriedums	 atcelts	 daļā	 par	 [pers.	 A]	 piespriesto	
sodu.

Par	 Krimināllikuma	 82.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	 izdarīšanu,	 piemērojot	 Krimināllikuma	 49.1panta	 pirmās	
daļas	1.punktu,	[pers.	A]	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	140	stundām.	

Apsūdzētajam	[pers.	A]	piemērotais	drošības	līdzeklis	–	uzturēšanās	
noteiktā	vietā	–	atstāts	negrozīts.	

Pārējā	daļā	pirmās	instances	tiesas	spriedums	atstāts	negrozīts.

[4] Par	apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	apsūdzētais	[pers.	A]	
iesniedzis	 kasācijas	 sūdzību,	 kurā	 lūdz	 atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 
2018.gada	 26.aprīļa	 spriedumu	 daļā	 par	 [pers.	 A]	 atzīšanu	 par	 vainīgu	
Krimināllikuma	 82.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā,	 daļā	 par	 drošības	 līdzekļa	 –	 uzturēšanās	 noteiktā	 vietā	 –	
atstāšanu	negrozītu	un	izbeigt	kriminālprocesu.

Savus	lūgumus	apsūdzētais	pamatojis	ar	šādiem	argumentiem.

[5] Apsūdzētā	ieskatā	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	neatbilst	
Kriminālprocesa	likuma	511.	un	512.panta	prasībām.

[6] Pieaicināto	ekspertu	[pers.	B]	un	[pers.	C]	pētījumi	nevar	tikt	atzīti	
par	 ekspertu	 atzinumiem,	 jo	pretēji	Tiesu	 ekspertu	 likumā	noteiktajam	
pieaicinātajiem	ekspertiem	nav	ekspertu	sertifikātu.	Ekspertiem	uzdotie	
jautājumi	pārsniedz	to	kompetenci.

[6.1] Apelācijas	 instances	 tiesa	 izdarījusi	 nepamatotu	 secinājumu,	
ka	 pieaicinātajam	 ekspertam	 [pers.	 B]	 ir	 nepieciešamās	 zināšanas	
konstitucionālo	tiesību	jomā.

[6.2] Tiesa	 vadījusies	 no	 pieaicināto	 ekspertu	 subjektīvajiem	
viedokļiem	 par	 savu	 krievu	 valodas	 zināšanu	 prasmēm,	 jo	 tiesā	 netika	
iesniegti	 starptautiski	 atzīti	 apliecinājumi	 par	 krievu	 valodas	 zināšanu	
prasmju	līmeni.	

Apstāklis,	ka	pieaicinātie	eksperti	mutiski	norādīja	uz	savām	krievu	
valodas	 zināšanām	apsūdzētā	 ieskatā,	 neliecina,	 ka	 viņu	 krievu	 valodas	
zināšanas	ir	augstākajā	līmenī.	

[6.3] Pretēji	 Kriminālprocesa	 likuma	 8.pantā	 un	 15.pantā	
noteiktajam,	abu	zemāko	instanču	tiesu	spriedumos	sniegtajos	vērtējumos	
par	ekspertu	atzinumiem	ir	saskatāma	apsūdzības	pozīcija.	

[7] Pieņemot	 notiesājošu	 spriedumu,	 apelācijas	 instances	 tiesa	
vadījusies	pēc	pieņēmumiem	par	apsūdzētā	vainīgumu.

Apelācijas	instances	tiesa	nav	vērtējusi	apstākli,	ka	interneta	vietnē	
www.avaaz.org	 ieraksti	par	parakstu	vākšanu	 tiek	 ievietoti	 automātiski,	
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neatkarīgi	 no	 tekstu	 autoru	 gribas.	 Apsūdzētais	 nav	 aicinājis	 cilvēkus	
parakstīties.	 Abas	 zemāko	 instanču	 tiesas	 ir	 nepamatoti	 secinājušas,	 ka	
interneta	vietnē	www.avaaz.org	ievietotais	teksts	ir	atzīstams	par	publisku	
aicinājumu.	Lietā	nav	iegūti	pierādījumi	par	apsūdzētā	prettiesisko	rīcību.	

[8] Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 sniegusi	 vērtējumu	 apsūdzētā	
apelācijas	 sūdzībā	 norādītajam,	 ka	 2015.gada	 25.februāra	 aizturēšanas	
protokols	 apsūdzētajam	 izsniegts	 latviešu	 valodā.	 Tādējādi	 ierobežotas	
apsūdzētā	pamattiesības,	proti,	 ierobežotas	 tiesības	 zināt	 savas	 tiesības	
un	tiesības	uz	aizstāvību.	

Aizturēšanas	 laikā,	 2015.gada	 25.feburārī,	 no	 plkst.	 10.00	 līdz	
plkst.	17.05	apsūdzētais	nav	zinājis,	kādā	statusā	viņš	atrodas.	

[9] Apelācijas	 instances	 tiesa,	 taisot	 notiesājošu	 spriedumu	 un	
nosakot	 apsūdzētajam	 galīgo	 sodu,	 ir	 pieļāvusi	Kriminālprocesa	 likuma	
528.panta	pirmās	daļas	2.punkta	pārkāpumu.

Apsūdzētā	aizturēšanā	pavadītais	laiks	no	2015.gada	25.februāra	līdz	
2015.gada	27.februārim	atbilstoši	Krimināllikuma	52.panta	nosacījumiem	
nav	ieskaitīts	piespriestajā	sodā.

[10] Apelācijas	instances	tiesa	ir	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	
326.panta	pirmās	daļas	4.punkta	pārkāpumu.

Kratīšanas	 protokolos	 nav	 norādīti	 Drošības	 policijas	 darbinieku	
vārdi,	kuri	piedalījās	kratīšanās.	Apsūdzētais	nepiekrīt	apelācijas	instances	
tiesas	 spriedumā	sniegtajam	atzinumam,	ka	minētais	nav	atzīstams	par	
procesuālu	pārkāpumu.

[11] Ar	2016.gada	21.aprīļa	likumu	“Grozījumi	Krimināllikumā”	no	
Krimināllikuma	Sevišķās	daļas	 tika	 izslēgts	82.pants.	Apsūdzētā	 ieskatā	
viņa	 sodīšana	 divus	 gadus	 pēc	 Krimināllikuma	 82.panta	 izslēgšanas	 no	
Krimināllikuma	Sevišķās	daļas	ir	netaisnīga.	

Apsūdzētā	ieskatā	pārejas	noteikumi	(acīmredzot	domāts	–	2016.gada	
21.aprīļa	 likuma	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”	 pārejas	 noteikumi)	 nav	
likums	un	atspoguļo	likumdevēja	subjektīvu	izpratni	par	Krimināllikuma	
82.panta	piemērošanu.	

[12]	 Turklāt	 apelācijas	 instances	 tiesa	 spriedumā	 nav	 sniegusi	
atzinumu,	 kāpēc	 apsūdzētajam	 nepiemēroja	 Krimināllikuma	 58.panta	
ceturto	daļu	un	neatbrīvoja	viņu	no	kriminālatbildības.

Motīvu daļa

[13]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 26.aprīļa	
spriedums	atstājams	negrozīts,	bet	apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzība	
noraidāma.
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Senāta	ieskatā	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	ir	atzīstams	par	
tiesisku	 un	 pamatotu	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.panta	 un	 512.panta	
izpratnē.

Apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzībā	nav	norādīti	tādi	Krimināllikuma	
pārkāpumi	 un	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtiski	 pārkāpumi,	 kas	 varētu	
būt	 par	 pamatu	 apelācijas	 instances	 tiesas	 sprieduma	 atcelšanai	 vai	
kriminālprocesa	izbeigšanai.

[14]	 Apšaubot	 lingvistiskās	 ekspertīzes	 un	 konstitucionālo	 faktu	
noteikšanas	ekspertīzes	atzinumus,	apsūdzētais	[pers.	A]	kasācijas	sūdzībā	
norādījis	uz	Kriminālprocesa	likuma	8.panta	un	15.panta	pārkāpumiem.

[14.1]	Senāta	ieskatā	kasācijas	sūdzības	autora	viedoklis,	ka	pieaicinātie	
eksperti	[pers.	C]	un	[pers.	B]	nebija	tiesīgi	veikt	ekspertīzes,	jo	viņi	neatbilst	
tiesu	ekspertu	statusam,	kāds	noteikts	Tiesu	ekspertu	likumā,	ir	kļūdains.	

Apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumā	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	
likuma	564.panta	ceturtajā	daļā	noteiktajām	prasībām	sniegts	atzinums	
par	 apelācijas	 sūdzības	 pamatotību	 daļā,	 kas	 attiecas	 uz	 ekspertu	
kompetences	apšaubīšanu.

Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	202.pantu	procesa	virzītājs	var	
uzdot	ekspertīzes	izdarīšanu	ekspertam,	kurš	nestrādā	ekspertīžu	iestādē.

No	 lietas	 materiāliem	 izriet,	 ka	 pēc	 Iekšlietu	 ministrijas	 Drošības	
policijas	pieprasījuma	ekspertīzi	par	Latvijas	valsts	neatkarību	kā	valsts	
suverenitātes	neatņemamu	sastāvdaļu	konstitucionālo	tiesību	kontekstā	
veica	[pers.	B],	savukārt	lingvistisko	ekspertīzi	veica	[pers.	C].	

Apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 secinājusi,	 ka	 procesa	 virzītājam	 bija	
tiesības	uzdot	ekspertīzes	izdarīšanu	[pers.	B]	un	[pers.	C],	kuri	nestrādā	
ekspertīžu	iestādē,	bet	kuri	ir	lietpratēji	ekspertīzes	veikšanai.

Atbilstoši	Tiesu	ekspertu	likuma	1.panta	2.punktam	tiesu	eksperts	ir	
persona,	kurai	ir	speciālas	zināšanas	un	pieredze	kādā	zinātnes,	tehnikas,	
mākslas	vai	amatniecības	nozarē	un	kura	šajā	likumā	noteiktajā	kārtībā	ir	
saņēmusi	tiesu	eksperta	sertifikātu.	

Tiesu	ekspertu	likuma	3.panta	pirmā	daļa	noteic,	ka	tiesu	ekspertīzi	
Latvijas	Republikā	atbilstoši	 savai	kompetencei	 ir	 tiesīgi	veikt:	1)	valsts	
tiesu	eksperti;	2)	privātie	tiesu	eksperti.	

No	 Tiesu	 ekspertu	 likuma	 3.panta	 otrās	 daļas	 3.punkta	 izriet,	 ka	
ekspertīzi	var	veikt	cita	persona,	kurai	ir	atbilstošas	speciālas	zināšanas,	
ja	šā	panta	pirmās	daļas	1.	un	2.punktā	minētie	tiesu	eksperti	ekspertīzi	
nevar	veikt	nepieciešamo	speciālo	zināšanu	vai	aprīkojuma	trūkuma	dēļ.	

Interpretējot	minētās	likuma	normas,	kasācijas	instances	tiesa	secina,	
ka	 eksperta	 sertifikāts	 ir	 nepieciešams	 tikai	 valsts	 tiesu	 ekspertiem	 un	
privātiem	tiesu	ekspertiem.	Citām	personām,	 tajā	skaitā	pieaicinātajiem	
ekspertiem,	eksperta	sertifikāts	nav	nepieciešams.	
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[14.2] Senāts	 norāda,	 ka	 gadījumā,	 ja	 ekspertīzi	 neveic	 tiesu	
eksperts,	bet	gan	cita	persona,	procesa	virzītājam	jāpārliecinās	un	jāzina,	
ka	šai	personai	ir	speciālās	zināšanas	un	atbilstoša	kompetence.	

Pretēji	kasācijas	sūdzībā	norādītajam	no	lietas	materiāliem	redzams,	
ka	ekspertiem	[pers.	C]	un	[pers.	B]	ir	speciālas	zināšanas	un	kompetence	
jautājumos,	 par	 kuriem	 viņi	 snieguši	 atzinumus.	 Turklāt	 arī	 apelācijas	
instances	tiesa	ir	atzinusi,	ka,	vērtējot	ekspertu	liecības,	pirmās	instances	
tiesa	 ir	 secinājusi,	 ka	 procesa	 virzītājs	 bija	 pārliecinājies	 par	 ekspertu	
kompetenci	veikt	minētās	ekspertīzes,	kā	arī	pārliecinājies	par	ekspertu	
krievu	valodas	zināšanām.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 ekspertu	 atzinumus	 ņēmusi	 vērā	 kā	
pierādījumus	un	vērtējusi	ar	citiem	faktiem	kopumā	un	savstarpējā	sakarībā.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 pievienojas	 apelācijas	 instances	 tiesas	
atzinumam,	ka	ekspertes	[pers.	C]	un	eksperta	[pers.	B]	eksperta	atzinumi	
atbilst	Kriminālprocesa	likuma	203.panta	nosacījumiem.

Senāts	 atzīst,	 ka,	 izmantojot	 pieaicināto	 ekspertu	 [pers.	 C]	 un	
[pers.	 B]	 ekspertīžu	 atzinumus	 pierādīšanā,	 nav	 pārkāptas	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 tiesības	 uz	 lietas	 izskatīšanu	 taisnīgā,	 objektīvā	 un	 neatkarīgā	
tiesā,	kā	arī	nav	pārkāpts	procesuālās	vienlīdzības	princips.

[15] Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinusi,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa	
pareizi	 novērtējusi	 lietā	 iegūtos	 pierādījumus	 un	 izdarījusi	 pamatotus	
secinājumus	 par	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 vainīgumu	 un	 viņa	 noziedzīgo	
darbību	 kvalifikāciju	 pēc	 Krimināllikuma	 82.panta	 pirmās	 daļas,	 tādēļ	
atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 564.panta	 sestajai	 daļai	 atzinusi	 par	
iespējamu	pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumā	minētos	 pierādījumus	 un	
atzinumus	neatkārtot.	

Savukārt	 pirmās	 instances	 tiesa,	 atsaucoties	 uz	 konkrētiem	 lietā	
iegūtiem	 un	 tiesas	 sēdē	 pārbaudītiem	 pierādījumiem,	 tostarp	 paša	
apsūdzētā	 liecībām	 pirmstiesas	 kriminālprocesa	 laikā,	 ir	 konstatējusi	
apsūdzētā	 darbībās	 visas	 nepieciešamās	 un	 obligātās	 Krimināllikuma	
82.panta	pirmajā	daļā	paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	pazīmes.	
Lietā	 iegūtos	 pierādījumus	 tiesa	 izvērtējusi	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	
likuma	128.panta	otrās	daļas	prasībām	to	kopumā	un	savstarpējā	sakarībā.	
Pamatojoties	 uz	 lietā	 iegūtajiem	 pierādījumiem,	 pirmās	 instances	 tiesa	
atzinusi,	 ka	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 vainīgums	 inkriminētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	izdarīšanā	pierādīts	pilnībā.	Arī	apelācijas	instances	tiesai	nav	
radušās	šaubas	par	apsūdzētā	vainīgumu.	Tādējādi	abu	zemāko	instanču	
tiesas	 ir	 konstatējušas	 Kriminālprocesa	 likuma	 520.pantā	 norādīto	
notiesājoša	sprieduma	taisīšanas	pamatu.	

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	
569.	 panta	 trešajai	 daļai	 lietā	 iegūtos	 pierādījumus	 no	 jauna	 neizvērtē.	
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Kriminālprocesa	 likuma	 prasību	 pārkāpumus	 pierādījumu	 novērtēšanā,	
kas	varētu	būt	par	pamatu	apelācijas	instances	tiesas	nolēmuma	atcelšanai,	
Senāts	 nekonstatē,	 savukārt	 apsūdzētā	 subjektīvais	 viedoklis	 par	 to,	
ka	 viņa	 vainīgums	 lietā	 nav	 pierādīts,	 nevar	 būt	 par	 pamatu	 apelācijas	
instances	 tiesas	nolēmuma	atcelšanai,	 ja	 tiesa	pierādījumu	novērtēšanā	
nav	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	būtiskus	pārkāpumus.

[16] Kasācijas	 instances	 tiesa	 kā	 nepamatotu	 noraida	 kasācijas	
sūdzības	 autora	 argumentu,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 sniegusi	
vērtējumu	apsūdzētā	apelācijas	sūdzībā	norādītajam	par	viņa	pamattiesību	
aizskārumu	2015.gada	25.februāra	aizturēšanā.		

Apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	 secinājusi,	 ka	 pretenzijas	 par	
aizturēšanas	protokolu	[pers.	A]	nav	izteicis.	Apsūdzētais	nav	norādījis,	ka	
aizturēšanas	protokolā	fiksētais	viņam	nav	saprotams.	[Pers.	A]	saņēmis	
izrakstu	no	likuma	par	viņa	tiesībām	un	pienākumiem	viņam	saprotamā	
krievu	 valodā.	 No	 aizstāvja	 [pers.	 A]	 atteicies,	 norādot,	 ka	 atsakās	 no	
aizstāvja	labprātīgi.	Iebildumus,	pretenzijas	nav	izteicis.

Saskaņā	ar	aizturēšanas	protokolu	[pers.	A]	aizturēšanas	brīdis	sākās	
2015.gada	25.februārī	plkst.17.06	un	no	aizturēšanas	viņš	tika	atbrīvots	
2015.gada	 27.februārī	 plkst.13.05,	 līdz	 ar	 to	 apelācijas	 instances	 tiesa	
secinājusi,	 ka	 ir	 ievērots	 Kriminālprocesa	 likumā	 noteiktais	 četrdesmit	
astoņu	stundu	periods.	

Turklāt	 apelācijas	 instances	 tiesa	norādījusi,	 ka	apsūdzētajam	visa	
pirmstiesas	kriminālprocesa	laikā	bija	tiesības	apstrīdēt	izmeklētāja	rīcību	
par	 aizturēšanas	 apstākļiem	 2015.gada	 25.februārī	 Kriminālprocesa	
likuma	336.panta,	337.panta	otrās	daļas	2.punkta	un	339.panta	kārtībā.	
Apsūdzētais	 nav	 izmantojis	 savas	 tiesības	 iesniegt	 sūdzību	 par	 viņa	
norādītajiem	 procesuālajiem	 pārkāpumiem	 uzraugošajam	 prokuroram,	
kā	 tas	 noteikts	 Kriminālprocesa	 likumā.	 Apelācijas	 instances	 tiesai	 nav	
pamata	 pieņemt	 blakus	 lēmumu	 jautājumā	 par	 [pers.	 A]	 pamattiesību	
aizskārumiem	2015.gada	25.februārī	pēc	aizturēšanas.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
ir	 izvērtējusi	 apelācijas	 sūdzībā	 izteiktos	 iebildumus	 par	 [pers.	 A]	
aizturēšanas	 un	 nopratināšanas	 apstākļiem	un	 atzinusi,	 ka	 [pers.	 A]	 kā	
aizturētās	personas	un	aizdomās	 turētās	personas	procesuālās	 tiesības,	
tostarp	tiesības	uz	aizstāvību,	nav	pārkāptas.

Kasācijas	 instances	 tiesai	 nav	 pamata	 apšaubīt	 šos	 apelācijas	
instances	tiesas	atzinumus.

[17]	Kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	pirmstiesas	kriminālprocesā	
2015.gada	25.februārī	veiktās	kratīšanas	protokoli	(4.sējuma 71., 94.lapa)	
neatbilst	 Kriminālprocesa	 likuma	 326.panta	 pirmās	 daļas	 4.punktam.	
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Atbilstoši	 minētajai	 normai	 procesuālās	 darbības	 protokolā	 jānorāda	
personu	–	procesuālās	darbības	dalībnieku	–	vārds,	uzvārds,	personas	kods.	

No	 2015.gada	 25.februāra	 kratīšanas	 protokoliem	 redzams,	 ka	
kratīšana	 veikta,	 klātesot	Drošības	policijas	darbiniekiem.	Protokolos	 ir	
norādīti	klātesošo	policijas	darbinieku	dienesta	apliecību	numuri,	bet	nav	
ierakstīti	vārdi	un	uzvārdi.

Senāta	 ieskatā	 Kriminālprocesa	 likuma	 326.panta	 pirmās	 daļas	
4.punkta	 pārkāpums	 nav	 atzīstams	 par	 būtisku	 pārkāpumu	 šā	 likuma	
575.panta	trešās	daļas	 izpratnē,	 jo	konkrētajā	gadījumā	tas	nav	novedis	
pie	nelikumīga	nolēmuma.	

[18] Kasācijas	 instances	 tiesa	 kā	 nepamatotu	 noraida	 [pers.	 A]	
kasācijas	 sūdzībā	 izteikto	 iebildumu,	 ka	 viņa	 atzīšana	 par	 vainīgu	 un	
sodīšana	 nav	 pieļaujama,	 jo	 šobrīd	 no	 Krimināllikuma	 Sevišķās	 daļas	
82.pants	ir	izslēgts.	

Ar	 2016.gada	 21.aprīļa	 likuma	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”	 3.pantu	
no	 Krimināllikuma	 izslēgts	 82.	 un	 83.pants.	 Taču	 minētā	 likuma	 pārejas	
noteikumos	noteikts,	ka	šā	likuma	nosacījumi	neattiecas	uz	personām,	kuras	
izdarījušas	noziedzīgu	nodarījumu	līdz	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienai.	

Likuma	 anotācijā	 norādīts,	 ka	 šos	 pantus	 nepieciešams	 izslēgt,	 jo	
tie	saturiski	būs	pilnībā	integrēti	citos	Krimināllikuma	pantos.	Atbildība	
par	publisku	aicinājumu	vērsties	pret	jebkuru	no	valsts	pamatinteresēm,	
tostarp	 arī	 valstisko	 neatkarību	 un	 teritoriālo	 vienotību,	 turpmāk	 būs	
paredzēta	Krimināllikuma	81.pantā.	

Tādējādi	konkrētajā	gadījumā	82.panta	izslēgšana	no	Krimināllikuma	
neatbrīvo	 [pers.	 A]	 no	 kriminālatbildības	 par	 Krimināllikuma	 82.panta	
pirmajā	 daļā,	 kas	 bija	 spēkā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanas	 laikā,	
paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	izdarīšanu.

[Pers.	A]	darbības	pareizi	kvalificētas	pēc	Krimināllikuma	82.panta	
pirmās	daļas	likuma	redakcijā	līdz	2014.gada	2.aprīlim.	

[19] Apsūdzētais	[pers.	A]	kasācijas	sūdzībā	norādījis,	ka	tiesa	nav	
sniegusi	 atzinumu,	 kāpēc	 apsūdzētajam	 nepiemēroja	 Krimināllikuma	
58.panta	ceturto	daļu	un	neatbrīvoja	viņu	no	kriminālatbildības.

Senāts	 norāda,	 ka	 minētās	 likuma	 normas	 piemērošana	 vai	
nepiemērošana	 ir	 tiesas	 kompetencē,	 kas	 iztiesā	 lietu,	 un	 tiesai	 nav	
pienākuma	motivēt	kādas	Krimināllikuma	normas	nepiemērošanu.

Šādi	atzinumi	 izteikti	Augstākās	 tiesas	Senāta	2012.gada	26.marta	
lēmumā	lietā	Nr.	SKK-129/2012	un	2017.gada	23.februāra	lēmumā	lietā	
Nr.	SKK-68/2017.

Konkrētajā	gadījumā	apelācijas	instances	tiesa,	atzīstot,	ka	pārkāptas	
apsūdzētā	 tiesības	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā,	
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nosakot	sodu	apsūdzētajam	[pers.	A],	piemēroja	Krimināllikuma	49.1panta	
noteikumus.	

[20] Kasācijas	instances	tiesa	konstatē,	ka	apelācijas	instances	tiesa	
apsūdzētajam	[pers.	A]	noteiktajā	sodā	–	piespiedu	darbā	140	stundas	–	
nav	 ieskaitījusi	 apcietinājumā	 pavadīto	 laiku	 no	 2015.gada	 25.februāra	
līdz	 2015.gada	 27.februārim.	 Līdz	 ar	 to	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	
ievērojusi	Kriminālprocesa	likuma	528.panta	pirmās	daļas	5.punktu.

Kasācijas	instances	tiesa	atzīst,	ka	minētais	tiesību	normu	pārkāpums	
novēršams	tiesas	sprieduma	izpildes	procesā	saskaņā	ar	Kriminālprocesa	
560.	un	561.pantā	noteiktajām	prasībām.

[21] Apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 piemērots	 drošības	 līdzeklis	 –	
uzturēšanās	noteiktā	vietā.

Ņemot	 vērā,	 ka	 ar	 kasācijas	 instances	 tiesas	 lēmumu	 Rīgas	
apgabaltiesas	2018.gada	26.aprīļa	spriedums	tiek	atstāts	negrozīts,	turklāt	
nav	zudis	vai	mainījies	piemērotā	drošības	līdzekļa	piemērošanas	pamats	
un	 nosacījumi,	 kasācijas	 instances	 tiesa	 noraida	 apsūdzētā	 lūgumu	 par	
drošības	līdzekļa	–	uzturēšanās	noteiktā	vietā	–	atcelšanu.	

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa	

n o l ē m a

atstāt	negrozītu	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	26.aprīļa	spriedumu,	
bet	apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzību	noraidīt.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Nepilnīga tiesas sēdes protokola sekas

Konstatējot trūkumus vai nepilnības tiesas sēdes gaitas fiksēšanā, tiesas 
nolēmums atceļams gadījumos, ja trūkums vai nepilnība liedz procesā 
iesaistītajām personām realizēt tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz aizstāvību 
(Kriminālprocesa likuma 482.panta pirmā daļa, 483. un 484.pants).

Rīgā	2019.gada	12.martā	 SKK-94/2019
ECLI:LV:AT:2019:0312.11270001716.6.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Pēteris	Dzalbe,	 
 senatore	Anita	Nusberga,	 
 senators	Pēteris	Opincāns

izskatīja	rakstveida	procesā	krimināllietu	sakarā	ar	Kuldīgas	rajona	
prokuratūras	 virsprokurora	 Ivara	 Branguļa	 kasācijas	 protestu	 par	
Kurzemes	apgabaltiesas	2018.gada	11.oktobra	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Kurzemes	rajona	tiesas	2018.gada	16.aprīļa	spriedumu
[1.1]	[pers.	A], personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	112.panta	otrajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	140	stundām;
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	112.panta	otrajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	160	stundām.
Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 50.panta	 pirmo	 un	 otro	 daļu	 [pers.	 A]	

galīgais	sods	noteikts	piespiedu	darbs	uz	230	stundām.
[1.2]	[Pers.	B], personas	kods	[..],
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	20.panta	ceturtajā	daļā	un	112.panta	

otrajā	 daļā	 paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā	un	 sodīts	 ar	 piespiedu	
darbu	uz	160	stundām.

[1.3]	 Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 A]	 atzīts	 par	
vainīgu	un	 sodīts	par	divu	nelikumīgu	medību	 izdarīšanu,	 ar	 tām	radot	
būtisku	kaitējumu.

[Pers.	A]	darbības	kvalificētas	pēc	Krimināllikuma	112.panta	otrās	daļas.
Ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 B]	 atzīts	 par	 vainīgu	

un	sodīts	par	to,	ka	viņš	atbalstīja	nelikumīgas	medības,	ja	ar	tām	radīts	
būtisks	kaitējums.

[Pers.	B]	darbības	kvalificētas	pēc	Krimināllikuma	20.panta	ceturtās	
daļas	un	112.panta	otrās	daļas.
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[2]	 Ar	 Kurzemes	 apgabaltiesas	 2018.gada	 11.oktobra	 lēmumu,	
izskatot	 krimināllietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	 ar	 Kuldīgas	 rajona	
prokuratūras	prokurora	Ulda	 Serpāna	 apelācijas	protestu	un	 apsūdzētā	
[pers.	 B]	 aizstāvja	 Raita	 Mediņa	 apelācijas	 sūdzību,	 Kurzemes	 rajona	
tiesas	 2018.gada	 16.aprīļa	 spriedums	 atcelts	 pilnībā	 un	 lieta	 nosūtīta	
jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.

[3]	 Par	 apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmumu	 Kuldīgas	 rajona	
prokuratūras	 virsprokurors	 I.	 Brangulis	 iesniedzis	 kasācijas	 protestu,	
kurā	 lūdz	atcelt	Kurzemes	apgabaltiesas	2018.gada	11.oktobra	 lēmumu	
un	nosūtīt	krimināllietu	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

[4]	 Virsprokurors	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	
Kriminālprocesa	likuma	511.panta	otrās	daļas,	512.panta	pirmās	daļas	un	
566.panta	pārkāpumu,	kas	 atbilstoši	Kriminālprocesa	 likuma	575.panta	
trešajai	daļai	atzīstami	par	Kriminālprocesa	likuma	būtisku	pārkāpumu.

[4.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 kļūdaini	 secinājusi,	 ka	 pirmās	
instances	tiesa	pieļāvusi	Kriminālprocesa	likuma	575.panta	pirmās	daļas	
6.punktā	 norādīto	 pārkāpumu,	 kas	 katrā	 ziņā	 izraisa	 tiesas	 nolēmuma	
atcelšanu,	proti,	2018.gada	12.aprīļa	 tiesas	sēdes	protokolu,	kurā	 fiksēti	
tiesas	 lēmumi	 par	 tiesas	 izmeklēšanas	 atjaunošanu,	 par	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 aizstāvja	 iesniegto	 dokumentu	 pievienošanu	 lietai,	 par	 tiesas	
izmeklēšanas	 atjaunošanu,	 par	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāvja	 iesniegto	
dokumentu	pievienošanu	 lietai,	 par	 tiesas	 izmeklēšanas	 pabeigšanu,	 kā	
arī	 cietušās	 pārstāves	 liecība,	 prokurora,	 cietušās	 pārstāves,	 aizstāvju	
debašu	runas	un	replikas,	parakstījusi	tiesnese,	bet	nav	parakstījusi	tiesas	
sēdes	 sekretāre.	 Tāpēc	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 482.panta	
pirmajai	daļai,	484.panta	pirmajai	daļai	tiesas	sēdes	protokols	atzīstams	
par	procesuāli	nederīgu	dokumentu,	tas	ir,	lietā	nav	tiesas	sēdes	protokola,	
kas	ir	obligāts.

[4.2]	Apstrīdot	apelācijas	instances	tiesas	atzinumu,	virsprokurors	
izvirza	šādus	argumentus.

Apsūdzēto	 aizstāvji	 apelācijas	 sūdzībās,	 tāpat	 neviena	 no	 procesā	
iesaistītajām	personām	nav	cēluši	iebildumus	par	tiesas	sēdes	protokola	
noformējumu	 un	 saturu,	 nav	 izmantojuši	 Kriminālprocesa	 likuma	 
484.panta	 astotajā	 daļā	 paredzētās	 tiesības	 un	 iesnieguši	 piezīmes	 par	
tiesas	sēdes	protokolu.	Ja	kādai	no	procesā	iesaistītajām	personām	radās	
šaubas	 par	 pirmās	 instances	 tiesas	 sēdes	 protokola	 saturu,	 viņš	 varēja	
lūgt	apelācijas	instances	tiesu	konkrētos	pierādījumus	atkārtoti	pārbaudīt	
tiesas	sēdē.

Apelācijas	instances	tiesa	pati	varēja	novērst	konstatētās	nepilnības,	
jo	 nekādā	 mērā	 netika	 skartas	 apsūdzētā	 tiesības	 uz	 aizstāvību.	 Tas	
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attiecas	 arī	 uz	 apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmumā	 konstatēto,	 ka	 tiesas	
sēdes	protokolā,	nenorādot	[pers.	B]	inkriminēto	noziedzīgo	nodarījumu	
saskaņā	ar	apsūdzību,	pirmās	instances	tiesa	pārkāpusi	Kriminālprocesa	
likuma	 484.panta	 otrās	 daļas	 3.punktā	 noteikto	 tiesas	 sēdes	 gaitas	
fiksēšanas	kārtību.

Fakts,	 ka	 tiesas	 sēdes	 protokolu	 nav	 parakstījusi	 tiesas	 sēdes	
sekretāre,	 nepadara	 to	 par	 neesošu,	 it	 īpaši	 ņemami	 vērā	 apstākļi,	 ka	
protokolu	 ir	 parakstījusi	 tiesnese	 un	 Tiesu	 informatīvajā	 sistēmā	 ir	
pieejami	 tiesas	 sēdes	 audioieraksti,	 kas	 apelācijas	 instances	 tiesai	 ļāva	
pārliecināties	 par	 tiesas	 sēdes	 protokola	 autentiskumu	 un	 atbilstību	
procesuālajai	norisei.

Motīvu daļa

[5]	Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	instances	tiesas	lēmums	atceļams	un	
lieta	nosūtāma	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

[6]	Kriminālprocesa	likuma	566.pants	noteic:	ja	apelācijas	instances	
tiesa,	izskatot	lietu,	konstatē	šā	likuma	pārkāpumu,	kas	katrā	ziņā	izraisa	
sprieduma	atcelšanu,	 vai	 kādu	 citu	būtisku	 šā	 likuma	pārkāpumu,	 kuru	
tā	 pati	 nevar	 novērst,	 nepārkāpjot	 apsūdzētā	 tiesības	 uz	 aizstāvību,	 tā	
jebkurā	iztiesāšanas	brīdī,	uzklausījusi	lietas	dalībnieku	viedokļus,	pieņem	
lēmumu	par	pirmās	instances	tiesas	sprieduma	atcelšanu	pilnībā	vai	kādā	
tā	daļā	un	lietas	nosūtīšanu	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesai.

Likums	paredz	divus	Kriminālprocesa	 likuma	pārkāpuma	pamatus	
apelācijas	 instances	 tiesā	 tiesas	 sprieduma	 (nolēmuma)	 atcelšanai	 un	
lietas	nosūtīšanai	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesai:

1)	 ja	 apelācijas	 instances	 tiesa	 konstatē	 Kriminālprocesa	 likuma	
pārkāpumu,	kas	katrā	ziņā	izraisa	sprieduma	atcelšanu;

2)	 ja	apelācijas	instances	tiesa	konstatē	citu	būtisku	Kriminālprocesa	
likuma	 pārkāpumu,	 kuru	 tā	 pati	 nevar	 novērst,	 nepārkāpjot	
apsūdzētā	tiesības	uz	aizstāvību.

[6.1]	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtiski	 pārkāpumi,	 kas	 katrā	 ziņā	
izraisa	 tiesas	nolēmuma	atcelšanu,	 izsmeļoši	 uzskaitīti	Kriminālprocesa	
likuma	575.panta	pirmajā	daļā,	 tostarp	šās	daļas	6.punkts	noteic	–	 lietā	
nav	tiesas	sēdes	protokola,	ja	tas	ir	obligāts.

Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 482.panta	 pirmajai	 daļai	 tiesas	
sēdes	protokols	ir	viens	no	procesuālajiem	dokumentiem,	kurā	fiksē	lietas	
iztiesāšanas	gaitu	un	tiesas	sēdē	pieņemtos	lēmumus,	un	šis	procesuālais	
dokuments	ir	norādīts	Kriminālprocesa	likuma	575.panta	pirmajā	daļā.

Kriminālprocesa	 likuma	 484.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 tiesas	
sēdes	protokolu	raksta	 tiesas	sēdes	sekretārs,	bet	paraksta	 tiesas	sēdes	
priekšsēdētājs	 un	 sekretārs.	Nākamās	 šā	 panta	 daļas	 reglamentē	 tiesas	
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sēžu	 protokola	 saturu,	 noformēšanas	 laiku,	 iepazīšanos	 ar	 protokolu,	
piezīmju	iesniegšanu	par	tiesas	sēdes	protokolu	un	to	izskatīšanu.

Kriminālprocesa	 likums	 neapskata	 tiesiskās	 sekas,	 ja	 tiesas	
sēdes	 protokolu	 nav	 parakstījis	 tiesas	 sēdes	 sekretārs	 vai	 tiesas	 sēdes	
priekšsēdētājs.	 Savukārt	 uz	 citiem	 procesuālajiem	 dokumentiem,	 kuros	
ietvertās	ziņas	 tiek	 izmantotas	kā	pierādījumi,	attiecas	Kriminālprocesa	
likuma	130.pants	“Pierādījumu	pieļaujamība”.

[6.2]	Dokumentu	juridiskā	spēka	likuma	4.panta	ceturtā	daļa	noteic:	
ja	 saskaņā	 ar	 tiesību	 aktu	 prasībām	 dokumentā	 jābūt	 vairāku	 personu	
parakstam,	dokuments	iegūst	juridisku	spēku,	kad	to	parakstījušas	visas	
attiecīgās		personas.	Atbilstoši	šā	likuma	1.pantam	dokuments	ir	jebkura	
rakstveida	informācija,	ko	rada	jebkurš	publisko	vai	privāto	tiesību	subjekts,	
īstenojot	 iestādes	vai	amata	pilnvaras	(piemēram,	valsts	vai	pašvaldības	
institūcija,	privāto	tiesību	juridiskā	persona,	fizisko	vai	juridisko	personu	
apvienība,	notārs,	tiesu	izpildītājs,	advokāts)	(turpmāk	–	organizācija),	vai	
fiziskā	persona.	Dokumenta	juridiskais	spēks	nodrošina	iespēju	izmantot	
attiecīgo	dokumentu	tiesību	īstenošanai	vai	likumisko	interešu	aizstāvībai.	
Dokuments,	kuram	nav	juridiskā	spēka,	citām	organizācijām	un	fiziskajām	
personām	nav	saistošs,	bet	ir	saistošs	šā	dokumenta	autoram.

[6.3]	 Augstākā	 tiesa	 2014.gada	 16.maija	 lēmumā	 lietā	 
Nr.	SKK-302/2014	bija	konstatējusi,	ka	lietā	atrodas	divi	pirmās	instances	
tiesas	2013.gada	28.jūnija	tiesas	sēdes	protokoli,	proti,	apelācijas	instances	
tiesas	 tiesnesis	 nosūtījis	 pirmās	 instances	 tiesai	 vēstuli,	 kurā	 norādīts,	
ka	 pēc	 iepazīšanās	 ar	 lietas	materiāliem	 viņš	 konstatējis,	 ka	 2013.gada	
28.jūnija	 tiesas	 sēdes	 protokolam	 nav	 otrās	 lapas,	 kurā	 vajadzēja	 būt	
izklāstītām	trīs	 liecinieku	liecībām.	Atbildot	uz	vēstuli,	pirmās	instances	
tiesas	 tiesnesis	 nosūtījis	 apgabaltiesai	 jaunu	 2013.gada	 28.jūnija	 tiesas	
sēdes	protokolu.	Kasācijas	instances	tiesa	norādīja,	ka	apelācijas	instances	
tiesa	šādā	situācijā	nav	apsvērusi,	vai	pirmās	instances	tiesa	nav	pieļāvusi	
Kriminālprocesa	 likuma	 575.panta	 pirmās	 daļas	 6.punktā	 norādīto	
Kriminālprocesa	likuma	būtisku	pārkāpumu	(Augstākās tiesas 2014.gada 
16.maija lēmums lietā Nr. SKK-302/2014 (11290018913)).

Augstākā	tiesa	2015.gada	30.jūlija	 lēmumā	lietā	Nr.	SKK-317/2015	
atzina,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa,	 izskatot	 lietu	 un	 konstatējot	
Kriminālprocesa	 likuma	 575.panta	 pirmās	 daļas	 6.punktā	 paredzēto	
Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu,	 pretēji	 Kriminālprocesa	
likuma	 566.pantā	 noteiktajam,	 nav	 atcēlusi	 pirmās	 instances	 tiesas	
nolēmumu	un	nosūtījusi	lietu	pirmās	instances	tiesai	jaunai	izskatīšanai.	
Apelācijas	 instances	 tiesa	 bija	 konstatējusi,	 ka	 lietā	 neatrodas	 pirmās	
instances	 tiesas	 2012.gada	 21.februāra	 tiesas	 sēdes	 protokols,	 taču	
atzinusi,	ka	nav	nekāda	pamata	secināt,	ka	2012.gada	21.februārī	 tiesas	
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sēde	nebūtu	notikusi,	jo	to	apstiprina	lietā	esošie	procesuālie	dokumenti	
un	arī	pirmās	instances	tiesas	2014.gada	10.novembrī	sniegtās	ziņas,	no	
kā	secināms,	ka	2012.gada	21.februārī	pirmās	instances	tiesā	tika	uzsākta	
iztiesāšana,	 prokurore	 izklāstīja	 apsūdzības	 būtību	 un	 tika	 noskaidrota	
apsūdzēto	 attieksme	 pret	 apsūdzību.	 Tā	 kā	 apsūdzētie	 vainu	 neatzina,	
tika	 nolemts	 veikt	 pierādījumu	 pārbaudi.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	
uzskatīja,	 ka,	 nepievienojot	 lietai	 vienu	 no	 tiesas	 sēdes	 protokoliem,	
pirmās	 instances	 tiesa	 ir	 pieļāvusi	 pārkāpumu,	 taču	 šis	 pārkāpums	nav	
atzīstams	par	tādu,	kas	aizskartu	apsūdzēto	tiesības	uz	aizstāvību	un	būtu	
par	iemeslu	nelikumīga	nolēmuma	taisīšanai.	Šajā	lietā	apsūdzētie	un	viņu	
aizstāvji	bija	 iesnieguši	kasācijas	sūdzības	un	kā	vienu	no	argumentiem	
norādījuši,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pārkāpusi	 Kriminālprocesa	
likuma	 566.pantu	 (Augstākās tiesas 2015.gada 30.jūlija lēmums lietā  
Nr. SKK-317/2015 (11095047311)).

2016.gada	 30.septembrī	 Augstākā	 tiesa	 izskatīja	 lietu	 
Nr.	SKK-350/2016 sakarā	ar	apsūdzētā	aizstāvja	kasācijas	sūdzību,	kurā	
kā	 viens	 no	 argumentiem	 bija	 norādīts,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	
nepareizi	 atzinusi,	 ka	 lietā	 nav	 divu	 tiesas	 sēžu	 protokolu,	 proti,	 vienu	
pirmās	 instances	 tiesas	sēdes	protokolu	nebija	parakstījusi	 tiesas	sēdes	
sekretāre	 un	 vienu	 protokolu	 –	 tiesas	 sēdes	 priekšsēdētāja.	 Kasācijas	
instances	tiesa	šajā	lietā	konstatēja,	ka	lieta	jau	bija	skatīta	gan	apelācijas	
instances	 tiesā,	 gan	 kasācijas	 instances	 tiesā	 un	 iepriekš	 apelācijas	 un	
kasācijas	 sūdzībās	 kriminālprocesā	 iesaistītās	 personas	 nebija	 cēlušas	
iebildumus	 par	 minētajiem	 tiesas	 sēžu	 protokoliem,	 un	 tiesas	 nebija	
konstatējušas	un	vērtējušas	šos	tiesas	sēžu	protokolus	(Augstākās tiesas 
2016.gada 30.septembra lēmums lietā Nr. SKK-350/2016 (12814000506)).

[6.4]	 Administratīvā	 procesa	 likuma	 303.panta	 pirmās	 daļas	
6.punktā	ietverts	šāds	regulējums	–	apelācijas	instances	tiesa	neatkarīgi	
no	apelācijas	sūdzības		motīviem	ar	lēmumu	atceļ	pirmās	instances	tiesas	
spriedumu	 un	 nosūta	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	 pirmās	 instances	 tiesai,	
ja	mutvārdu	procesā	 izskatītā	 lietā	nav	tiesas	sēdes	protokola	vai	 tiesas	
sēdes	ieraksta.

[6.5]	Kriminālprocesa	 likuma	483.pants	paredz	tiesas	sēdes	gaitas	
fiksēšanu	 ar	 tehniskiem	 līdzekļiem,	 par	 to	 izdara	 atzīmi	 tiesas	 sēdes	
protokolā.	Apstrīdētajā	tiesas	sēdes	protokolā	ir	atzīme	par	tiesas	sēdes	
gaitas	fiksēšanu	ar	tehniskiem	līdzekļiem.	

[6.6]	Atbilstoši	Kriminālprocesa	 likuma	1.pantam	Kriminālprocesa	
likuma	 mērķis	 ir	 noteikt	 tādu	 kriminālprocesa	 kārtību,	 kas	 nodrošina	
efektīvu	 Krimināllikuma	 normu	 piemērošanu	 un	 krimināltiesisko	
attiecību	taisnīgu	noregulējumu	bez	neattaisnotas	 iejaukšanās	personas	
dzīvē.
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Kriminālprocesa	 likuma	 2.nodaļā	 norādīti	 kriminālprocesa	
pamatprincipi,	tostarp	cilvēktiesību	garantēšana,	tiesības	uz	kriminālprocesa	
pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā,	 tiesības	 uz	 lietas	 izskatīšanu	 taisnīgā	 tiesā,	
tiesības	uz	aizstāvību.

[7]	 Tulkojot	 Kriminālprocesa	 likuma	 575.panta	 pirmās	 daļas	 
6.punktā	 ietverto	 normu	 un	 lietojot	 sistēmisko	 un	 teleoloģisko	
interpretācijas	 metodi,	 Senāts	 atzīst,	 ka,	 konstatējot	 trūkumus	 vai	
nepilnības	 tiesas	 sēdes	 gaitas	 fiksēšanā,	 pamats	 tiesas	 nolēmuma	
atcelšanai	ir	gadījumos,	ja	trūkums	vai	nepilnība	liedz	procesā	iesaistītajām	
personām	realizēt	tiesības	uz	taisnīgu	tiesu,	tiesības	uz	aizstāvību.

Konkrētajā	 krimināllietā	 apelācijas	 sūdzībās,	 apelācijas	 protestā,	
apelācijas	instances	tiesas	sēdē	procesā	iesaistītās	personas	nav	cēlušas	
iebildumus,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesas	 sēdes	 protokols,	 kuru	 nav	
parakstījusi	 tiesas	 sēžu	 sekretāre,	 liedz	 vai	 ierobežo	 viņiem	 realizēt	
tiesības	uz	taisnīgu	tiesu,	tiesības	uz	aizstāvību.

Ņemot	vērā	norādīto,	Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	 instances	 tiesa	 ir	
pārkāpusi	Kriminālprocesa	likuma	566.pantu,	kas	atzīstams	par	būtisku	
pārkāpumu	Kriminālprocesa	likuma	575.panta	trešās	daļas	izpratnē	un	ir	
pamats	apelācijas	instances	tiesas	lēmuma	atcelšanai	un	lietas	nosūtīšanai	
jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

[8]	 Kriminālprocesa	 likuma	 588.panta	 3.1daļa	 noteic:	 ja	 kasācijas	
instances	 tiesa	 pieņem	 šā	 likuma	 587.panta	 pirmās	 daļas	 2.punktā	
paredzēto	lēmumu,	tas	ir,	atceļ	nolēmumu	pilnībā,	tā	izlemj	jautājumu	arī	
par	drošības	līdzekli.

[Pers.	B]	pirmstiesas	procesā	ar	Ventspils	tiesas	2016.gada	28.jūlija	
lēmumu	bija	piemērots	drošības	līdzeklis	–	apcietinājums	–,	nosakot,	ka	
apcietinājumu	var	atcelt,	ja	tiks	iemaksāta	drošības	nauda	3000	euro.	Ar	
Ventspils	tiesas	2016.gada	28.jūlija	lēmumu	[pers.	B]	drošības	līdzeklis	–	
apcietinājums	–	aizstāts	ar	drošības	naudu.	Ar	Valsts	policijas	Kurzemes	
reģiona	 pārvaldes	 Kriminālpolicijas	 biroja	 Sevišķi	 smagu	 un	 sērijveida	
noziegumu	apkarošanas	nodaļas	vecākās	inspektores	2017.gada	26.aprīļa	
lēmumu	 [pers.	 B]	 piemērotais	 drošības	 līdzeklis	 atcelts.	 Cits	 drošības	
līdzeklis	[pers.	B]	nav	piemērots.

[Pers.	A]	pirmstiesas	procesā	 ar	Valsts	policijas	Kurzemes	 reģiona	
pārvaldes	Kriminālpolicijas	biroja	Sevišķi	smagu	un	sērijveida	noziegumu	
apkarošanas	 nodaļas	 vecākās	 inspektores	 2016.gada	 28.jūlija	 lēmumu	
bija	 piemērots	 drošības	 līdzeklis	 –	 nodošana	 policijas	 uzraudzībā.	 Ar	
Valsts	 policijas	 Kurzemes	 reģiona	 pārvaldes	 Kriminālpolicijas	 biroja	
Sevišķi	 smagu	 un	 sērijveida	 noziegumu	 apkarošanas	 nodaļas	 vecākās	
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inspektores	2018.gada	28.aprīļa	 lēmumu	[pers.	A]	piemērotais	drošības	
līdzeklis	atcelts.	Cits	drošības	līdzeklis	[pers.	A]	nav	piemērots.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 drošības	 līdzekļa	 piemērošanai	
[pers.	B]	un	[pers.	A]	šajā	kriminālprocesa	stadijā	nav	tiesiska	pamata.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.,	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atcelt	 Kurzemes	 apgabaltiesas	 2018.gada	 11.oktobra	 lēmumu	 un	
lietu	nosūtīt	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.

Lēmums	nav	pārsūdzams.	
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Tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpums

Par tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpumu atzīstams gadījums, kad 
saīsinātā nolēmuma noraksts tiek izsniegts tūlīt pēc saīsinātā sprieduma 
pasludināšanas un to izgatavojusi persona, kas nav tiesas sastāvā. Tādējādi 
pirms nolēmuma pasludināšanas ticis izpausts pieņemtā nolēmuma saturs 
(Kriminālprocesa likuma 513.pants).

Rīgā	2019.gada	20.jūnijā	 SKK-125/2019
ECLI:LV:AT:2019:0620.11514028809.6.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senators	Pēteris	Dzalbe,	 
 senators	Voldemārs	Čiževskis

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 aizstāvja	Denisa	Dmitrenoka,	 apsūdzētā	 [pers.	 B]	 un	 aizstāvja	
Normunda	Šlitkes	kasācijas	sūdzībām	par	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	
16.oktobra	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 16.oktobra	 lēmumu	 atstāts	
negrozīts	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesas	2018.gada	11.aprīļa	
spriedums,	ar	kuru	[pers.	B],	personas	kods	[..],	un	[pers.	A],	personas	kods	
[..],	katrs	atzīts	par	vainīgu	un	sodīts	Krimināllikuma	177.panta	otrajā	daļā	
(likuma	 redakcijā	 līdz	 2009.gada	 30.jūnijam)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā.

[Pers.	B]	par	Krimināllikuma	177.panta	otrajā	daļā	(likuma	redakcijā	
līdz	 2009.gada	 30.jūnijam)	 paredzēto	 noziedzīgo	 nodarījumu	 sodīts,	
piemērojot	Krimināllikuma	49.1panta	 pirmās	daļas	 1.punktu,	 ar	 naudas	
sodu	15	minimālo	mēnešalgu,	tas	ir,	6450 euro	apmērā.	

[Pers.	A]	par	Krimināllikuma	177.panta	otrajā	daļā	(likuma	redakcijā	
līdz	 2009.gada	 30.jūnijam)	 paredzēto	 noziedzīgo	 nodarījumu	 sodīts,	
piemērojot	Krimināllikuma	49.1panta	 pirmās	daļas	 1.punktu,	 ar	 naudas	
sodu	6	minimālo	mēnešalgu,	tas	ir,	2580 euro	apmērā.

No	 [pers.	B]	un	 [pers.	A]	 solidāri	Latvijas	Republikas	Aizsardzības	
ministrijas	Nacionālo	 bruņoto	 spēku	Nodrošinājuma	pavēlniecības	 labā	
piedzīts	materiālais	kaitējums	6775,77	euro	(4762,04	lati).

[2]	 [Pers.	 B]	 un	 [pers.	 A]	 atzīti	 par	 vainīgiem	 un	 sodīti	 par	 to,	 ka	
viņi	 izdarīja	 noziedzīgu	 nodarījumu	 –	 svešas	 mantas	 iegūšanu	 ar	 viltu	
(krāpšana)	personu	grupā	pēc	iepriekšējas	vienošanās.
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[3]	 Par	Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 16.oktobra	 lēmumu	kopīgu	
kasācijas	 sūdzību	 iesniedza	 apsūdzētais	 [pers.	 B]	 un	 viņa	 aizstāvis	
N.	Šlitke,	kasācijas	sūdzības	papildinājumus	iesniedza	apsūdzētā	[pers.	B]	
aizstāvis	N.	Šlitke,	kasācijas	sūdzību	iesniedza	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāvis	
D.	Dmitrenoks.

[4]	 Apsūdzētais	 [pers.	 B]	 un	 viņa	 aizstāvis	 N.	 Šlitke	 kasācijas	
sūdzībā	lūdz	lietu	izskatīt	mutvārdu	procesā	un	atcelt	Rīgas	apgabaltiesas	 
2018.gada	16.oktobra	lēmumu.

[4.1]	Kasācijas	sūdzībā	norādīts,	ka,	izskatot	lietu	pirmās	instances	
tiesā,	 pārkāpts	 Kriminālprocesa	 likuma	 513.pants,	 tas	 ir,	 pārkāpts	
apspriedes	 istabas	 noslēpums,	 kas	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 
575.panta	pirmās	daļas	7.punktam	atzīstams	par	Kriminālprocesa	likuma	
būtisku	 pārkāpumu,	 kas	 katrā	 ziņā	 izraisa	 tiesas	 nolēmuma	 atcelšanu.	
Apelācijas	instances	tiesa	to	nav	pienācīgi	izvērtējusi,	lai	gan	par	minēto	
pārkāpumu	bija	iesniegta	apelācijas	sūdzība.

Pirmās	instances	tiesa	pulksten	15.59.37	aizgāja	uz	apspriežu	istabu	
taisīt	 lietā	 nolēmumu,	 no	 apspriežu	 istabas	 tiesa	 atgriezās	 pulksten	
16.20.33,	 tas	 ir,	 pēc	 20	 minūtēm	 un	 56	 sekundēm,	 un	 pasludināja	
saīsināto	spriedumu,	 izsniedzot	 lietas	dalībniekiem	saīsinātā	sprieduma	
apliecinātus	 norakstus,	 kurus	 parakstījis	 tiesnesis.	 Cauršūtais	 tiesas	
spriedums	 bija	 apzīmogots	 ar	 tiesas	 apaļo	 zīmogu,	 to	 bija	 parakstījusi	
tiesas	sēžu	sekretāre.

Kasācijas	sūdzības	autori	norāda,	ka	sekretārei	tādējādi	kļuva	zināms	
nolēmuma	saturs	pirms	tā	pasludināšanas.	Pārkāpjot	apspriedes	istabas	
noslēpumu,	 tiesa	 pārkāpa	 arī	 Kriminālprocesa	 likuma	 15.,	 18.pantā	
noteiktos	 kriminālprocesa	 pamatprincipus,	 tas	 ir,	 ikviena	 tiesības	 uz	
lietas	 izskatīšanu	 objektīvā	 tiesā,	 un	 procesuālo	 pilnvaru	 līdzvērtību. 
Aizstāvis	atsaucies	uz	Augstākās	 tiesas	2008.gada	31.jūlija	 lēmumu	 lietā	 
Nr.	SKK-267/2008	un	2008.gada	25.augusta	lēmumu	lietā	Nr.	SKK-496/2008.

Fakts,	 ka	 pēc	 20	 minūtēm	 lietas	 dalībniekiem	 jau	 ir	 izsniegts	
sprieduma	 noraksts,	 liek	 šaubīties,	 vai	 apspriedes	 laikā	 izlemjamie	
jautājumi,	 kas	 noteikti	 Kriminālprocesa	 likuma	 514.pantā,	 ir	 tiešām	
izlemti	šajā	laikā.

[4.2]	 Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēji	 norāda,	 ka	 pirmās	 instances	
tiesas	 spriedums	 ir	 pretrunīgs,	 nodarījuma	 apraksts	 neatbilst	 tiesas	
izmeklēšanā	noskaidrotajiem	apstākļiem,	līdz	ar	to	ir	pārkāptas	apsūdzētā	
tiesības	uz	taisnīgu	tiesu	un	aizstāvību.	

Pirmās	 instances	 tiesa	pārkāpa	Kriminālprocesa	 likuma	131.panta	
otro	 daļu,	 449.pantu,	 499.panta	 pirmo	 daļu,	 500.pantu,	 jo,	 atkārtoti	
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izskatot	lietu,	notiesājošu	spriedumu	pamatoja	ar	liecinieku	liecībām,	kas	
netika	nopratināti	 tiesas	 sēdē.	Pierādījumi	nav	pārbaudīti	 arī	 apelācijas	
instances	tiesā.	

Apelācijas	instances	tiesa	pieļāva	Kriminālprocesa	likuma	574.panta	
2.punktā	 paredzēto	 Krimināllikuma	 pārkāpumu,	 jo	 nepareizi	 kvalificēja	
noziedzīgo	nodarījumu	pēc	Krimināllikuma	177.panta	otrās	daļas.

Apsūdzēto	[pers.	B]	un	[pers.	A]	darbībās	nav	noziedzīga	nodarījuma	
sastāva.	Nav	pierādīta	noziedzīga	nodarījuma	objektīvā	un	subjektīvā	puse,	
trūkst	kvalificējošās	pazīmes	–	grupa	pēc	iepriekšējas	vienošanās.	

Apelācijas	instances	tiesas	lēmumā	nav	sniegts	par	pierādītu	atzītā	
noziedzīgā	 nodarījuma	 vērtējums	 saistībā	 ar	 apsūdzēto	 un	 aizstāvju	
izteiktajiem	 argumentiem.	 Tiesas	 lēmumā	 nav	 vērtēti	 pierādījumi,	 kas	
apstiprina	tiesu	izpildītāja	rīcības	likumību.

Pierādījumi	 nav	 izvērtēti	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 19.,	
128.,	129.,	130.panta	prasībām,	tādēļ	nolēmumu	nevar	atzīt	par	tiesisku	
un	 pamatotu.	 Kriminālprocesa	 likuma	511.panta	 otrās	 daļas,	 564.panta	
ceturtās	daļas	pārkāpums	atzīstams	par	Kriminālprocesa	likuma	būtisku	
pārkāpumu	šā	likuma	575.panta	trešās	daļas	izpratnē. 

[4.3]	 Kasācijas	 sūdzības	 iesniedzēji	 atsaucas	 uz	 vairākām	
Civillikuma,	Komerclikuma	un	Civilprocesa	likuma	normām	un	norāda,	ka	
tiesas	secinājumi	neatbilst	minētajām	normām.	Sūdzības	autori	uzskata,	
ka	[pers.	B]	bija	pilnvarojums	piedzīt	likumiskos	procentus,	bet	[pers.	A]	
bija	likumīgs	pamats	tos	aprēķināt	un	piedzīt.	

Kasācijas	sūdzības	iesniedzēji	norāda,	ka	arī	profesors	K.	Torgāns	ir	
sniedzis	šo	normu	skaidrojumu.

[4.4]	 Pēc	 kasācijas	 sūdzības	 autoru	 domām,	 tiesai	 bija	 jāpiemēro	
Kriminālprocesa	 likuma	 379.panta	 pirmās	 daļas	 4.punkts	 un	
Krimināllikuma	 58.panta	 piektā	 daļa,	 jo	 no	 iztiesāšanas	 sākuma	 ir	
pagājuši	7	gadi.

Tiesa	pārkāpa	Krimināllikuma	46.panta	trešo	daļu,	 jo	Krimināllikuma	
49.lpants	piemērots	formāli,	neņemot	vērā	minimālās	algas	pieaugumu	valstī.

[4.5]	[Pers.	B]	aizstāvis	N.	Šlitke	kasācijas	sūdzības	papildinājumos	
norāda,	ka	jautājumā	par	tiesas	apspriedes	noslēpuma	pārkāpumu	Rīgas	
apgabaltiesa	nav	noteikusi	brīdi,	 kad	 tiesas	apspriede	 ir	uzskatāma	par	
pabeigtu.	 Nepamatoti	 noraidīts	 aizstāvības	 lūgums	 izprasīt	 no	 Rīgas	
pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 videoierakstu,	 kā	 arī	 nopratināt	
tiesas	sēdes	sekretāri	un	palīgu,	lai	noskaidrotu	apstākļus	par	nolēmuma	
norakstu	izgatavošanu.	

Papildinot	 kasācijas	 sūdzības	 argumentus	 par	 Civilprocesa	 likuma	
631.panta	 interpretāciju,	 aizstāvis	analizē	 judikatūrā	un	krimināltiesību	
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teorijā	paustās	atziņas	un	norāda,	ka	parādu	apstiprina	tiesas	spriedums,	
ar	kuru	tiek	piedzīts	parāds,	tas	 ietekmē	arī	procentu	maksāšanu,	proti,	
procenti	jāmaksā	arī	tad,	ja	sākotnēji	aizdevums	bijis	bez	procentiem.	

[5]	 Apsūdzētā	 [pers.	 A]	 aizstāvis	 D.	 Dmitrenoks	 kasācijas	 sūdzībā	
lūdz	atcelt	Rīgas	apgabaltiesas	2018.gada	16.oktobra	lēmumu.

[5.1]	 D.	 Dmitrenoks	 norāda,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesā	 pieļauts	
Kriminālprocesa	 likuma	 574.panta	 2.punktā	 norādītais	 Krimināllikuma	
pārkāpums.

Aizstāvis	uzskata,	ka	apsūdzētā	[pers.	A]	darbībās	nav	Krimināllikuma	
177.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva.	 Lietā	
nav	 konstatēts	 un	 nolēmumos	 nav	 izklāstīti	 pierādījumi,	 ka	 [pers.	 A]	
prettiesiski	 ar	 viltu	 personu	 grupā	 pēc	 iepriekšējas	 vienošanās	 ieguvis	
svešu	 mantu.	 Nav	 konstatēts	 mērķis	 –	 ar	 izdarītajām	 darbībām	 iegūt	
materiālu	labumu	vai	iedzīvoties	uz	citu	rēķina.	

[5.2]	 Atsaucoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	 549.,	 552.1pantā	
noteikto,	aizstāvis	norāda,	ka	no	lietas	faktiskajiem	apstākļiem	izriet,	ka	
[pers.	A],	būdams	tiesu	izpildītājs,	2009.gadā	ievedis	izpildu	lietu	Nr.	[..],	
pamatojoties	uz	piedzinēja	rakstisku	iesniegumu	un	tiesas	izdotu	izpildu	
rakstu.	Aizstāvis	uzsver,	ka	ne	apsūdzībā,	ne	tiesu	nolēmumos	nav	norādīts,	
kā	izpaudusies	[pers.	A]	un	[pers.	B]	vienošanās	par	krāpšanas	izdarīšanu.	
Tiesu	 nolēmumos	 nav	 motivēts,	 kā	 tiesu	 izpildītāja	 darbības,	 ievedot	
izpildu	lietu,	liecina	par	krāpšanas	izdarīšanu.	Atsaucoties	uz	Civilprocesa	
likuma	631.pantu,	aizstāvis	norāda,	ka	tiesu	izpildītājs	[pers.	A]	likumiskos	
kavējuma	 procentus	 aprēķinājis	 pēc	 SIA	 “[Nosaukums]”	 pilnvarotās	
personas	[pers.	B]	lūguma	uz	viņa	iesnieguma	pamata.	Par	veikto	aprēķinu	
[pers.	A]	likumā	paredzētajā	kārtībā	informēja	parādnieku	–	Aizsardzības	
ministriju	–,	kas	neapstrīdēja	aprēķinu.

[5.3]	 Aizstāvis	 D.	 Dmitrenoks,	 atsaucoties	 uz	 Civilprocesa	 likuma	
631.pantu,	 Civillikuma	 1765.,	 1759.pantu,	 norāda,	 ka	 parāda	 esību	
apstiprina	tiesas	spriedums.	Pēc	aizstāvja	domām,	procentu	maksāšanas	
pienākumu	 nosaka	 Civillikuma	 1759.pants,	 un	 situācijā,	 kad	 pastāv	
atšķirīgs	viedoklis	par	tiesību	normu	interpretāciju,	personu	nevar	saukt	
pie	kriminālatbildības.

Motīvu daļa

[6]	Senāts	atzīst,	ka	apsūdzētā	[pers.	B]	un	aizstāvja	N.	Šlitkes	lūgums	
par	lietas	izskatīšanu	mutvārdu	procesā	ir	noraidāms.

Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	583.panta	pirmo	daļu	tiesnesis,	
kuram	 uzdots	 referēt,	 nosaka	 lietas	 izskatīšanu	 rakstveida	 procesā	
vai	 izskatīšanu	 tiesas	 sēdē.	 No	 šā	 panta	 otrās	 daļas	 izriet,	 ka	 lietas	
izskatīšanu	 rakstveida	 procesā	 nosaka,	 ja	 iespējams	 pieņemt	 lēmumu	
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pēc	 lietā	 esošajiem	materiāliem.	 Ja	nepieciešami	papildu	paskaidrojumi	
no	 personām,	 kurām	 ir	 tiesības	 piedalīties	 procesā,	 vai,	 Augstākās	
tiesas	 ieskatā,	 attiecīgajai	 lietai	 var	 būt	 īpaša	 nozīme	 likuma	 normu	
interpretēšanā,	nosaka	lietas	izskatīšanu	tiesas	sēdē.

Senāts	 atzīst,	 ka	 lieta	 izskatāma	 rakstveida	 procesā,	 jo	 lēmumu	
iespējams	pieņemt	pēc	lietā	esošajiem	materiāliem.	Papildu	paskaidrojumi	
no	personām,	kurām	ir	tiesības	piedalīties	procesā,	nav	nepieciešami,	un	
konkrētajai	lietai	nav	īpašas	nozīmes	likuma	normu	interpretēšanā.

[7]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	 16.oktobra	
lēmums	 un	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2018.gada	
11.aprīļa	spriedums	atceļami	un	lieta	nosūtāma	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	
pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesā.	

[8]	 Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesa,	
izskatot	 lietu,	 pieļāva	 Kriminālprocesa	 likuma	 575.panta	 pirmās	 daļas	
7.punktā	norādīto	Kriminālprocesa	likuma	būtisku	pārkāpumu,	kas	katrā	
ziņā	 izraisa	 tiesas	 nolēmuma	 atcelšanu,	 jo,	 taisot	 spriedumu,	 	 pārkāpts	
apspriedes	istabas	noslēpums.	

Apelācijas	 instances	 tiesa	 nepiekrita	 apsūdzētā	 [pers.	 B]	 aizstāvja	
N.	Šlitkes	norādītajam,	ka	pirmās	instances	tiesa,	atgriežoties	no	apspriežu	
istabas,	pasludinot	saīsināto	spriedumu	un	izsniedzot	saīsinātā	sprieduma	
norakstus,	 pieļāva	 Kriminālprocesa	 likuma	 513.panta	 pārkāpumu,	 tas	 ir,	
pārkāpa	tiesas	apspriedes	noslēpumu.	Rīgas	apgabaltiesa	atzina,	ka	tiesas	
sprieduma	noraksta	izgatavošana	ir	tehnisks	darbs,	ko	veic	tiesneša	atbalsta	
personāls,	un	tiesas	sprieduma	noraksta	izgatavošana	pirms	došanās	zālē	
sprieduma	pasludināšanai	nav	vērtējama	kā	tiesas	apspriedes	noslēpuma	
pārkāpšana,	 jo	 uz	 to	 brīdi	 apspriede	 Kriminālprocesa	 likuma	 izpratnē	
bija	 pabeigta,	 saīsinātais	 spriedums	 uzrakstīts	 un	 parakstīts.	 Apelācijas	
instances	 tiesa	uzskatīja,	ka	netika	 izpausts	 tiesas	apspriedes	noslēpums,	
bet	tika	izpildītas	Kriminālprocesa	likuma	530.panta	otrās	daļas	prasības.

Apelācijas	 instances	 tiesā	 netika	 atspēkots	 aizstāvja	 N.	 Šlitkes	
apelācijas	sūdzībā	izteiktais	apgalvojums	par	to,	ka	pirms	pirmās	instances	
tiesas	sprieduma	pasludināšanas	tā	saturs	ir	kļuvis	zināms	vismaz	tiesas	
sēžu	 sekretārei,	 kura	 parakstījusies	 uz	 saīsinātā	 sprieduma	 noraksta,	
apliecinot	 lapu	 skaitu.	 Aizstāvis	 apelācijas	 sūdzības	 papildinājumiem	
pievienojis	izsniegtā	saīsinātā	sprieduma	norakstu,	no	kura	redzams,	ka	
norakstu	noformējusi	tiesas	sēžu	sekretāre	[pers.	C].	

Apelācijas	 instances	 tiesas	 atziņu,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesā	 nav	
pārkāpts	 tiesas	apspriedes	noslēpums,	Senāts	atzīst	par	nepamatotu,	 jo	
šāda	atziņa	neatbilst	tiesību	normām	un	ir	pretrunā	ar	Augstākās	tiesas	
judikatūru.
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Saskaņā	 ar	Kriminālprocesa	 likuma	513.panta	 pirmo	un	 otro	 daļu	
tiesas	 apspriede	 notiek	 apspriežu	 istabā.	 Apspriedes	 laikā	 šajā	 istabā	
atrodas	tikai	tiesas	sastāvs,	kas	iztiesā	lietu.	Tiesa	var	pārtraukt	apspriedi,	
lai	atpūstos,	kā	arī	brīvdienās	un	svētku	dienās.	Savukārt	šā	panta	trešā	
daļa	 noteic,	 ka	 pārtraukuma	 laikā	 tiesnešiem	 aizliegts	 vākt	 ziņas	 par	
iztirzājamo	 lietu,	 izpaust	 apspriedes	 laikā	 izteiktos	 viedokļus,	 kā	 arī	
pieņemto	nolēmumu	saturu.

Likuma	“Par	tiesu	varu”	89.panta	trešajā	daļā	norādīts,	ka	tiesnesim	
nav	 tiesību	 izpaust	 tiesnešu	 apspriedes	 noslēpumu	 un	 neizpaužamās	
ziņas,	kas	iegūtas	slēgtajās	tiesas	sēdēs.

Kriminālprocesa	 likuma	 531.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 tiesa	
pasludina	 spriedumu,	nolasot	 tā	 ievaddaļu	un	 rezolutīvo	daļu.	 Savukārt	
Kriminālprocesa	 likuma	530.panta	otrajā	daļā	norādīts,	ka	pēc	saīsinātā	
sprieduma	pasludināšanas	tiesa	izsniedz	saīsinātā	sprieduma	norakstu.	

Augstākā	 tiesa	 2008.gada	 31.jūlija	 lēmumā	 atzina,	 ka,	 “analizējot	
Kriminālprocesa	 likuma	 513.pantu	 “Tiesas	 apspriedes	 noslēpums”,	 var	
secināt,	ka	tā	pirmās	un	otrās	daļas	saturs	attiecas	uz	tiesas	apspriedes	
organizācijas	 jautājumiem,	 bet	 panta	 trešajā	 daļā	 ietverts	 aizliegums	
tiesnešiem	 pārtraukuma	 laikā	 vākt	 ziņas	 par	 iztiesājamo	 lietu,	 izpaust	
apspriedes	 laikā	 izteiktos	viedokļus,	kā	arī	pieņemto	nolēmumu	saturu.	
Līdz	 ar	 to	 darbības,	 kas	 ietvertas	 Kriminālprocesa	 likuma	 513.panta	
trešajā	daļā	bez	papildu	argumentācijas,	atzīstamas	par	tiesas	apspriedes	
noslēpuma	pārkāpumu”	(Augstākās tiesas 2008.gada 31.jūlija lēmums lietā 
Nr. SKK-385/2008 (11290006204)).

Augstākās	 tiesas	 2015.gada	 23.jūlija	 lēmumā	 izteikta	 atziņa,	 ka,	
pārkāpjot	apspriedes	istabas	noslēpumu,	tiesa	pārkāpj	arī	Kriminālprocesa	
likuma	 15.	 un	 18.pantā	 noteiktos	 kriminālprocesa	 pamatprincipus,	 tas	
ir,	 ikviena	 tiesības	 uz	 lietas	 izskatīšanu	 objektīvā	 tiesā,	 un	 procesuālo	
pilnvaru	 līdzvērtību.	Tiesai	 vai	 tiesnesim,	 izskatot	 lietu,	 jāievēro	 likumā	
noteiktās	 tiesības	 un	 pienākumi.	 To	 neievērošana	 var	 radīt	 šaubas	 par	
tiesas	 vai	 tiesneša	 objektivitāti	 (Augstākās tiesas 2015.gada 23.jūlija 
lēmums lietā Nr. SKK-345/2015 (11261035714)).

Šāds	 Kriminālprocesa	 likuma	 513.panta	 trešās	 daļas	 iztulkojums	
nostiprinājies	 arī	 Augstākās	 tiesas	 judikatūrā	 (Augstākās tiesas  
2008.gada 31.jūlija lēmums lietā Nr. SKK-267/2008 (1180033201, 
1180005803, 11180206504, 11180175504), 2008.gada 25.augusta lēmums 
lietā Nr. SKK-496/2008 (16870001206)).

Senāts	konstatē,	ka	apelācijas	instances	tiesa,	izskatot	lietu,	kļūdaini	
iztulkoja	 Kriminālprocesa	 likuma	 513.panta	 trešo	 daļu	 un	 530.panta	
otro	daļu.	Kriminālprocesa	likuma	530.panta	otrajā	daļā	 izteiktā	norāde	
par	saīsinātā	nolēmuma	noraksta	 izsniegšanu	nenozīmē	to,	ka	norakstu	
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personas,	kas	nav	 tiesas	sastāvā,	var	 izgatavot	pirms	 tā	pasludināšanas,	
jo	 tādējādi	 pirms	 nolēmuma	 pasludināšanas	 tiek	 izpausts	 pieņemtā	
nolēmuma	saturs.	

Tādējādi	 konstatējams	 Kriminālprocesa	 likuma	 513.panta	 trešās	
daļas	pārkāpums	pirmās	instances	tiesā.	

Kriminālprocesa	likuma	566.pants	noteic,	ka	gadījumā,	ja	apelācijas	
instances	tiesa,	izskatot	lietu,	konstatē	šā	likuma	pārkāpumu,	kas	katrā	ziņā	
izraisa	sprieduma	atcelšanu	vai	kādu	citu	būtisku	šā	likuma	pārkāpumu,	
kuru	tā	pati	nevar	novērst,	nepārkāpjot	apsūdzētā	tiesības	uz	aizstāvību,	tā	
jebkurā	lietas	iztiesāšanas	brīdī,	uzklausījusi	lietas	dalībnieku	viedokļus,	
pieņem	lēmumu	par	pirmās	instances	tiesas	sprieduma	atcelšanu	pilnībā	
vai	kādā	tā	daļā	un	lietas	nosūtīšanu	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	
tiesai.

Senāts	 atzīst,	 ka	 Rīgas	 apgabaltiesa,	 atstājot	 negrozītu	 pirmās	
instances	 tiesas	 spriedumu	 un	 nekonstatējot	 Kriminālprocesa	 likuma	
575.panta	 pirmās	 daļas	 7.punktā	 norādīto	 Kriminālprocesa	 likuma	
būtisku	 pārkāpumu,	 kas	 katrā	 ziņā	 izraisa	 tiesas	 nolēmuma	 atcelšanu,	
pieļāva	Kriminālprocesa	likuma	566.panta	pārkāpumu,	kas	atzīstams	par	
šā	 likuma	būtisku	pārkāpumu	Kriminālprocesa	 likuma	575.panta	 trešās	
daļas	izpratnē	un	noveda	pie	nelikumīga	nolēmuma.

[9]	Par	tiesas	apspriežu	istabā	pavadīto	laiku	sakarā	ar	Kriminālprocesa	
likuma	514.pantā	norādīto	jautājumu	izlemšanu	kasācijas	instances	tiesa	
izteica	atziņas	2018.gada	31.oktobra	lēmumā.	Minētajā	lēmumā	Augstākā	
tiesa	 norādīja,	 ka	Kriminālprocesa	 likumā	nav	noteikts	 laiks,	 kāds	 tiesai	
jāpavada	apspriežu	istabā,	lai	pieņemtu	nolēmumu.	Augstākā	tiesa	piekrita	
Tiesnešu	 ētikas	 komisijas	 2018.gada	 31.augustā	 pieņemtajā	 lēmumā	
secinātajam,	izvērtējot	sūdzību	analogā	jautājumā.	Proti,	ka	“ir	atzīstams,	
ka	 tiesnesis	 ir	 pienācīgi	 sagatavojies	 lietas	 izskatīšanai	 tiesas	 sēdē	 tikai	
tad,	 ja	viņš	pirms	sēdes	 ir	rūpīgi	 iepazinies	ar	visiem	lietas	materiāliem.	
Līdz	 ar	 to	 pirmšķietama	 priekšstata	 veidošanās	 par	 lietas	 rezultātu,	
tiesnesim	izdarot	savus	iekšējos	apsvērumus,	kas	balstīti	uz	lietas	faktiem	
un	juridiskiem	apsvērumiem,	ir	neizbēgama,	un	šādā	ziņā	nevar	pārmest	
aizspriedumainu	 izturēšanos”.	 Turklāt	 laika	 sprīdim,	 kādā	 ir	 pieņemts	
nolēmums,	pašam	par	sevi	nevajadzētu	būt	noteicošam	apstāklim,	kas	rada	
šaubas	par	 tiesas	objektivitāti,	neatkarību	un	godīgumu.	Katrā	gadījumā	
ir	jāņem	vērā	visi	apstākļi,	kas	var	ietekmēt	nolēmuma	taisīšanas	ilgumu	
(Augstākās tiesas 2018.gada 31.oktobra lēmums lietā Nr. SKK-412/2018 
(ECLI:LV:AT:2018:1031. 11092073616.2.L)).

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 aizstāvja	 N.	 Šlitkes	 arguments	
par	 Kriminālprocesa	 likuma	 514.panta	 pārkāpumu	 pirmās	 instances	
tiesā	 pats	 par	 sevi	 nav	 pamats	 Rīgas	 pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	
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tiesas	 2018.gada	 11.aprīļa	 sprieduma	 vai	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2018.gada	
16.oktobra	 lēmuma	 atcelšanai.	 Tajā	 pašā	 laikā,	 pēc	 Senāta	 domām,	
aizstāvis	argumentēti	norāda,	ka	apelācijas	instances	tiesa	nav	vērtējusi,	
vai	 pirmās	 instances	 tiesā	 ir	 pieļauts	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtisks	
pārkāpums	 sakarā	 ar	 to,	 ka	 tiesa	 apspriežu	 istabā	 atradusies	 īsu	 laika	
periodu.

Senāts	 konstatē,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmumā	 ir	 tikai	
norādīts,	ka	pirmās	instances	tiesā	nav	pieļauts	Kriminālprocesa	likuma	
514.panta	pārkāpums,	bet	motivācija	šādam	atzinumam	nav	sniegta.	

Šajā	 daļā	 apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmums	 neatbilst	 
Kriminālprocesa	likuma	564.panta	ceturtās	daļas	prasībām.	

[10]	 Ievērojot	 to,	 ka	 abu	 zemāko	 instanču	 tiesu	 nolēmumi	 jāatceļ	
pilnībā	 un	 lieta	 jānosūta	 jaunai	 izskatīšanai	 pirmās	 instances	 tiesā,	
kasācijas	instances	tiesai	nav	jāizvērtē	pārējie	kasācijas	sūdzību	motīvi,	jo	
tie	ir	saistīti	ar	lietas	izskatīšanu	pēc	būtības	un	pierādījumu	vērtējumu.	

Atkārtoti	 izskatot	 lietu,	 tiesai	 jālemj	 par	 apsūdzēto	 vainīgumu	 vai	
nevainīgumu,	 ievērojot	 apsūdzībā	 norādītos	 faktiskos	 lietas	 apstākļus,	
pierādījumi	jāvērtē	atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	9.nodaļas	prasībām,	
un	savi	atzinumi	jāpamato	ar	pierādījumiem	un	likumu.

[11]	 Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 588.panta	 3.1daļā	
noteiktajam,	ja	kasācijas	instances	tiesa	pieņem	lēmumu	atcelt	nolēmumu	
pilnībā	vai	tā	daļā	un	nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai,	tai	jāizlemj	jautājums	
par	drošības	līdzekli.

Apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 pirmstiesas	 kriminālprocesā	 2011.gada	
15.februārī	piemērots	drošības	līdzeklis	–	uzturēšanās	noteiktā	vietā.	Ar	
apelācijas	instances	tiesas	spriedumu	pirmās	instances	tiesas	spriedums	
šajā	daļā	atstāts	negrozīts.	Pirmās	instances	tiesas	spriedumā	norādīts,	
ka	 nepieciešams	 turpināt	 piemērot	 drošības	 līdzekli,	 jo	 [pers.	 A]	
atsevišķos	tiesvedības	posmos	izvairījies	no	tiesas.	Kasācijas	 instances	
tiesa	 šobrīd	 nesaskata	 pamatu	 [pers.	 A]	 piemērotā	 drošības	 līdzekļa	
piemērošanas	 turpināšanai,	 tādēļ	 tas	 ir	 atceļams,	 jo	 kopš	 drošības	
līdzekļa	piemērošanas	 ir	pagājuši	 astoņi	gadi	un	uz	 lietas	 izskatīšanas	
brīdi	kasācijas	 instances	tiesā	nav	konstatēts	pamats	drošības	 līdzekļa	
turpmākai	piemērošanai.	

Apsūdzētajam	 [pers.	 B]	 pirmstiesas	 kriminālprocesā	 2011.gada	
15.februārī	 piemērots	 drošības	 līdzeklis	 –	 uzturēšanās	noteiktā	 vietā	 –,	
kas	ar	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesas	2016.gada	7.decembra	
lēmumu	 atcelts.	 Uz	 lietas	 izskatīšanas	 brīdi	 kasācijas	 instances	 tiesā	
drošības	 līdzeklis	 [pers.	 B]	 nav	 piemērots.	 Kasācijas	 instances	 tiesa	
nesaskata	pamatu	drošības	līdzekļa	piemērošanai	šajā	procesa	stadijā.
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Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atcelt	Rīgas	 apgabaltiesas	2018.gada	16.oktobra	 lēmumu	un	Rīgas	
pilsētas	 Vidzemes	 priekšpilsētas	 tiesas	 2018.gada	 11.aprīļa	 spriedumu	
un	nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	
tiesā;	

atcelt	 [pers.	A]	piemēroto	drošības	 līdzekli	 –	uzturēšanās	noteiktā	
vietā.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Lietas nepamatota iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

Apsūdzētajam faktiski tiek liegtas tiesības uz taisnīgu tiesu, ja pirmās 
instances tiesā lieta bez tiesiska pamata iztiesāta bez apsūdzētā 
piedalīšanās un uz viņu attiecinātas nolēmumu vispārīgās pārsūdzības 
tiesības (Kriminālprocesa likuma 464.pants).

Rīgā	2019.gada	31.oktobrī	 SKK-266/2019

ECLI:LV:AT:2019:1031.11905011514.2.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senatore	Aija	Branta,	 
 senators	Artūrs	Freibergs,	 
 senators	Pēteris	Opincāns

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzētā	
[pers.	 A]	 aizstāves	 Ingas	 Lauces	 kasācijas	 sūdzību	 par	 Zemgales	
apgabaltiesas	2019.gada	21.janvāra	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Jelgavas	tiesas	2016.gada	13.jūlija	spriedumu
[pers.	A],	personas	kods	[..],	
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 253.2panta	 pirmajā	 daļā	

paredzētajā	 noziedzīgajā	 nodarījumā	 un	 sodīts	 ar	 īslaicīgu	 brīvības	
atņemšanu	uz	3	mēnešiem.

Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 51.panta	 pirmo	 daļu	 galīgais	 sods	
[pers.	A]	noteikts	brīvības	atņemšana	uz	5	gadiem	1	mēnesi.

[2]	 Ar	 Jelgavas	 tiesas	 2016.gada	 13.jūlija	 spriedumu	 [pers.	 A]	
atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 pēc	 Krimināllikuma	 253.2panta	 pirmās	
daļas	 par	 narkotiskās	 vielas	 neatļautu	 lietošanu,	 būdams	 brīdināts	 par	
kriminālatbildību	par	narkotisko	un	psihotropo	vielu	neatļautu	lietošanu.

[3]	 Par	 Jelgavas	 tiesas	 2016.gada	 13.jūlija	 spriedumu	 apsūdzētā	
[pers.	A]	aizstāve	I.	Lauce	iesniegusi	apelācijas	sūdzību.

[4]	 Ar	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2019.gada	 21.janvāra	 lēmumu	
izbeigta	apelācijas	tiesvedība.	

[5]	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2019.gada	 21.janvāra	 lēmumu	
pārsūdzējusi	apsūdzētā	[pers.	A]	aizstāve	I.	Lauce,	lūdzot	lēmumu	atcelt	
sakarā	ar	tiesas	pieļautajiem	Kriminālprocesa	likuma	normu	pārkāpumiem	
un	lietu	nosūtīt	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	tiesā.
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Lūgumu	aizstāve	pamatojusi	ar	turpmāk	norādītajiem	argumentiem.
[5.1]	Lēmums	par	tiesvedības	izbeigšanu	pamatots	ar	apgalvojumiem,	

kas	neatbilst	lietā	noskaidrotajiem	faktiskajiem	apstākļiem.
Nolēmumā	 nepamatoti	 norādīts,	 ka	 lieta	 pirmās	 instances	

tiesā	 iztiesāta	 saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 464.pantu,	 tas	 ir,	
bez	 apsūdzētā	 piedalīšanās.	 Ne	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumā,	
ne	 lietas	 iztiesāšanas	 gaitā	 nav	 konstatēts	 Kriminālprocesa	 likuma	 
464.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētais	 pamats	 lietas	 iztiesāšanai	 bez	
apsūdzētā	piedalīšanās	–	atkārtota	neierašanās.	Līdz	ar	 to	nepamatota	 ir	
norāde	pirmās	instances	tiesas	spriedumā	par	pārsūdzības	tiesībām	likumā	
noteiktajā	kārtībā,	proti,	10	dienu	laikā	no	sprieduma	pieejamības	dienas.	

Aizstāve	uzskata,	ka	apelācijas	sūdzība	par	pirmās	instances	tiesas	
spriedumu	iesniegta,	ievērojot	Kriminālprocesa	likuma	313.panta	prasības,	
proti,	 pirmās	 instances	 tiesas	 sprieduma	 pārsūdzēšanas	 procesuālā	
termiņa	sākums	ir	rēķināms	no	dienas,	kad	[pers.	A]	pirmo	reizi	saņēma	
pilnu	tiesas	spriedumu.	Nolēmuma	kopiju	apsūdzētais	[pers.	A]	saņēmis	
2018.gada	10.augustā.	Aizstāve	apelācijas	 sūdzību	 iesniegusi	2018.gada	
20.augustā,	nevis	22.augustā,	kā	to	kļūdaini	norādījusi	apelācijas	instances	
tiesa.

[5.2]	Iztiesājot	lietu	apsūdzētā	prombūtnē,	viņam	netika	nodrošinātas	
Kriminālprocesa	 likuma	 71.pantā	 noteiktās	 tiesības	 laikus	 uzzināt	 par	
lietas	 iztiesāšanas	vietu	un	 laiku	un	pārsūdzēt	 tiesas	nolēmumu	 likumā	
noteiktajā	kārtībā.

[5.3]		Sūdzības	iesniedzēja	uzskata,	ka,	iesniedzot	apelācijas	sūdzību,	
nav	bijis	pamats	lūgt	tiesu	atjaunot	tās	iesniegšanas	termiņu.	To,	ka	viņa	
rīkojusies	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likumā	 noteiktajām	 prasībām,	
aizstāves	 ieskatā	 apstiprina	 Jelgavas	 tiesas	 rīcība,	 izsniedzot	 [pers.	 A]	
sprieduma	 kopiju	 un	 pieņemot	 apelācijas	 sūdzību,	 kā	 arī	 Zemgales	
apgabaltiesas	 rīcība,	 pieņemot	 apelācijas	 sūdzību	 un	 izskatot	 to	 tiesas	
sēdē.

Motīvu daļa

[6]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2019.gada	 21.janvāra	
lēmums	un	Jelgavas	tiesas	2016.gada	13.jūlija	spriedums	atceļami	pilnībā	
un	lieta	nosūtāma	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.

[7]	 Ar	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2019.gada	 21.janvāra	 lēmumu,	
pamatojoties	 uz	 Kriminālprocesa	 likuma	 550.panta	 otro	 daļu	 un	 
567.panta	pirmo	daļu,	tiesas	sēdē	izbeigta	apelācijas	tiesvedība.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinusi,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesā	 lieta	
saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 464.pantu	 iztiesāta	 bez	 apsūdzētā	
piedalīšanās,	 spriedums	 pasludināts	 2016.gada	 13.jūlijā,	 sūdzības	
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iesniegšanas	 termiņš	 noteikts	 desmit	 dienas,	 tas	 ir,	 līdz	 2016.gada	
25.jūlijam.	 Pirmās	 instances	 tiesas	 spriedums	nav	pārsūdzēts,	 un	 tas	 ir	
stājies	 spēkā	2016.gada	2.augustā.	 Savukārt	 apelācijas	 sūdzību	 aizstāve	
I.	 Lauce	 iesniegusi	 2018.gada	 22.augustā,	 un	 tajā	 nav	 lūgts	 atjaunot	
apelācijas	sūdzības	iesniegšanas	termiņu.	Atzīstot,	ka	ir	nokavēts	Jelgavas	
tiesas	 2016.gada	 13.jūlija	 sprieduma	 pārsūdzības	 termiņš,	 apelācijas	
tiesvedība	izbeigta.	

[7.1]	 No	 krimināllietas	 materiāliem	 konstatējams,	 ka	 apsūdzētais	
[pers.	A]	2016.gada	29.janvārī	neieradās	uz	pirmās	instances	tiesas	sēdi	
un	tiesa	grozīja	viņam	piemēroto	drošības	līdzekli	–	uzturēšanās	noteiktā	
vietā	–	un	papildu	drošības	līdzekli	–	aizliegumu	izbraukt	no	valsts	–	uz	
apcietinājumu.	 Vienlaikus	 izsludināta	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 meklēšana	
un	apturēts	kriminālprocess.	Meklēšanas	gaitā	noskaidrots,	ka	 [pers.	A]	
atrodas	ārpus	Latvijas,	iespējams,	Vācijā.	Pēc	minēto	ziņu	saņemšanas	ar	
Jelgavas	 tiesas	 tiesneses	 2016.gada	 14.jūnija	 lēmumu	 kriminālprocess	
atjaunots,	un	lietas	iztiesāšana	noteikta	bez	apsūdzētā	piedalīšanās.

[7.2]	 Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 463.panta	 pirmajā	 daļā	
noteikto	apsūdzētā	piedalīšanās	krimināllietas	iztiesāšanā	ir	obligāta.	Lietu	
atklāta	izskatīšana	mutvārdu	procesā	ir	jo	īpaši	nozīmīga	krimināltiesību	
jomā,	kurā	apsūdzētajai	personai	ir	jābūt	nodrošinātai	iespējai	piedalīties	
tiesas	sēdē	pirmās	instances	tiesā	(Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 
12.augusta spriedums lietā “Kammerer v. Austria”, pieteikuma Nr. 32435/06, 
23.punkts, 2014.gada 10.oktobra spriedums lietā “Marčan v. Croatia”, 
pieteikums Nr. 40820/12, 34.punkts).	Vienlaikus	Kriminālprocesa	 likumā	
ir	paredzēti	vairāki	izņēmumi	no	minētā	principa.	Proti,	lietas	iztiesāšana	
bez	 apsūdzētā	 piedalīšanās,	 kas	 noteikta	 Kriminālprocesa	 likuma	 
464.pantā,	 un	 lietas	 iztiesāšana	 apsūdzētā	 prombūtnē,	 kas	 noteikta	 šā	
likuma	465.pantā.	Eiropas	Cilvēktiesību	tiesas	praksē	ir	nostiprināta	atziņa,	
ka,	 lai	 arī	 apsūdzētajam	 ir	 tiesības	 piedalīties	 lietas	 iztiesāšanā,	 tomēr	
no	 šīm	 tiesībām	 viņš	 var	 arī	 atteikties.	 Tomēr	 apsūdzētajam	 jāapzinās,	
ka	 noteiktos	 ar	 objektīviem	 apstākļiem	 pamatojamos	 gadījumos	 lietas	
iztiesāšana	 var	 notikt	 arī	 bez	 viņa,	 vienlaikus	 nodrošinot	 pietiekamas	
procesuālās	garantijas.	

 [7.3]	Atbilstoši	Kriminālprocesa	 likuma	464.pantam	krimināllietu	
par	kriminālpārkāpumu	un	mazāk	smagu	noziegumu	tiesa	var	iztiesāt	bez	
apsūdzētā	piedalīšanās,	ja	apsūdzētais	atkārtoti	bez	attaisnojoša	iemesla	
neierodas	uz	tiesas	sēdi	vai	ir	iesniedzis	tiesai	lūgumu	par	krimināllietas	
iztiesāšanu	bez	viņa	piedalīšanās.	Krimināllietu	tiesa	var	iztiesāt,	ja	tiesas	
sēdē	piedalās	aizstāvis.

Ir	 atzīts,	 ka	 krimināllietas	 iztiesāšana	 bez	 apsūdzētā	 piedalīšanās,	
kas	 noteikta	 Kriminālprocesa	 likuma	 464.pantā,	 atzīstama	 par	 tādu	
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apsūdzētā	klāt	neesības	formu,	kas	saistīta	ar	viņa	tieši	(aktīvi)	vai	netieši	
(pasīvi)	 paustu	 attieksmi	 nepiedalīties	 tiesas	 sēdē.	 Turklāt,	 lai	 šādu	
attieksmi	 demonstrētu,	 personai	 ir	 jābūt	 zināmam,	 ka	 viņai	 ir	 tiesības	
piedalīties	 iztiesāšanā,	 tieši	 kad	un	kur.	Personai	 ir	 jābūt	 informētai	 arī	
par	sekām,	kādas	var	būt,	ja	tā	neieradīsies	bez	attaisnojoša	iemesla,	tajā	
skaitā,	 ka	 lietu	 iespējams	 iztiesāt	 bez	 viņa	 piedalīšanās. Tādējādi	 tiesai	
ir	jāgūst	pārliecība,	ka	apsūdzētais	atkārtoti	neattaisnoti	nav	ieradies	uz	
lietas	iztiesāšanu,	būdams	informēts	par	tiesas	sēdes	laiku	un	vietu	likumā	
noteiktajā	 kārtībā	 (Strada-Rozenberga K. Tiesu prakse Kriminālprocesa 
likuma 464. un 465.panta piemērošanā. Rīga: Augstākā tiesa,  
2017. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-
apkopojumi/kriminaltiesibas).	 Šādā	 gadījumā	 apsūdzētajam	 nerodas	
nekādas	 papildu	 procesuālās	 garantijas,	 jo	 viņš	 ir	 informēts	 par	 lietas	
iztiesāšanas	laiku,	vietu	un	sekām.	

Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	550.panta	pirmajā	daļā	noteikto,	
ja	 lieta	 iztiesāta	 vispārējā	 kārtībā,	 tostarp	 bez	 apsūdzētā	 piedalīšanās,	
pirmās	 instances	 tiesas	 nolēmums	pārsūdzams	10	dienu	 laikā	 no	pilna	
sprieduma	 pieejamības	 dienas.	 Pirmās	 instances	 tiesa	 konstatējusi,	 ka	
apsūdzētais	[pers.	A]	uz	tiesas	sēdi	bez	attaisnojoša	iemesla	nav	ieradies	
2016.gada	 29.janvārī.	 Apsūdzētais	 nav	 lūdzis	 krimināllietu	 iztiesāt	 bez	
viņa	piedalīšanās.

Nekonstatējot	 Kriminālprocesa	 likuma	 464.pantā	 norādītos	
nosacījumus,	pirmās	instances	tiesa	bez	tiesiska	pamata	lietu	iztiesājusi	
bez	apsūdzētā	[pers.	A]	piedalīšanās	un	ar	2016.gada	13.jūlija	spriedumu	
atzinusi	viņu	par	vainīgu	un	sodījusi.	

 [7.4]	Kasācijas	instances	tiesa	piekrīt	juridiskajā	literatūrā	paustajai	
atziņai,	ka	viens	no	tiesību	uz	taisnīgu	tiesu	elementiem	ir	tiesības	uz	tiesas	
nolēmuma	 pārsūdzību	 (Čepāne I. Tiesības uz taisnīgu tiesu kā personas 
pamattiesības. Jurista Vārds, 27.09.2005., Nr. 36(391), 1.–3.lpp.).

Pirmās	 instances	 tiesā,	 bez	 tiesiska	 pamata	 iztiesājot	 lietu	 bez	
apsūdzētā	 [pers.	 A]	 piedalīšanās	 un	 attiecinot	 uz	 viņu	 nolēmumu	
vispārīgās	 pārsūdzības	 tiesības,	 apsūdzētajam	 	 faktiski	 	 liegtas	 tiesības	
uz	 taisnīgu	 tiesu,	 proti,	 pārkāpts	 kriminālprocesa	 pamatprincips,	 kas	
noteikts	Kriminālprocesa	likuma	15.pantā.			

[8]	 Kriminālprocesa	 likuma	 587.panta	 otrā	 daļa	 noteic,	 ka,	 ja	
kasācijas	 instances	 tiesa	 konstatē	 tādu	 būtisku	 šā	 likuma	 pārkāpumu,	
kuru	apelācijas	instances	tiesa	nevar	novērst,	tā	atceļ	abu	instanču	tiesu	
nolēmumus	un	nosūta	lietu	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.

Kasācijas	 instances	 tiesa	 atzīst,	 ka	 pirmās	 instances	 tiesā	 lieta	
nepamatoti	 iztiesāta	 Kriminālprocesa	 likuma	 464.pantā	 noteiktajā	
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kārtībā,	proti,	bez	apsūdzētā	piedalīšanās.	Tā	kā	minētais	pārkāpums	nav	
novēršams	apelācijas	instances	tiesā,	atceļams	gan	Zemgales	apgabaltiesas	
2019.gada		21.janvāra	lēmums	par	apelācijas	tiesvedības	izbeigšanu,	gan	
Jelgavas	 tiesas	 2016.gada	 13.jūlija	 spriedums,	 un	 lieta	 nosūtāma	 jaunai	
izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.

[9]	Ar	Jelgavas	tiesas	2016.gada	29.janvāra	lēmumu	[pers.	A]	grozīts	
pirmstiesas	procesā	piemērotais	drošības	līdzeklis	–	uzturēšanās	noteiktā	
vietā	–		un	papildu	drošības	līdzeklis	–	aizliegums	izbraukt	no	valsts	–	uz	
apcietinājumu.	 Ar	 Jelgavas	 tiesas	 2016.gada	 25.aprīļa	 lēmumu	 nolemts	
[pers.	 A]	 izpildīt	 brīvības	 atņemšanas	 sodu	 uz	 5	 gadiem.	 2016.gada	
26.oktobrī	izdots	Eiropas	apcietinājuma	lēmums,	[pers.	A]	aizturēts	Vācijā	
2018.gada	16.maijā	un	2018.gada	20.jūlijā	ievietots	Rīgas	Centrālcietumā.	
Turklāt	ar	Zemgales	apgabaltiesas	2019.gada	21.janvāra	lēmumu	atstāts	
negrozīts	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 piemērotais	 drošības	 līdzeklis	 –	
apcietinājums.

Augstākā	tiesa	atzīst,	ka,	atceļot	abu	instanču	tiesu	nolēmumus,	nav	
zudis	 apcietinājuma	 piemērošanas	 pamats	 un	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	
turpināma	minētā	drošības	līdzekļa		–		apcietinājuma	–	piemērošana.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa	

n o l ē m a

atcelt	pilnībā	Zemgales	apgabaltiesas	2019.gada	21.janvāra	lēmumu	
un	 Jelgavas	 tiesas	2016.gada	13.jūlija	 spriedumu	un	 lietu	nosūtīt	 jaunai	
izskatīšanai	Jelgavas	tiesā;

apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 turpināt	 piemērot	 drošības	
līdzekli	–	apcietinājumu.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Noziedzīga nodarījuma galīgā kvalifikācija 

Kriminālprocesa likums nenoteic nepieciešamību jau uzsāktajā kriminālprocesā, 
kurā tiek noskaidrots jauns iemesls un pamats citam kriminālprocesam, pieņemt 
katrā gadījumā jaunu lēmumu par kriminālprocesa uzsākšanu, sekojoši arī 
lēmumu par kriminālprocesu apvienošanu. Pretējā gadījumā tas novestu pie 
neskaitāmiem lēmumiem un būtu pretrunā ar procesa ekonomiju jeb procesa 
pabeigšanu saprātīgā termiņā.
Sākotnēja iespējamā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, ciktāl zināmi 
un noskaidroti faktiskie apstākļi, pirmstiesas procesā var tikt veikta, 
uzsākot kriminālprocesu, aizturot personu, atzīstot personu par aizdomās 
turēto. Galīgo noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu kvalifikāciju 
pirmstiesas procesā veic prokurors, saucot personu pie kriminālatbildības 
(Kriminālprocesa likuma 369., 370. un 371.pants).

Lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu nav 
atzīstams par kriminālprocesu nepieļaujošu apstākli

Lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu nav Kriminālprocesa 
likuma 377.pantā norādītais kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis, un šāds 
lēmums neietilpst arī dubultajā sodīšanā, kas reglamentēta Kriminālprocesa 
likuma 25.pantā (Kriminālprocesa likuma 25. un 377.pants).

Rīgā	2019.gada	18.jūnijā	 SKK-282/2019 
ECLI:LV:AT:2019:0618.11819001913.3.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Pēteris	Dzalbe,	 
 senators	Voldemārs	Čiževskis,	 
 senators	Artūrs	Freibergs

izskatīja	 rakstveida	 procesā	 krimināllietu	 sakarā	 ar	 apsūdzēto	
[pers.	 A],	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 C]	 kasācijas	 sūdzībām	 par	 Kurzemes	
apgabaltiesas	2019.gada	23.janvāra	spriedumu.	

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Kurzemes	rajona	tiesas	2018.gada	3.augusta	spriedumu
[1.1]	[pers.	C], personas	kods	[..],
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	

redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	 2013.gada	 1.aprīlī)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	160	stundām;

atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 231.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	
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redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	 2013.gada	 1.aprīlī)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	240	stundām.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	pirmo	un	 trešo	daļu	 [pers.	C]	
galīgais	sods		noteikts	piespiedu	darbs	uz	280	stundām.

[1.2]	[Pers.	A], personas	kods	[..],
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	

redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	 2013.gada	 1.aprīlī)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	160	stundām;

atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 231.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	
redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	 2013.gada	 1.aprīlī)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	240	stundām.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	pirmo	un	 trešo	daļu	 [pers.	A]	
galīgais	sods		noteikts	piespiedu	darbs	uz	280	stundām.

[1.3]	[Pers.	B], personas	kods	[..],
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	

redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	 2013.gada	 1.aprīlī)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	160	stundām;

atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 231.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	
redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	 2013.gada	 1.aprīlī)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	240	stundām.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	pirmo	un	 trešo	daļu	 [pers.	B]	
galīgais	sods		noteikts	piespiedu	darbs	uz	280	stundām.

[1.4]	 Pret	 apsūdzēto	 [pers.	 D],	 personas	 kods	 [..],	 saskaņā	 ar	
Kriminālprocesa	 likuma	377.panta	5.punktu	 kriminālprocess	 apsūdzībā	
pēc	Krimināllikuma	143.panta	otrās	daļas	izbeigts.

[2]	Ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	[pers.	B],	[pers.	C],	[pers.	A]	
un	 [pers.	 D]	 atzīti	 par	 vainīgiem	 un	 sodīti	 par	 to,	 ka	 viņi,	 pielietojot	
vardarbību,	nelikumīgi	iekļuva	mājoklī	pret	tajā	dzīvojošās	personas	gribu.	

[Pers.	B],	 [pers.	C],	 [pers.	A]	un	 [pers.	D]	darbības	kvalificētas	pēc	
Krimināllikuma	143.panta	otrās	daļas	(likuma	redakcijā,	kas	stājās	spēkā	
2013.gada	1.aprīlī).

Turklāt	 ar	 pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumu	 [pers.	 C],	 [pers.	 B]	
un	 [pers.	 A]	 atzīti	 par	 vainīgiem	 un	 sodīti	 par	 rupju	 sabiedriskā	miera	
traucēšanu,	 kas	 izpaudās	 acīmredzamā	 necieņā	 pret	 sabiedrību,	
ignorējot	vispārpieņemtās	uzvedības	normas	un	traucējot	cilvēku	mieru	
(huligānisms),	 ko	 izdarījusi	 personu	 grupa	 un	 kas	 saistīts	 ar	 miesas	
bojājumu	nodarīšanu	cietušajam.

[Pers.	B],	 [pers.	C],	 [pers.	A]	darbības	kvalificētas	pēc	Krimināllikuma	
231.panta	otrās	daļas	(likuma	redakcijā,	kas	stājās	spēkā	2013.gada	1.aprīlī).
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[3]	 Ar	 Kurzemes	 apgabaltiesas	 2019.gada	 23.janvāra	 spriedumu,	
izskatot	 krimināllietu	 apelācijas	 kārtībā	 sakarā	 ar	 apsūdzēto	 [pers.	 A],	
[pers.	 B]	 apelācijas	 sūdzībām	 un	 apsūdzētā	 [pers.	 C]	 aizstāves	
I.	 Freidenfeldes	 apelācijas	 sūdzību,	 Kurzemes	 rajona	 tiesas	 2018.gada	
3.augusta	spriedums	atcelts	daļā	par	[pers.	A],	[pers.	B],	[pers.	C]	atzīšanu	
par	vainīgu	un	sodīšanu	pēc	Krimināllikuma	143.panta	otrās	daļas	un	daļā	
par	galīgā	soda	noteikšanu	[pers.	A]	saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	
pirmo	un	 trešo	daļu,	 daļā	 par	 galīgā	 soda	noteikšanu	 [pers.	 B]	 saskaņā	
ar	Krimināllikuma	50.panta	pirmo	daļu,	daļā	par	galīgā	soda	noteikšanu	
[pers.	C]	saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	pirmo	un	trešo	daļu.

[3.1]	 [Pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrajā	
daļā	 (likuma	redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	2013.gada	1.aprīlī)	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā		un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	160	stundām.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	pirmo	un	 trešo	daļu	 [pers.	A]	
galīgais	sods	noteikts	piespiedu	darbs	uz	280	stundām.

[3.2]	 [Pers.	 B]	 atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrajā	
daļā	 (likuma	redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	2013.gada	1.aprīlī)	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā		un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	160	stundām.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	pirmo	un	 trešo	daļu	 [pers.	B]	
galīgais	sods	noteikts	piespiedu	darbs	uz	280	stundām.

[3.3]	 [Pers.	 C]	 atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrajā	
daļā	 (likuma	redakcijā,	 kas	 stājās	 spēkā	2013.gada	1.aprīlī)	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā		un	sodīts	ar	piespiedu	darbu	uz	160	stundām.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	50.panta	pirmo	un	 trešo	daļu	 [pers.	C]	
galīgais	sods	noteikts	piespiedu	darbs	uz	280	stundām.

[3.4]	 Pārējā	 daļā	 Kurzemes	 rajona	 tiesas	 2019.gada	 23.janvāra	
spriedums	atstāts	negrozīts.

[4]	Par	apelācijas	 instances	 tiesas	spriedumu	apsūdzētie	 [pers.	A],	
[pers.	B],	[pers.	C]	iesnieguši	kasācijas	sūdzības.	

Apsūdzētais	[pers.	A]	 lūdz	atcelt	pilnībā	apelācijas	 instances	tiesas	
spriedumu	 un	 nosūtīt	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	 instances	
tiesā,	apsūdzētais	[pers.	B]	lūdz	atcelt	pilnībā	apelācijas	instances	tiesas	
spriedumu	un	attaisnot	viņu,	apsūdzētais	[pers.	C]	lūdz	atcelt	apelācijas	
instances	tiesas	spriedumu	viņa	apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	143.panta	
otrās	daļas	un	231.panta	otrās	daļas,	nodot	lietu	jaunai	izskatīšanai.

[4.1]	 Apsūdzētais	 [pers.	 A]	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	
spriedums	 neatbilst	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.,	 512.pantam,	 tas	 nav	
tiesisks	 un	 pamatots,	 jo	 taisīts,	 pārkāpjot	 procesuālās	 un	 materiālās	
tiesību	 normas.	 Apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrās	 daļas	
nekad	 nav	 ticis	 uzsākts	 kriminālprocess	 un	 visas	 procesuālās	 darbības	
veiktas	 neesošā	 kriminālprocesā.	 2013.gada	 18.jūlijā	 pieņemts	
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lēmums	 par	 atteikšanos	 uzsākt	 kriminālprocesu,	 2014.gada	 22.oktobrī	
pieņemts	 lēmums	 par	 atteikšanos	 uzsākt	 kriminālprocesu	 atcelšanu,	
bet	 lēmums	 par	 procesa	 uzsākšanu	 nav	 pieņemts.	 Turklāt	 apsūdzētais	
[pers.	 A]	 uzskata,	 ka	 viņa	 darbībās	 nav	 konstatējams	 un	 nav	 pierādīts	
Krimināllikuma	143.panta	otrajā	daļā	un	231.panta	otrajā	daļā	noteiktais	
noziedzīga	nodarījuma	sastāvs,	nav	pierādīta	vaina	inkriminēto	noziedzīgo	
nodarījumu	 izdarīšanā.	 [Pers.	 E]	 dzīvesvietā	 viņš	 un	 pārējie	 apsūdzētie	
iegājuši	ar	[pers.	E]	piekrišanu,	konflikts	ar	[pers.	F]	noticis	uz	personisku	
attiecību	pamata.

[4.2]	 Apsūdzētais	 [pers.	 B]	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	
spriedums	 ir	 nepareizs	 kā	 faktisku,	 tā	 juridisku	 iemeslu	 dēļ.	 Apelācijas	
instances	 tiesa	 pārkāpusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 124.,	 127.,	 128.,	 
131.pantu,	tāpēc	spriedums	neatbilst	Kriminālprocesa	likuma	512.panta	
prasībām.	Tiesa	aprobežojusies	ar	 tiesas	 sēdē	 liecinošo	personu	 liecību	
atreferējumu	bez	 šo	 liecību	analīzes	kopsakarībā	ar	apsūdzētā	 liecībām	
un	pārējiem	lietā	pārbaudītajiem	pierādījumiem.	Tiesai	bija	 jāvadās	pēc	
Kriminālprocesa	 likuma	 19.panta	 trešās	 daļas	 nosacījumiem.	 Cietušā	
[pers.	 E]	 mājā	 iegājis	 pēc	 [pers.	 E]	 uzaicinājuma,	 vardarbību	 [pers.	 E]	
izdomājis	ar	liecinieces	[pers.	G]	palīdzību,	kura	strādā	policijā.	Pirmstiesas	
izmeklēšanā	 izmeklētāja	 atteikusi	 uzsākt	 kriminālprocesu	 pēc	 [pers.	 E]	
iesnieguma,	 lēmums	 atcelts	 tikai	 tiesas	 izmeklēšanas	 laikā,	 prokurorei	
bija	 jāuzsāk	 jauns	 kriminālprocess	 un	 jāveic	 procesuālās	 darbības	
Kriminālprocesa	 likuma	 noteiktajā	 kārtībā.	 Apsūdzība	 celta,	 [pers.	 E]	
atzīts	par	cietušo,	taisīts	notiesājošs	spriedums	neesošā	kriminālprocesā.	
Lietā	nav	pierādīta	viņa	vaina,	proti,	tiešs	nodoms	izdarīt	huligānismu	un	
nelikumīgi	iekļūt	[pers.	E]	mājoklī.

[4.3]	 Apsūdzētais	 [pers.	 C]	 uzskata,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	
spriedums	 neatbilst	 Kriminālprocesa	 likuma	 511.panta	 otrās	 daļas	 un	
512.panta	 nosacījumiem.	 Kriminālprocesā	 nav	 ievērotas	 likumdevēja	
norādes	par	kriminālprocesa	uzsākšanu,	pabeigšanu,	izbeigšanu.	Atzīstot	
viņu	par	vainīgu	un	sodot	apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	143.panta	otrās	
daļas,	 būtiski	 pārkāptas	 tiesības	 uz	 aizstāvību	 un	 taisnīgu	 tiesu,	 proti,	
Kriminālprocesa	 likuma	 1.,	 4.,	 8.,	 12.,	 15.,	 18.,	 61.,	 66.panta	 prasības.	
Atzīstot	 viņu	par	 vainīgu	un	 sodot	pēc	Krimināllikuma	231.panta	 otrās	
daļas,	 tiesa	 pārkāpusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 19.pantā	 un	 124.panta	
piektajā	daļā	noteikto.

[5]	 Ģenerālprokuratūras	 Krimināltiesiskā	 departamenta	 Tiesās	
izskatāmo	 krimināllietu	 nodaļas	 prokurore	 I.	 Harjo	 Kriminālprocesa	
likuma	585.panta	otrās	daļas	kārtībā	iesniegusi	viedokli.

Prokurore	uzskata,	ka	Kurzemes	apgabaltiesas	2019.gada	23.janvāra	
spriedums	ir	tiesisks	un	pamatots.
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Prokurore	I.	Harjo	norāda,	ka	krimināllietā	nepastāv	Kriminālprocesa	
likuma	377.panta	3.–10.punktā	norādītie	 kriminālprocesu	nepieļaujošie	
apstākļi.	Lēmums	par	atteikšanos	uzsākt	kriminālprocesu	nav	pielīdzināms	
procesa	 virzītāja	 lēmumam	 par	 kriminālprocesa	 izbeigšanu	 tajā	 pašā	
apsūdzībā	 pret	 personu,	 kura	 iepriekš	 saukta	 pie	 kriminālatbildības	
par	 to	 pašu	noziedzīgu	nodarījumu	 (Kriminālprocesa	 likuma	377.panta	
6.punkts).	 Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 371.panta	 otro	 daļu	
prokurors	var	uzsākt	kriminālprocesu	savas	kompetences	ietvaros	sakarā	
ar	 jebkuru	 šā	 likuma	 369.panta	 iemeslu,	 proti,	 veicot	 kriminālprocesu	
par	 citu	 noziedzīgu	 nodarījumu	 (Kriminālprocesa	 likuma	 369.panta	
ceturtās	 daļas	 3.punkts).	 Uzsākot	 un	 veicot	 kriminālvajāšanas	 funkciju,	
kas	ar	likumu	noteikts	ekskluzīvā	prokurora	kompetencē,	prokurors	nav	
ierobežots	inkriminējamo	noziedzīgo	nodarījumu	kvalifikācijas	noteikšanā	
atbilstoši	lēmumam	par	personas	atzīšanu	par	aizdomās	turēto.	Tādējādi	
prokurore	 uzskata,	 ka	 nav	 pieļauts	 apsūdzēto	 tiesību	 uz	 taisnīgu	 tiesu	
pārkāpums,	un	prokurore	kriminālprocesa	Nr.	11819001913	ietvaros	bija	
tiesīga	[pers.	E]	atzīt	par	cietušo	un	uzsākt	kriminālvajāšanu	pret	[pers.	A],	
[pers.	B]	un	[pers.	C]	apsūdzībā	par	Krimināllikuma	143.panta	otrajā	daļā	
paredzētā		noziedzīgā	nodarījuma	izdarīšanu.	Lēmumam	par	atteikšanos	
uzsākt	 kriminālprocesu	 un	 lēmumam	 par	 kriminālprocesa	 izbeigšanu	
ir	 atšķirīgs	 saturs,	 forma	 un	 pārsūdzības	 kārtība.	 Krimināllikuma	 
143.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 izdarīšanā	
apsūdzēto	 vainīguma	 pierādīšanā	 ir	 izmantoti	 likumā	 noteiktā	 kārtībā	
iegūti,	 tiesas	 izmeklēšanā	 pārbaudīti	 ticami,	 attiecināmi	 un	 pieļaujami	
pierādījumi.	Līdz	ar	to	kriminālprocesa	izbeigšanai	[pers.	A],	[pers.	B]	un	
[pers.	C]	apsūdzībā	pēc	Krimināllikuma	143.panta	otrās	daļas	nav	likumīga	
pamata.	Tiesas	nolēmumos	pamatoti	atzinušas,	ka	[pers.	B],	[pers.	A]	un	
[pers.	C]	darbībās	netika	konstatēts	likumīgs	pamats	iekļūšanai	[pers.	E]	
mājoklī.	Turklāt	 [pers.	C],	 [pers.	A]	un	 [pers.	B]	darbībās	 ir	konstatētas	
visas	 Krimināllikuma	 231.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	
nodarījuma	sastāva	pazīmes.

Motīvu daļa

[6]	Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	atstājams	
negrozīts,	bet	apsūdzēto	[pers.	A],	[pers.	B]	un	[pers.	C]	kasācijas	sūdzības	
noraidāmas.

[6.1]	 No	 lietā	 esošajiem	 procesuālajiem	 dokumentiem	 redzams,	
ka	 kriminālprocess	 uzsākts	 2013.gada	 14.jūnijā	 par	 miesas	 bojājumu	
nodarīšanu	 [pers.	 F].	 2013.gada	 20.augustā	 izmeklētāja	 pieņēmusi	
lēmumu	par	kriminālvajāšanas	 	uzsākšanas	 ierosināšanu	pret	 [pers.	B],	
[pers.	A],	[pers.	C]	pēc	Krimināllikuma	231.panta	otrās	daļas.	2013.gada	
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2.septembrī	 prokurore	 pieņēmusi	 lēmumu	 par	 [pers.	 A]	 saukšanu	 pie	
kriminālatbildības	 pēc	 Krimināllikuma	 231.panta	 otrās	 daļas,	 turpmāk	
veikusi	vairākas	izmeklēšanas	darbības	un	2013.gada	2.oktobrī	pieņēmusi	
lēmumu	par	[pers.	A]	saukšanu	pie	kriminālatbildības	pēc	Krimināllikuma	
143.panta	 otrās	 daļas,	 231.panta	 otrās	 daļas,	 par	 [pers.	 B]	 saukšanu	
pie	 kriminālatbildības	 pēc	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrās	 daļas	 un	 
231.panta	 otrās	 daļas,	 par	 [pers.	 C]	 saukšanu	 pie	 kriminālatbildības	
pēc	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrās	 daļas,	 231.panta	 otrās	 daļas.	 Ar	
2013.gada	 7.novembra	 prokurores	 lēmumu	 krimināllieta	 nodota	 tiesai	
[pers.	 A],	 [pers.	 B],	 [pers.	 C]	 katra	 apsūdzībā	 	 noziedzīgu	 nodarījumu	
izdarīšanā,	 par	 kuriem	 atbildība	 paredzēta	 Krimināllikuma	 143.panta	
otrajā	daļā,	231.panta	otrajā	daļā.	Iztiesāšanā	pirmās	instances	tiesā	tika	
noskaidrots,	ka	pirmstiesas	izmeklēšanā	izmeklētāja	2013.gada	18.jūlijā	
pieņēmusi	lēmumu	par	atteikšanos	uzsākt	kriminālprocesu	pret	[pers.	A],	
[pers.	C],	[pers.	B],	jo	viņu	darbībās	nav	Krimināllikuma	143.panta	otrajā	
daļā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 sastāva.	 Ar	 Ģenerālprokuratūras	
Krimināltiesiskā	 departamenta	 Pirmstiesas	 izmeklēšanas	 uzraudzības	
nodaļas	virsprokurores	2014.gada	22.oktobra	lēmumu	atcelts	izmeklētājas	
2013.gada	18.jūlija	lēmums	par	atteikšanos	uzsākt	kriminālprocesu.

Pirmās	instances	tiesa	minēto	tiesisko	situāciju	izvērtēja	šādi.	Tiesa	
nekonstatēja	Kriminālprocesa	 likuma	377.panta	3.–10.punktā	norādītos	
kriminālprocesu	 nepieļaujošos	 apstākļus.	 Lēmums	 par	 atteikšanos	
uzsākt	kriminālprocesu	nav	pielīdzināms	procesa	virzītāja	lēmumam	par	
kriminālprocesa	izbeigšanu	tajā	pašā	apsūdzībā	pret	personu,	kura	iepriekš	
saukta	pie	kriminālatbildības	par	to	pašu	noziedzīgu	nodarījumu.	Novēlotā	
lēmuma	 par	 lēmuma	 par	 atteikšanos	 uzsākt	 kriminālprocesu	 atcelšana	
vērtējama	kā	procesuāls	pārkāpums.	Uzsākot	un	veicot	kriminālvajāšanas	
funkciju,	 kas	 ar	 likumu	 noteikta	 kā	 ekskluzīva	 prokurora	 kompetence,	
prokurors	 nav	 ierobežots	 inkriminējamo	 noziedzīgo	 nodarījumu	
kvalifikācijas	noteikšanā	atbilstoši	 lēmumam	par	personas	atzīšanu	par	
aizdomās	turēto.	Tiesas	ieskatā	nav	pieļauts	apsūdzēto	tiesību	uz	taisnīgu	
tiesu	pārkāpums,	pierādījumi	ir	iegūti	likumā	noteiktajā	kārtībā.

Apelācijas	 instances	 tiesa	 atkārtojusi	 pirmās	 instances	 tiesas	
atzinumus	un	papildus	atsaukusies	uz	Kriminālprocesa	likuma	481.pantu,	
norādījusi,	 ka	 apsūdzība	 pēc	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrās	 daļas	 un	
231.panta	 otrās	 daļas	 visiem	apsūdzētajiem	bija	 izsniegta,	 viņi	 pauduši	
savu	viedokli	par	apsūdzību	un	snieguši	liecības	par	notikumu	apstākļiem.

[6.2]	Senāts	atzīst,	ka	juridiski	nozīmīgi	ir	sniegt	atbildes,	vai	uzsāktā	
kriminālprocesā,	noskaidrojot	jaunu	noziedzīgu	nodarījumu,	par	katru	no	
tiem	jāuzsāk	jauns	kriminālprocess	un	vai	lēmums	par	atteikšanos	uzsākt	
kriminālprocesu	ir	šķērslis	personas	saukšanai	pie	kriminālatbildības	par	
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to	pašu	nodarījumu.	Senāta	 ieskatā	kriminālprocesa	likums	tiešu	atbildi	
uz	 minētajiem	 jautājumiem	 nesniedz.	 Noskaidrojot	 šos	 jautājumus,	
jāvadās	 no	 Kriminālprocesa	 likumā	 ietvertajiem	 kriminālprocesa	
pamatprincipiem,	pirmstiesas	procesa	un	tiesvedības	regulējuma.

Kriminālprocesa	 pamatprincipi	 ietverti	 Kriminālprocesa	 likuma	
2.nodaļā,	tostarp	kriminālprocesa	obligātums,	apsūdzība	kriminālprocesā,	
cilvēktiesību	garantēšana,	tiesības	uz	kriminālprocesa	pabeigšanu	saprātīgā	
termiņā,	 tiesības	 uz	 lietas	 izskatīšanu	 tiesā,	 nevainīguma	 prezumpcija,	
tiesības	uz	aizstāvību,	tiesas	spriešana,	dubultās	sodīšanas	nepieļaujamība.

Kriminālprocesa	 uzsākšanas	 iemesli,	 pamats	 un	 kārtība	 regulēti	
Kriminālprocesa	likuma	369.,	370.,	372.pantā.		

Kriminālprocesa	 likums	 nenoteic	 nepieciešamību	 jau	 uzsāktajā	
kriminālprocesā,	 kurā	 tiek	 noskaidrots	 jauns	 iemesls	 un	 pamats	
citam	 kriminālprocesam,	 pieņemt	 katrā	 gadījumā	 jaunu	 lēmumu	 par	
kriminālprocesa	 uzsākšanu,	 sekojoši	 arī	 lēmumu	 par	 kriminālprocesu	
apvienošanu.	Pretējā	gadījumā	tas	novestu	pie	neskaitāmiem	lēmumiem	
un	būtu	pretrunā	ar	procesa	ekonomiju	jeb	procesa	pabeigšanu	saprātīgā	
termiņā.

Kriminālprocesa	 likuma	 373.pants	 regulē	 atteikšanos	 uzsākt	
procesu.	No	šā	panta	piektās	daļas	 izriet,	ka	atteikšanās	uzsākt	procesu	
skar	 cietušo	 personu,	 kontrolējošo	 un	 uzraugošo	 iestādi,	 bērnu	 tiesību	
aizsardzības	 institūcijas	 un	 nevalstiskās	 organizācijas,	 kam	 piešķirtas	
tiesības	pārsūdzēt	lēmumu	par	atteikšanos	uzsākt	kriminālprocesu.

Sākotnēja	 iespējamā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 kvalifikācija,	 ciktāl	
zināmi	 un	 noskaidroti	 faktiskie	 apstākļi,	 pirmstiesas	 procesā	 var	 tikt	
veikta,	 uzsākot	 kriminālprocesu,	 aizturot	 personu,	 atzīstot	 personu	
par	 aizdomās	 turēto.	 Galīgo	 noziedzīgā	 nodarījuma	 vai	 nodarījumu	
kvalifikāciju	 pirmstiesas	 procesā	 veic	 prokurors,	 saucot	 personu	 pie	
kriminālatbildības.

Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 23.pantam	 tiesu	 spriež	 tiesa,	
tiesas	sēdēs	izskatot	un	izlemjot	pret	personu	celto	apsūdzību	pamatotību.

Kriminālprocesa	likuma	462.pants	reglamentē	apsūdzības	grozīšanu	
iztiesāšanas	 gaitā.	 Turklāt	 Kriminālprocesa	 likuma	 455.pants	 noteic,	
ka	 tiesa	 var	 atzīt	 par	 pierādītiem	 no	 apsūdzības	 atšķirīgus	 noziedzīga	
nodarījuma	faktiskos	apstākļus,	ja	ar	to	nepasliktinās	apsūdzētā	stāvoklis	
un	netiek	pārkāptas	viņa	tiesības	uz	aizstāvību.

Šādos	gadījumos	Kriminālprocesa	likums	neparedz	kriminālprocesa	
izbeigšanu	 iepriekšējā	 apsūdzībā	 vai	 jauna	 kriminālprocesa	 uzsākšanu	
jaunajā	apsūdzībā.

Kriminālprocesu	nepieļaujošie	apstākļi	ir	uzskaitīti	Kriminālprocesa	
likuma	 377.pantā.	 Tajā	 nav	 minēts	 atteikums	 uzsākt	 kriminālprocesu.	
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Lēmums	 par	 atteikumu	 uzsākt	 kriminālprocesu	 neietilpst	 arī	 dubultajā	
sodīšanā,	kas	reglamentēta	Kriminālprocesa	likuma	25.pantā.

Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 39.pantam	 prokuroram	
kriminālvajāšanā	 ir	 tiesības	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā	 pieņemt	 jebkuru	
procesuālu	lēmumu	un	veikt	jebkuru	procesuālu	darbību.

[6.3]	Ņemot	vērā	teikto,	Senāts	nonāk	pie	atzinuma,	ka	prokurors	
tiesiski	 cēlis	 apsūdzību	 [pers.	 A],	 [pers.	 B],	 [pers.	 C]	 katram	 par	 
noziedzīgiem	 nodarījumiem,	 par	 kuriem	 atbildība	
noteikta	 Krimināllikuma	 143.panta	 otrajā	 daļā,	 apsūdzības	
pierādījumi	 iegūti	 Kriminālprocesa	 likuma	 noteiktajā	 kārtībā.	
Krimināllietā	 nav	 konstatējami	 apstākļi,	 kas	 būtu	 par	 pamatu	
kriminālprocesa	 izbeigšanai	 apsūdzībā	 pēc	 Krimināllikuma	 
143.panta	 otrās	 daļas,	 apsūdzēto	 tiesību	 uz	 taisnīgu	 tiesu,	 aizstāvību	
pārkāpuma	 atzīšanai.	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 ar	 iegūtajiem,	
pārbaudītajiem	 un	 novērtētajiem	 pierādījumiem	 konstatējusi	 visus	
noziedzīgu	 nodarījumu	 sastāvus,	 kuri	 paredzēti	 Krimināllikuma	 
143.panta	otrajā	daļā	un	231.panta	otrajā	daļā,	katra	apsūdzētā	rīcībā.

Atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 569.panta	 pirmajai	 un	 trešajai	
daļai	kasācijas	 instances	 tiesa	 lietas	 faktiskos	apstākļus	nenoskaidro	un	
pierādījumus	lietā	no	jauna	neizvērtē.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.,	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atstāt	 negrozītu	 Kurzemes	 apgabaltiesas	 2019.gada	 23.janvāra	
spriedumu,	 bet	 apsūdzēto	 [pers.	 A],	 [pers.	 B]	 un	 [pers.	 C]	 kasācijas	
sūdzības	noraidīt.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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Tiesas sēdes gaitas fiksēšana

Kriminālprocesa likums neparedz tiesas sēdes gaitas fiksēšanu tikai protokolā 
vai tikai skaņu ierakstā. Arī tad, ja tiesas sēdē tiek veikts skaņu ieraksts, 
tiesas sēdes gaita tiek fiksēta protokolā, taču atbilstoši Kriminālprocesa 
likuma 484.pantam atšķiras tiesas sēdes protokolā fiksējamās informācijas 
apjoms apstākļos, kad netiek veikts tiesas sēdes audioieraksts.

Ja pēc tiesas sēdes tiek konstatēts, ka tehnisku iemeslu dēļ skaņu ieraksts 
nav veikts vai tas ir bojāts, proti, nevar dzirdēt tiesas sēdes gaitu, tas ir 
pielīdzināms gadījumam, kad tiesas sēdes skaņu ieraksts nav veikts. Šādā 
gadījumā par tiesas sēdi sagatavojams tiesas sēdes protokols, atspoguļojot 
tajā visu tiesas sēdes gaitu, tajā skaitā apsūdzētā, cietušā, liecinieka, 
ekspertu, kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka, kura mantai uzlikts 
arests, liecības un citu procesā iesaistīto personu paskaidrojumus, tiesas 
debašu runas, replikas, apsūdzētā pēdējo vārdu (Kriminālprocesa likuma 
483. un 484.pants).

Rīgā	2019.gada	27.novembrī	 SKK-371/2019
ECLI:LV:AT:2019:1127.11221119213.5.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Artūrs	Freibergs,	 
	 senators	Pēteris	Dzalbe,	 
	 senators	Aivars	Uminskis,

izskatīja	rakstveida	procesā	krimināllietu	sakarā	ar	apsūdzētā	[pers.	
A]	 kasācijas	 sūdzību	 par	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2019.gada	 7.marta	
spriedumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Zemgales	rajona	tiesas	2018.gada	24.oktobra	spriedumu
[pers.	A],	personas	kods	[..],
atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 130.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	

redakcijā	 līdz	 2017.gada	 31.decembrim)	 paredzētajā	 noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	6	mēnešiem.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	55.pantu	[pers.	A]	notiesāts	nosacīti	ar	
pārbaudes	laiku	uz	6	mēnešiem.

No	[pers.	A]	[pers.	B]	labā	piedzīta	materiālā	kaitējuma	kompensācija	
1165,66	euro.

[2]	Ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	[pers.	A]	atzīts	par	vainīgu	
un	 sodīts	 Krimināllikuma	 130.panta	 otrajā	 daļā	 (likuma	 redakcijā	 līdz	
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2017.gada	31.decembrim)	paredzētajā	noziedzīgajā	nodarījumā	par	to,	ka	
viņš	tīši	nodarīja	vieglus	miesas	bojājumus.	

[3]	Ar	Zemgales	apgabaltiesas	2019.gada	7.marta	spriedumu,	izskatot	
krimināllietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	apsūdzētā	 [pers.	A]	apelācijas	
sūdzību,	Zemgales	rajona	tiesas	2018.gada	24.oktobra	spriedums	atcelts.	

[Pers.	 A]	 atzīts	 par	 vainīgu	 Krimināllikuma	 130.panta	 otrajā	 daļā	
(likuma	redakcijā	līdz	2017.gada	31.decembrim)	paredzētajā	noziedzīgajā	
nodarījumā	un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	6	mēnešiem.

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	55.pantu	[pers.	A]	notiesāts	nosacīti	ar	
pārbaudes	laiku	uz	6	mēnešiem.

No	[pers.	A]	[pers.	B]	labā	piedzīta	materiālā	kaitējuma	kompensācija	
1165,66	euro.

[4]	 Par	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2019.gada	 7.marta	 spriedumu	
kasācijas	sūdzību	iesniedza	apsūdzētais	[pers.	A].	

[5]	 Apsūdzētais	 [pers.	 A]	 kasācijas	 sūdzībā	 lūdz	 atcelt	 Zemgales	
rajona	tiesas	2018.gada	24.oktobra	spriedumu	un	Zemgales	apgabaltiesas	
2019.gada	7.marta	spriedumu	un	nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai	pirmās	
instances	tiesā.

Kasācijas	sūdzība	pamatota	ar	šādiem	argumentiem.
[5.1]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	

20.panta	 pārkāpumu,	 jo	 apsūdzības	 nekonkrētības	 dēļ	 viņš	 nav	 varējis	
pienācīgi	īstenot	savas	tiesības	uz	aizstāvību.	Atzīstot	viņu,	[pers.	A],	par	
vainīgu	un	sodot	par	maznozīmīgu	miesas	bojājumu	nodarīšanu,	pieļauts	
Kriminālprocesa	likuma	19.panta	otrās	daļas	pārkāpums.

Pirmstiesas	kriminālprocesā	izvirzītajā	apsūdzībā,	pirmās	instances	
tiesas	 un	 apelācijas	 instances	 tiesas	 par	 pierādītu	 atzītajā	 noziedzīgā	
nodarījuma	aprakstā	nav	konkretizēti	vieglu	miesas	bojājumu	nodarīšanas	
faktiskie	 apstākļi.	 Apsūdzībā	 nepamatoti	 norādīti	maznozīmīgie	miesas	
bojājumi.	

[5.2]	 Eksperts	 [pers.	 C]	 tiesas	 sēdē	 norādījis,	 ka	 tiesu	 medicīnas	
eksperta	atzinumā	Nr.	231	vairākkārt	kļūdījies.	Eksperts	nevarēja	 tiesai	
uzrādīt	ekspertīžu	reģistrācijas	žurnālu	un	ar	[pers.	B]	miesas	bojājumu	
izpēti	 saistītos	 pierakstus	 un	 citus	 materiālus,	 jo	 nav	 tos	 saglabājis.	
Eksperts	 pārkāpis	 Valsts	 tiesu	 medicīnas	 ekspertīzes	 centra	 vadlīnijas	
“Miesas	bojājumu	noteikšanas	metode	/2-20/VMEC/1/337/”,	nav	vizuāli	
konstatējis	un	aprakstījis	miesas	bojājumu	lokalizāciju,	bet	norādījis	tos	
pēc	[pers.	B]	vārdiem.	

Ņemot	 vērā	 Tiesu	 ekspertu	 likuma	 11.pantu	 un	 tiesā	 konstatēto,	
atzinumu	Nr.	231	nevarēja	atzīt	par	ticamu	un	pieļaujamu	pierādījumu.	
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Apsūdzētā	 ieskatā	 par	 pretrunīgiem	 atzīstami	 atzinuma	 Nr.	 16-K	 
2.	un	4.punktā	norādītie	secinājumi	par	traumatisko	iedarbību	skaitu.	

Tādējādi	 abu	 instanču	 tiesas	 ir	pieļāvušas	Kriminālprocesa	 likuma	
512.panta	pārkāpumu.	

[5.3]	Apsūdzētais	savu	rīcību	–	iesitot	vienu	reizi	cietušajai	pa	seju	–	
uzskata	par	nepieciešamo	aizstāvēšanos,	jo	cietusī	virs	galvas	bija	pacēlusi	
krēslu,	sakot,	ka	“tam	vienreiz	jādara	gals”.	[Pers.	A]	ieskatā	pastāvēja	reāli	
draudi	veselībai	un	dzīvībai,	jo	konflikts	starp	pusēm	bija	ilgstošs.	

[5.4]	 Lietas	 materiālos	 nav	 Zemgales	 rajona	 tiesas	 2017.gada	
13.februāra	 tiesas	 sēdes	 protokola,	 kas	 atzīstams	 par	 Kriminālprocesa	
likuma	 būtisku	 pārkāpumu	 šā	 likuma	 575.panta	 pirmās	 daļas	 6.punkta	
izpratnē.	Pārkāpts	Kriminālprocesa	likuma	3.pants.	

Tiesa	 saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 483.panta	 pirmo	 daļu	
paziņoja,	ka	tiesas	sēdes	gaita	tiks	fiksēta	skaņu	ierakstā,	taču	2017.gada	
13.februāra	 rakstveida	 protokolā	 tas	 nav	 norādīts.	 Tiesas	 sēdes	 laikā	
nebija	 zināms	 par	 audioieraksta	 tehniskajām	 problēmām.	 Tiesas	 sēdes	
gaita	netika	fiksēta	tādā	apjomā,	lai	iespējami	pilnīgi	to	atspoguļotu	tiesas	
sēdes	protokolā.	

Tiesas	sēdes	audioieraksts	sākas	tikai	no	1	stundas	9	minūtēm,	un	
tajā	nav	ierakstītas	liecinieka	[pers.	D]	liecības.	Apsūdzētā	ieskatā	tiesas	
sēdes	rakstveida	protokolā	liecinieka	[pers.	D]	liecības	nav	ietvertas	pilnā	
apjomā.	Dubulta	tiesas	sēdes	gaitas	fiksēšana	Kriminālprocesa	likumā	nav	
paredzēta.	

Apelācijas	instances	tiesa	spriedumā	nevarēja	atsaukties	uz	[pers.	D]	
2017.gada	 13.februāra	 tiesas	 sēdē	 sniegtajām	 liecībām,	 jo	 to	 fiksēšana	
tiesas	sēdē	nenotika.	

Motīvu daļa

[6]	Senāts	atzīst,	ka	apelācijas	instances	tiesas	spriedums	atstājams	
negrozīts,	bet	apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzība	noraidāma.

[7]	Kriminālprocesa	 likuma	482.panta	pirmā	daļa	noteic,	ka	 tiesas	
sēdes	 protokols	 ir	 procesuāls	 dokuments,	 kurā	 fiksē	 lietas	 iztiesāšanas	
gaitu	un	tiesas	sēdē	pieņemtos	lēmumus.

Kriminālprocesa	likuma	483.panta	pirmā	daļa	noteic,	ka	iztiesāšanas	
laikā	 tiesas	 sēdes	 gaitu	 pilnā	 apjomā	 fiksē,	 izmantojot	 skaņu	 vai	 attēlu	
ierakstus	vai	citus	tehniskos	līdzekļus,	un	par	to	izdara	atzīmi	tiesas	sēdes	
protokolā.

Savukārt	 Kriminālprocesa	 likuma	 484.pants	 noteic	 tiesas	 sēdes	
protokola	 saturu,	 noformēšanas	 laiku,	 iepazīšanos	 ar	 protokolu	 un	
piezīmju	 iesniegšanu	 par	 protokolu,	 to	 izskatīšanas	 kārtību.	 Šā	 panta	
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ceturtā	daļa	noteic:	ja	tiesas	sēdes	gaita	netiek	fiksēta,	izmantojot	skaņu	
un	 attēlu	 ierakstus	 vai	 citus	 tehniskos	 līdzekļus,	 tiesas	 sēdes	 protokolā	
ieraksta	 arī	 apsūdzētā,	 cietušā,	 liecinieka,	 ekspertu,	 kriminālprocesā	
aizskartā	mantas	 īpašnieka,	 kura	mantai	 uzlikts	 arests,	 liecības	 un	 citu	
procesā	iesaistīto	personu	paskaidrojumus,	tiesas	debašu	runas,	replikas,	
apsūdzētā	pēdējo	vārdu.

Konstatējot	 trūkumus	 vai	 nepilnības	 tiesas	 sēdes	 gaitas	 fiksēšanā,	
pamats	tiesas	nolēmuma	atcelšanai	ir	gadījumos,	ja	trūkums	vai	nepilnība	
liedz	 procesā	 iesaistītajām	 personām	 realizēt	 tiesības	 uz	 taisnīgu	
tiesu,	 tiesības	 uz	 aizstāvību	 (Senāta 2019.gada 12.marta lēmums lietā  
Nr. SKK-94/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0312.11270001716.6.L)).

No	 lietas	 materiāliem	 redzams,	 ka	 2017.gada	 15.februārī	 tiesas	
sēžu	 sekretāre	 sagatavojusi	 aktu,	 kurā	 norādīts,	 ka	 tiesas	 sēdes	 skaņu	
ieraksts	 tehnisku	 iemeslu	dēļ	nav	pieejams	(1.sējuma 238.lapa).	Lietā	 ir	
tiesas	sēdes	protokols,	kurā	pilnā	apjomā	atspoguļota	tiesas	sēdes	gaita	
(1.sējuma 242.–246.lapa).	

Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinusi,	 ka	 tiesas	 sēdes	 audioieraksta	
neesamība	šajā	 lietā	nav	atzīstama	par	Kriminālprocesa	 likuma	būtisku	
pārkāpumu	saskaņā	ar	Kriminālprocesa	 likuma	575.panta	pirmās	daļas	
6.punktu.	Tāpat	tiesa	norādījusi,	ka	nekonstatē	tādas	pazīmes,	kas	varētu	
liecināt	 par	 protokolā	 fiksēto	 ziņu	 nepilnīgumu	 vai	 nepareizību,	 kā	 arī	
apsūdzētais	par	tiesas	sēdes	protokolu	iesniegtajās	piezīmēs	pēc	būtības	
nav	 apšaubījis	 protokolā	 norādīto	 tiesas	 sēdes	 gaitu,	 nav	 norādījis	 uz	
nepilnībām	protokolā	fiksētajās	nopratināto	personu	liecībās.	

Saskaņā	 ar	 Kriminālprocesa	 likuma	 44.nodaļas	 (Tiesas	 sēdes	 gaitas	
fiksēšana)	 normām	 netiek	 paredzēta	 tiesas	 sēdes	 gaitas	 fiksēšana	 tikai	
protokolā	 vai	 tikai	 skaņu	 ierakstā.	Arī	 tad,	 ja	 tiesas	 sēdē	 tiek	 veikts	 skaņu	
ieraksts,	tiesas	sēdes	gaita	tiek	fiksēta	protokolā,	bet	atbilstoši	Kriminālprocesa	
likuma	484.pantam	atšķiras	 tiesas	sēdes	protokolā	 fiksējamās	 informācijas	
apjoms	apstākļos,	kad	netiek	veikts	tiesas	sēdes	audioieraksts.	

Ja	 pēc	 tiesas	 sēdes	 tiek	 konstatēts,	 ka	 tehnisku	 iemeslu	 dēļ	 skaņu	
ieraksts	nav	veikts	vai	tas	ir	bojāts,	proti,	nevar	dzirdēt	tiesas	sēdes	gaitu,	
tas	ir	pielīdzināms	gadījumam,	kad	tiesas	sēdes	skaņu	ieraksts	nav	veikts,	
un	par	tiesas	sēdi	sagatavojams	tiesas	sēdes	protokols,	tajā	atspoguļojot	
visu	tiesas	sēdes	gaitu,	tajā	skaitā	apsūdzētā,	cietušā,	liecinieka,	ekspertu,	
kriminālprocesā	aizskartā	mantas	 īpašnieka,	kura	mantai	uzlikts	arests,	
liecības	un	citu	procesā	iesaistīto	personu	paskaidrojumus,	tiesas	debašu	
runas,	replikas,	apsūdzētā	pēdējo	vārdu.	

Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 pamatoti	 norādījusi,	 ka	
tā	nekonstatē	Kriminālprocesa	 likuma	575.panta	pirmās	daļas	6.punktā	
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norādīto	 pārkāpumu,	 jo	 šajā	 konkrētajā	 lietā	 rakstveida	 protokols	 ir	
sagatavots	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 484.panta	 prasībām.	 Līdz	
ar	to	apsūdzētā	[pers.	A]	arguments	par	to,	ka	lietā	nav	Zemgales	rajona	
tiesas	 2017.gada	 13.februāra	 tiesas	 sēdes	 protokola,	 neatbilst	 lietā	
konstatētajam.		

[8]	 Apsūdzētais	 kasācijas	 sūdzībā	 norādījis,	 ka	 ir	 pieļauts	
Kriminālprocesa	likuma	20.panta	pārkāpums,	jo	apsūdzība	ir	nekonkrēta		–	
tajā	iekļauti	maznozīmīgi	miesas	bojājumi,	kā	arī	nav	norādītas	darbības,	
kuru	rezultātā	nodarīti	viegli	miesas	bojājumi.	

Kriminālprocesa	likuma	405.panta	pirmā	daļa	noteic,	ka	lēmumā	par	
personas	saukšanu	pie	kriminālatbildības	norāda:

1)	 pie	 kriminālatbildības	 saucamās	 personas	 vārdu,	 uzvārdu	 un	
personas	kodu;

2)	katra	inkriminētā	noziedzīga	nodarījuma	faktiskos	apstākļus,	kas	
nosaka	juridisko	kvalifikāciju;

3)	noziedzīga	nodarījuma	juridisko	kvalifikāciju;
4)	personas,	kuras	cietušas	noziedzīga	nodarījuma	rezultātā;
5)	citas	personas,	kuras	sauktas	pie	kriminālatbildības	par	līdzdalību	

vai	dalību	tā	paša	noziedzīga	nodarījuma	izdarīšanā.
Kriminālprocesa	 likuma	 405.pants	 jāaplūko	 kopsakarā	 ar	

Kriminālprocesa	 likuma	 20.panta	 pirmo	 daļu,	 kas	 paredz	 personas	
tiesības	uz	aizstāvību,	proti,	apsūdzībai	jābūt	tādai,	lai	apsūdzētā	persona	
varētu	zināt	ne	 tikai	par	kāda	noziedzīgā	nodarījuma	 izdarīšanu	 tā	 tiek	
apsūdzēta,	bet	arī	kādas	konkrēti	un	kādos	apstākļos	 izdarītas	darbības	
tai	tiek	inkriminētas	uzrādītās	apsūdzības	ietvaros.	Šis	nosacījums	ietver	
sevī	 arī	 prasību	 par	 apsūdzības	 konkrētību.	 Apsūdzībai	 jābūt	 tādai,	
kas	 pilnībā	 ļauj	 izprast	 tās	 būtību,	 nemeklējot	 papildu	 izskaidrojumu	
krimināllietas	 materiālos	 (Senāta 2012.gada 4.jūnija lēmums lietā  
Nr. SKK-8/2012 (15890002505)).

Apsūdzētais	 atzīts	 par	 vainīgu	 un	 sodīts	 pēc	 Krimināllikuma	 
130.panta	 otrās	 daļas	 (likuma	 redakcijā	 līdz	 2017.gada	 31.decembrim)	
par	to,	ka	tīši	nodarīja	vieglus	miesas	bojājumus.	

Apelācijas	instances	tiesa	pamatoti	atzinusi,	ka	maznozīmīgu	miesas	
bojājumu	 norādīšana	 līdztekus	 viegliem	 miesas	 bojājumiem	 nepārkāpj	
Kriminālprocesa	 likuma	 20.panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētās	 apsūdzētā	
tiesības	uz	aizstāvību	un	nepasliktina	apsūdzētā	stāvokli.	

Juridiskajā	 literatūrā	 norādīts,	 ka	 gadījumā,	 ja	 nodarītie	 miesas	
bojājumi	 izraisījuši	 īslaicīgas,	 maznozīmīgas	 sekas,	 bet	 nav	 izraisījuši	
veselības	 traucējumu	 vai	 vispārējo	 darbspēju	 zaudējumu,	 tie	 atzīstami	
par	maznozīmīgiem,	 un	 atbildība	 par	 to	 nodarīšanu	 paredzēta	 Latvijas	
Administratīvo	pārkāpumu	kodeksā	(Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma 
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komentāri. Otrā daļa (IX–XVII nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 
303.lpp.).	Tas	nozīmē,	ka	gadījumā,	ja	miesas	bojājumi	izraisījuši	veselības	
traucējumu	(viegli	miesas	bojājumi),	kas	šajā	lietā	ir	konstatēts,	tas	izslēdz	
citu	atbildības	veidu	–	administratīvo	atbildību	–	par	maznozīmīgu	miesas	
bojājumu	 nodarīšanu,	 jo	 tos	 aptver	 smagākais	 atbildības	 veids.	 Tādēļ	
atsevišķi	 nav	 vērtējama	 apsūdzētā	 atbildība	 par	 maznozīmīgu	 miesas	
bojājumu	nodarīšanu.	

Pretēji	 apsūdzētā	 kasācijas	 sūdzībā	 izteiktajam	 viedoklim	 Senāts	
konstatē,	ka	apsūdzībā	ir	norādīti	faktiskie	apstākļi,	kuru	rezultātā	cietušajai	
nodarīti	miesas	bojājumi,	proti,	apsūdzētais	iesita	ar	dūrēm	un	iespēra	ar	
apautām	kājām	ne	mazāk	kā	9	reizes	pa	cietušās	ķermeni	un	galvu.

Senāts	 atzīst,	 ka	 nav	 pieļauts	 Kriminālprocesa	 likuma	 20.panta	
pārkāpums,	 jo	 apsūdzība	 atbilst	 Kriminālprocesa	 likuma	 405.panta	
prasībām,	tā	ir	konkrēta	un	saprotama.	

[9]	 Senāts	 konstatē,	 ka	 pārējie	 kasācijas	 sūdzības	 argumenti	 ir	
saistīti	 ar	 lietas	 izskatīšanu	 pēc	 būtības	 un	 pierādījumu	 vērtēšanu,	 kas	
ir	 pirmās	 instances	 tiesas	 un	 apelācijas	 instances	 tiesas	 kompetencē.	
Apsūdzētais	kasācijas	sūdzībā	atkārtojis	apelācijas	sūdzības	argumentus,	
kurus	apelācijas	instances	tiesa	ir	izvērtējusi	un	pamatoti	noraidījusi.

[9.1]	Apelācijas	instances	tiesa,	vērtējot	apelācijas	sūdzībā	izvirzīto	
argumentu	par	to,	ka	apsūdzētais	iesitis,	cietušajai	aizstāvoties	no	cietušās	
uzbrukuma,	konstatēja,	ka	pirmās	instances	tiesa	pamatoti	secinājusi,	ka	
[pers.	A]	rīcībā	nav	nepieciešamās	aizstāvēšanās	pazīmes.	

Apelācijas	instances	tiesa,	novērtējot	apsūdzētā	un	cietušās	liecības	
par	notikuma	apstākļiem,	 tiesu	medicīnas	ekspertu	atzinumos	 izdarītos	
secinājumus,	nekonstatēja,	ka	cietusī	būtu	veikusi	darbības,	kuras	varētu	
uzskatīt	 par	 uzbrukuma	 draudiem.	 Tiesa	 secinājusi,	 ka	 cietusī	 bija	
pacēlusi	krēslu,	lai	aizstāvētos	no	apsūdzētā	pielietotās	vardarbības,	nevis	
lai	apsūdzētajam	uzbruktu,	kā	to	apgalvo	apsūdzētais.	

Kasācijas	instances	tiesai	nav	pamata	apšaubīt	apelācijas	instances	
tiesas	 atzinumu,	 ka	 [pers.	 A]	 rīcībā	 nav	 konstatējamas	 nepieciešamās	
aizstāvēšanās	 pazīmes	 un	 tādējādi	 nav	 konstatējams	 Krimināllikuma	
29.panta	pirmajā	daļā	paredzētais	kriminālatbildību	izslēdzošais	apstāklis.	

[9.2]	 Pārbaudot	 apelācijas	 sūdzības	 argumentu	 par	 nepilnībām	
tiesu	 medicīnas	 eksperta	 atzinumā	 Nr.	 231,	 apelācijas	 instances	 tiesa	
konstatējusi	šādus	faktus.	

Tiesu	 medicīnas	 eksperts	 [pers.	 C]	 pirmās	 instances	 tiesas	 sēdē	
uzturējis	 eksperta	 atzinumu	 Nr.	 231,	 kā	 arī	 izskaidrojis	 ekspertīzes	
izdarīšanas	 apstākļus.	 Vienlaikus	 eksperts	 norādījis,	 ka	 atzinumā	
ir	 ieviesusies	 pārrakstīšanās	 kļūda	 par	 norādi,	 ka	 ekspertīze	 veikta	
administratīvā	 pārkāpuma	 lietā.	 No	 procesa	 virzītāja	 lēmuma	 par	
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ekspertīzes	 noteikšanu	 nepārprotami	 izriet,	 ka	 ekspertīze	 noteikta	
krimināllietā.	Uz	ekspertīzi	cietusī	[pers.	B]	ieradās	2013.gada	6.augustā,	
ko	apliecina	 ieraksts	eksperta	žurnālā.	Eksperts	precizēja,	ka	ekspertīze	
uzsākta	2013.gada	6.augustā,	nevis	16.decembrī,	kā	tas	neprecīzi	norādīts	
atzinumā.	

Veicot	 atkārtotu	 tiesu	 medicīnisko	 ekspertīzi,	 ekspertu	 komisija	
savā	 atzinumā	 Nr.	 16-K	 nav	 apšaubījusi	 atzinumā	 Nr.	 231	 konstatēto	
miesas	 bojājumu	 smaguma	 pakāpi,	 ekspertīzes	 veikšanas	 metodiku,	
to,	 ka	 atzinums	 sastādīts,	 ievērojot	 Kriminālprocesa	 likuma	 203.panta	
nosacījumus.	 Nav	 apšaubīts	 arī	 tas,	 ka	 cietušajai	 konstatētie	 miesas	
bojājumi	fiksēti	medicīniskajos	dokumentos,	ka	cietušajai	miesas	bojājumi	
nodarīti	ne	mazāk	kā	deviņu	traumatisku	iedarbību	rezultātā.	

Kasācijas	instances	tiesa	konstatē,	ka	apelācijas	instances	tiesa	eksperta	
atzinumu	vērtējusi	savstarpējā	sakarībā	ar	citiem	pierādījumiem,	tajā	skaitā	
ekspertu	 komisijas	 atzinumu	 Nr.	 16-K,	 kurā	 pēc	 būtības	 nav	 apšaubīta	
atzinuma	Nr.	231	pareizība	un	pamatotība.	Apelācijas	instances	tiesa	atzinusi,	
ka	eksperta	atzinums	Nr.	231	kā	pierādījums	ir	izmantojams	pierādīšanā.	

Kasācijas	 instances	 tiesai	 nav	 pamata	 apšaubīt	 šādu	 apelācijas	
instances	tiesas	atzinumu.

[9.3]	Atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	569.panta	pirmajai,	trešajai	
daļai	kasācijas	instances	tiesa	lietu	pēc	būtības	neizskata,	lietas	faktiskos	
apstākļus	neskaidro	un	pierādījumus	lietā	no	jauna	nevērtē.	

Lietu	 pēc	 būtības	 izskata	 pirmās	 instances	 tiesa,	 bet	 gadījumā,	
kad	 iesniegts	 apelācijas	 protests,	 apelācijas	 sūdzība	 –	 arī	 apelācijas	
instances	tiesa.	Jautājums	par	pierādīšanu	un	pierādījumu	izvērtēšanu	ir	
reglamentēts	Kriminālprocesa	likuma	9.nodaļā,	tostarp	Kriminālprocesa	
likuma	128.,	129.,	130.pantā	 ir	reglamentēts	 jautājums	par	pierādījumu	
ticamību,	 attiecināmību	 un	 pieļaujamību.	 Savukārt	 pierādījumu	
pietiekamība	 un	 saprātīgu	 šaubu	 izslēgšana	 pierādīšanas	 procesā	 ir	
noteikta	Kriminālprocesa	likuma	19.pantā	un	124.panta	piektajā	daļā.	

Pierādījumu	 ticamības	 un	 pietiekamības	 konstatēšana	 ir	
nepārprotami	saistīta	ar	pierādījumu	izvērtējumu,	ko	atbilstoši	likumam	
veic	 tikai	 tā	 tiesa,	 kas	 izskata	 lietu	 pēc	 būtības.	 Citāda	 pierādījumu	
vērtēšana	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	 kasācijas	 sūdzībā,	 nekā	 tos	 ir	 vērtējusi	
apelācijas	instances	tiesa,	nevar	būt	par	pamatu	Zemgales	apgabaltiesas	
sprieduma	atcelšanai.	

Kasācijas	instances	tiesa	secina,	ka	Zemgales	apgabaltiesas	atzinums	par	
notiesājoša	nolēmuma	taisīšanas	pamatu	ir	balstīts	uz	lietā	iegūto	pierādījumu,	
kurus	 tiesa	 atzina	 par	 attiecināmiem,	 pieļaujamiem,	 pietiekamiem	 un	
ticamiem,	vērtējumu.	Pierādījumi	vērtēti	atbilstoši	Kriminālprocesa	 likuma	
9.nodaļas	(Kriminālprocesa	likuma	123.–137.pants)	prasībām.	
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Apelācijas	 instances	 tiesa	 konstatējusi	 apsūdzētā	 darbībās	 visas	
nepieciešamās	 un	 obligātās	 Krimināllikuma	 130.panta	 otrajā	 daļā	
paredzētā	noziedzīgā	nodarījuma	sastāva	pazīmes.	

Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedums	 atbilst	
Kriminālprocesa	 likuma	 511.,	 512.,	 564.panta	 prasībām.	 Kasācijas	
instances	 tiesa	 lietas	 izskatīšanā	 apelācijas	 instances	 tiesā	 nekonstatē	
Kriminālprocesa	 likuma	 574.	 un	 575.pantā	 norādītos	 pārkāpumus,	 kas	
varētu	būt	 par	pamatu	 apelācijas	 instances	 tiesas	nolēmuma	atcelšanai	
vai	grozīšanai.	

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.,	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atstāt	 negrozītu	 Zemgales	 apgabaltiesas	 2019.gada	 7.marta	
spriedumu,	bet	apsūdzētā	[pers.	A]	kasācijas	sūdzību	noraidīt.	

Lēmums	nav	pārsūdzams.	
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Tiesību uz aizstāvību nodrošināšanas izvērtējums

Ja apsūdzētā apelācijas sūdzībā norādīts uz iespējamu tiesību uz aizstāvību 
pārkāpumu, ko pieļāvuši aizstāvji, apelācijas instances tiesai jāizvērtē, vai  
aizstāvji ir pildījuši Kriminālprocesa likuma 86.pantā noteiktos pienākumus 
un vai apsūdzētā intereses nav bijušas pretrunā ar aizstāvju interesēm, par 
ko ir norādīts Kriminālprocesa likuma 87.panta pirmās daļas 3.punktā. 
Tas vien, ka apsūdzētajam ticis pieaicināts valsts nodrošināts aizstāvis, 
neliecina par to, ka aizstāvja pieaicināšana ir garantējusi apsūdzētā efektīvu 
aizstāvību un nav pieļauts apsūdzētā tiesību uz aizstāvību pārkāpums 
(Kriminālprocesa likuma 20.pants, 86.panta otrā daļa un 87.panta pirmās 
daļas 3.punkts).

Rīgā	2019.gada	30.septembrī	 SKK-600/2019
ECLI:LV:AT:2019:0930.11354007718.5.L

L Ē M U M S 

Tiesa	šādā	sastāvā:	 
	 senators	Aivars	Uminskis,	 
 senatore	Aija	Branta,	 
 senatore	Anita	Poļakova

izskatīja	rakstveida	procesā	krimināllietu	sakarā	ar	apsūdzētā	[pers.	A]	
kasācijas	sūdzību	par	Rīgas	apgabaltiesas	2019.gada	9.maija	lēmumu.

Aprakstošā daļa

[1]	Ar	Rīgas	rajona	tiesas	2018.gada	3.decembra	spriedumu	
[pers.	A],	personas	kods	[..],	
atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	175.panta	trešajā	daļā	paredzētajā	

noziedzīgajā	nodarījumā,	kas	izdarīts	laika	posmā	no	2016.gada	10.marta	
līdz	 2016.gada	 22.martam	 (cietušais	 [pers.	 B]),	 un	 sodīts	 ar	 brīvības	
atņemšanu	uz	8	mēnešiem;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	185.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā,	kas	izdarīts	laika	posmā	no	2016.gada	10.marta	
līdz	 2016.gada	 22.martam	 (cietušais	 [pers.	 B]),	 un	 sodīts	 ar	 brīvības	
atņemšanu	uz	4	mēnešiem;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	175.panta	trešajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā,	kas	izdarīts	laika	posmā	no	2016.gada	20.marta	
līdz	 2016.gada	 29.martam	 (cietušais	 [pers.	 C]),	 un	 sodīts	 ar	 brīvības	
atņemšanu	uz	8	mēnešiem;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	185.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā,	kas	izdarīts	laika	posmā	no	2016.gada	20.marta	
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līdz	 2016.gada	 29.martam	 (cietušais	 [pers.	 C]),	 un	 sodīts	 ar	 brīvības	
atņemšanu	uz	4	mēnešiem;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	175.panta	trešajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	 nodarījumā,	 kas	 izdarīts	 2018.gada	 2.februārī	 (cietušie	
[pers.	D]	un	[pers.	E]),	un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	6	mēnešiem;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	185.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	 nodarījumā,	 kas	 izdarīts	 2018.gada	 2.februārī	 (cietušais	
[pers.	D]),	un	sodīts	ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	uz	3	mēnešiem;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	175.panta	trešajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā,	kas	izdarīts	2018.gada	2.martā	(cietusī	[pers.	F]),	
un	sodīts	ar	brīvības	atņemšanu	uz	6	mēnešiem;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	175.panta	trešajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā,	kas	izdarīts	laika	posmā	no	2018.gada	13.marta	
līdz	 2018.gada	 16.martam	 (cietušais	 [pers.	 G]),	 un	 sodīts	 ar	 brīvības	
atņemšanu	uz	6	mēnešiem;

atzīts	par	vainīgu	Krimināllikuma	185.panta	pirmajā	daļā	paredzētajā	
noziedzīgajā	nodarījumā,	kas	izdarīts	laika	posmā	no	2018.gada	13.marta	
līdz	 2018.gada	 16.martam	 (cietušais	 [pers.	 G]),	 un	 sodīts	 ar	 īslaicīgu	
brīvības	atņemšanu	uz	3	mēnešiem.

Saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 50.panta	 pirmo	 daļu	 galīgais	 sods	
[pers.	A]	noteikts	brīvības	atņemšana	uz	3	gadiem	6	mēnešiem.	

Saskaņā	ar	Krimināllikuma	52.panta	ceturto	daļu	soda	laikā	[pers.	A]	
ieskaitīts	 apcietinājumā	 pavadītais	 laiks	 no	 2018.gada	 22.marta	 līdz	 
2018.gada	3.decembrim.

[Pers.	 A]	 piemērotais	 drošības	 līdzeklis	 –	 apcietinājums	 –	 atstāts	
negrozīts,	līdz	spriedums	stāsies	spēkā.

No	[pers.	A]	[pers.	B]	labā	piedzīta	materiālā	kaitējuma	kompensācija	
327 euro.

No	[pers.	A]	[pers.	C]	labā	piedzīta	materiālā	kaitējuma	kompensācija	
235 euro.

No	[pers.	A]	[pers.	D]	labā	piedzīta	materiālā	kaitējuma	kompensācija	
178,50	euro.

No	[pers.	A]	[pers.	E]	labā	piedzīta	materiālā	kaitējuma	kompensācija	
300 euro.

No	[pers.	A]	[pers.	F]	labā	piedzīta	materiālā	kaitējuma	kompensācija	
1484	euro.

No	[pers.	A]	[pers.	G]	labā	piedzīta	materiālā	kaitējuma	kompensācija	
2417,01	euro.

[Pers.	A]	atbrīvots	no	procesuālo	izdevumu	805	euro	samaksas	par	
aizstāvju	sniegto	juridisko	palīdzību.



Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

K-282

[2]	 Ar	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2019.gada	 9.maija	 lēmumu,	 iztiesājot	
krimināllietu	apelācijas	kārtībā	sakarā	ar	apsūdzētā	[pers.	A]	un	aizstāvja	
Denisa	 Dmitrenoka	 apelācijas	 sūdzībām,	 Rīgas	 rajona	 tiesas	 2018.gada	
3.decembra	spriedums	atstāts	negrozīts.

[Pers.	A]	atbrīvots	no	procesuālo	izdevumu	180	euro	samaksas	par	
aizstāvja	sniegto	juridisko	palīdzību.

[3]	 Par	 apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmumu	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	
iesniedzis	 kasācijas	 sūdzību,	 kurā	 lūdz	 lietu	 izskatīt	mutvārdu	 procesā,	
atcelt	pirmās	 instances	tiesas	un	apelācijas	 instances	tiesas	nolēmumus	
un	nosūtīt	lietu	jaunai	izskatīšanai	pirmās	instances	tiesā.	

[3.1]	Apelācijas	instances	tiesa	un	pirmās	instances	tiesa	pieļāvušas	
Krimināllikuma	 1.panta	 pirmās	 un	 ceturtās	 daļas	 pārkāpumus,	 jo	
noziedzīgu	nodarījumu	izdarīšanā,	kuros	cietuši	[pers.	D],	[pers.	E],	[pers.	F]	
un	 [pers.	G],	 atzīts	par	vainīgu	 tikai	 šo	nodarījumu	 līdzības	dēļ,	pieļaujot	
Kriminālprocesa	likuma	574.panta	1.punktā	paredzēto	pārkāpumu.

[3.2]	 Zemāku	 instanču	 tiesas	 nav	 ievērojušas	 Kriminālprocesa	
likuma	127.panta	otrās	daļas,	511.panta	otrās	daļas	un	512.panta	prasības,	
kas	atzīstams	par	Kriminālprocesa	likuma	būtisku	pārkāpumu	šā	likuma	 
575.panta	trešās	daļas	izpratnē	un	novedis	pie	nelikumīgiem	nolēmumiem.

Liecinieka	 [pers.	 H]	 liecības	 netika	 pārbaudītas	 pirmās	 instances	
tiesas	sēdē,	līdz	ar	to	ir	izslēdzamas	no	pirmās	instances	tiesas	sprieduma.	
Apsūdzētajam	nav	bijusi	iespēja	[pers.	H]	uzdot	jautājumus.	Nenopratinot	
minēto	 personu,	 tiesa	 nav	 nodrošinājusi	 apsūdzētajam	 Eiropas	 Cilvēka	
tiesību	un	pamatbrīvību	aizsardzības	konvencijas	6.panta	trešās	daļas	d)	
apakšpunktā	garantētās	tiesības	nopratināt	apsūdzības	liecinieku.	

Apelācijas	 instances	 tiesa	 nolēmumā	 nav	 pietiekami	 izvērtējusi	
pierādījumus.	

Apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	 ievērojusi	 Kriminālprocesa	 likuma	
19.panta	trešās	daļas,	124.panta	piektās	daļas	un	562.panta	pirmās	daļas	
prasības,	 jo	 tiesai	 vajadzēja	 rasties	 saprātīgām	 šaubām	 par	 apsūdzētā	
vainīgumu	noziedzīgajos	nodarījumos,	 kuros	 cietuši	 [pers.	D],	 [pers.	E],	
[pers.	F],	[pers.	G].	Lietas	materiālos	nav	pierādījumu,	kas	apliecinātu,	ka	
apsūdzētais	bijis	cietušo	[pers.	D],	[pers.	E],	[pers.	F],	[pers.	G]	dzīvesvietās.

[3.3]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	
523.panta	 otrās	 daļas	 pārkāpumu,	 jo	 lēmumā	 paraksta	 vietā	 norādītais	
ieraksts	“personiskais	paraksts”	nav	atzīstams	par	tiesnešu	parakstu.

[3.4]	 Pirmstiesas	 procesā,	 pirmās	 instances	 tiesā	 un	 apelācijas	
instances	 tiesā	 ir	 būtiski	 pārkāptas	 [pers.	 A]	 tiesības	 uz	 aizstāvību,	
neievērojot	Kriminālprocesa	likuma	60.2panta	pirmās	daļas	1.	un	3.punkta,	
20.panta	 pirmās	 un	 ceturtās	 daļas,	 86.panta	 piektās	 daļas	 un	 87.panta	
pirmās	daļas	3.punkta	prasības.	
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Pirmās	 instances	 tiesas	 spriedumā	 nepamatoti	 norādīts,	 ka	 par	
juridisko	 palīdzību	 pirmstiesas	 izmeklēšanā	 un	 tiesas	 izmeklēšanā	
aizstāvjiem	pienākas	procesuālie	izdevumi	805	euro,	jo	lietas	materiālos	
esošās	 ziņas	 pēc	 sava	 satura	 neapstiprina,	 ka	 advokāti	 Aldis	 Gēcis	 un	
D.	 Dmitrenoks	 būtu	 snieguši	 [pers.	 A]	 efektīvu	 juridisko	 palīdzību.	 No	
pirmās	 instances	 tiesas	 sprieduma	 un	 lietas	 materiāliem	 nav	 redzams,	
kā	 izpaudusies	 valsts	 nodrošināto	 aizstāvju	 A.	 Gēča	 un	 D.	 Dmitrenoka	
juridiskās	palīdzības	 realizēšana	pirmstiesas	procesā	un	 tiesā.	 Savukārt	
valsts	nodrošinātā	aizstāvja	D.	Dmitrenoka	intereses	lietas	iztiesāšanā	ir	
bijušas	pretrunā	ar	apsūdzētā	interesēm.	

[3.5]	Abas	zemāku	instanču	tiesas	nav	ievērojušas	Kriminālprocesa	
likuma	511.panta	otrās	daļas,	512.panta	pirmās	daļas,	524.panta	4.punkta	
un	 564.panta	 otrās	 daļas	 prasības,	 pieļaujot	 Kriminālprocesa	 likuma	 
575.panta	 pirmās	 daļas	 1.punktā	 paredzēto	 pārkāpumu,	 jo	 izskatījušas	
lietu	nelikumīgā	sastāvā.

Pārkāpums	pieļauts,	jo	tiesas	nolēmumu	ievaddaļā	nav	norādījušas	
pilnu	 tiesas	 sastāvu,	 tas	 ir,	 nav	 norādījušas	 tiesas	 sēžu	 sekretāru,	 kurš	
piedalījies	tiesas	sēdēs.

Motīvu daļa

[4]	Senāts	atzīst,	ka	apsūdzētā	[pers.	A]	lūgums	par	lietas	izskatīšanu	
mutvārdu	 procesā	 ir	 noraidāms	 un	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	
583.panta	pirmajai	daļai	 lieta	 izskatāma	rakstveida	procesā,	 jo	 lēmumu	
iespējams	pieņemt	pēc	lietā	esošajiem	materiāliem.	Papildu	paskaidrojumi	
no	personām,	kurām	ir	tiesības	piedalīties	procesā,	nav	nepieciešami,	un	
konkrētajai	lietai	nav	īpašas	nozīmes	likuma	normu	interpretēšanā.

[5] Senāts	atzīst,	ka	Rīgas	apgabaltiesas	2019.gada	9.maija	lēmums	
atceļams	pilnībā	un	lieta	nosūtāma	jaunai	izskatīšanai	apelācijas	instances	
tiesā.	

Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	511.panta	otro	daļu	spriedumam	
jābūt	 tiesiskam	 un	 pamatotam.	 Savukārt	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	
likuma	 561.panta	 pirmajā	 daļā	 un	 562.panta	 pirmajā	 daļā	 noteiktajam	
apelācijas	 sūdzībā	 izteikto	 prasību	 pamatotību	 izlemj	 tiesa,	 kas	 iztiesā	
lietu	 apelācijas	 instances	 tiesā.	 Kriminālprocesa	 likuma	 564.panta	
ceturtā	daļa	noteic,	ka	apelācijas	instances	tiesas	nolēmuma	motīvu	daļā	
jānorāda	apelācijas	instances	tiesas	atzinums	par	apelācijas	sūdzības	vai	
protesta	pamatotību,	apstākļi,	ko	noskaidrojusi	apelācijas	instances	tiesa,	
pierādījumi,	kas	apstiprina	apelācijas	 instances	 tiesas	atzinumu,	motīvi,	
kāpēc	apelācijas	 instances	 tiesa	noraida	kādus	pierādījumus,	un	 likumi,	
pēc	kuriem	tā	vadās.

Apelācijas	instances	tiesa	nav	ievērojusi	minētās	likuma	prasības.
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[5.1]	 No	 [pers.	 A]	 apelācijas	 sūdzības	 redzams,	 ka	 apsūdzētais	
sūdzējies	 par	 tiesību	 uz	 aizstāvību	 pārkāpumu,	 ko	 pieļāvuši	 aizstāvji	
D.	Dmitrenoks	un	A.	Gēcis,	rīkojoties	pretēji	apsūdzētā	interesēm.	

Apsūdzētais	[pers.	A]	apelācijas	sūdzībā	lūdzis	apelācijas	instances	
tiesu	pēc	būtības	izvērtēt	aizstāvja	A.	Gēča	darbības	kriminālprocesā	laika	
posmā	 no	 2018.gada	 10.augusta	 līdz	 2018.gada	 11.oktobrim,	 norādot,	
ka	pirmās	 instances	 tiesa	 tās	nav	vērtējusi.	Apelācijas	 sūdzībā	norādīts,	
ka	aizstāvis	A.	Gēcis	 [pers.	A]	nav	sniedzis	 juridisko	palīdzību.	Aizstāvis	
A.	Gēcis	šajā	 laikā	rīkojies	prokurores	 interesēs,	 tādējādi	pārkāpjot	viņa	
tiesības	 uz	 aizstāvību.	 Savukārt	 par	 aizstāvi	 D.	 Dmitrenoku	 [pers.	 A]	
apelācijas	sūdzībā	norādījis,	ka	iztiesāšanas	laikā	minētais	aizstāvis	viņa	
aizstāvībai	nav	pateicis	nevienu	vārdu	un	nav	centies	realizēt	aizstāvību.	

Apelācijas	 instances	 tiesas	 sēdē	 apsūdzētais	 [pers.	 A]	 uzturējis	
apelācijas	sūdzībā	minētos	argumentus.

[5.2]	 Apelācijas	 instances	 tiesa	 atzinumu,	 ka	 šī	 norāde	 uz	
Kriminālprocesa	likuma	būtisku	pārkāpumu	ir	nepamatota,	argumentējusi	
nevis	 ar	 tiesas	 izmeklēšanā	 pārbaudītiem	 pierādījumiem	 un	 tiesību	
normām,	 bet	 atzinusi,	 ka	 apsūdzētajam	 ir	 sniegtas	 atbildes	 uz	 viņa	
iesniegumiem	un	pirmās	 instances	 tiesa	nav	pieņēmusi	blakus	 lēmumu	
par	aizstāvja	A.	Gēča	rīcību.	

Senāts	atzīst,	ka	pats	par	sevi	fakts,	ka	apsūdzētajam	[pers.	A]	tika	
pieaicināts	 valsts	 nodrošināts	 aizstāvis,	 neliecina	 par	 to,	 ka	 aizstāvja	
pieaicināšana	ir	garantējusi	apsūdzētā	efektīvu	aizstāvību	un	nav	pieļauts	
apsūdzētā	tiesību	uz	aizstāvību	pārkāpums.	

Kriminālprocesa	likuma	86.panta	otrās	daļas	pirmais	teikums	noteic,	
ka	 aizstāvis	 neaizvieto	 aizstāvamo	 personu,	 bet	 rīkojas	 tās	 interesēs.	
Atbilstoši	minētā	 panta	 piektajai	 daļai	 aizstāvja	 pienākums	 ir	 izmantot	
savas	profesionālās	zināšanas	un	pieredzi,	kā	arī	visus	likumā	norādītos	
aizstāvības	līdzekļus	un	paņēmienus,	lai	noskaidrotu,	kādi	ir	attaisnojoši	
un	atbildību	mīkstinoši	apstākļi	personai,	kurai	ir	tiesības	uz	aizstāvību,	
un	sniegtu	tai	nepieciešamo	juridisko	palīdzību.

Eiropas	Cilvēktiesību	tiesa	savos	nolēmumos	vairākkārt	norādījusi,	ka,	
izvērtējot,	vai	personai	tika	nodrošinātas	Cilvēka	tiesību	un	pamatbrīvību	
aizsardzības	konvencijas	(turpmāk	arī	–	Konvencija)	6.panta	trešā	punkta	
c)	apakšpunktā	 ietvertās	personas	 tiesības	uz	aizstāvību,	 ir	 jāņem	vērā,	
ka	Konvencija	tika	izveidota,	 lai	garantētu	nevis	teorētiskas	vai	 iluzoras,	
bet	 gan	 praktiskas	 un	 efektīvas	 tiesības	 (Eiropas Cilvēktiesību tiesas  
1993.gada 24.novembra sprieduma lietā “Imbrioscia v. Switzerland”, 
iesnieguma Nr. 13972/88, 38.rindkopa, 2008.gada 27.novembra sprieduma 
lietā “Salduz v. Turkey”, iesnieguma Nr. 36391/02, 51.rindkopa).	Aizstāvja	
nodrošināšana	 pati	 par	 sevi	 negarantē	 tā	 atbalsta,	 kuru	 viņš	 sniedz	
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apsūdzētajam,	 efektivitāti	 (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1993.gada 
24.novembra sprieduma lietā “Imbrioscia v. Switzerland”, iesnieguma 
Nr. 13972/88, 38.rindkopa).

Augstākās	 tiesas	 judikatūrā	 atzīts,	 ka	 apelācijas	 sūdzības	
neizvērtēšana	 daļā	 par	 Kriminālprocesa	 likuma	 20.pantā	 paredzētā	
kriminālprocesa	 pamatprincipa	 pārkāpumu	 ir	 atzīstama	 par	
Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu	 Kriminālprocesa	 likuma	
575.panta	 trešās	 daļas	 izpratnē	 (Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 
departamenta 2008.gada 2.decembra lēmums lietā Nr. SKK-632/2008 
(11180163507)).

Izskatāmajā	 lietā	 apelācijas	 instances	 tiesa	nav	 izvērtējusi,	 vai	nav	
pārkāpts	 Kriminālprocesa	 likuma	 20.pantā	 noteiktais	 kriminālprocesa	
pamatprincips	 –	 tiesības	 uz	 aizstāvību	 –	 vai	 aizstāvji	 ir	 pildījuši	
Kriminālprocesa	 likuma	 86.pantā	 noteiktos	 pienākumus	 un	 vai	
apsūdzētā	 intereses	 nav	 bijušas	 pretrunā	 ar	 aizstāvju	 interesēm,	 par	
ko	 ir	 norādīts	 Kriminālprocesa	 likuma	 87.panta	 pirmās	 daļas	 3.punktā.	
Līdz	ar	to	apelācijas	 instances	tiesa	 ir	pieļāvusi	Kriminālprocesa	 likuma	
562.panta	 pirmās	 daļas	 un	 564.panta	 ceturtās	 daļas	 pārkāpumus,	 kas	
šajā	 lietā	 atzīstami	 par	 Kriminālprocesa	 likuma	 būtisku	 pārkāpumu	
Kriminālprocesa	likuma	575.panta	trešās	daļas	izpratnē.	

[6]	 Vienlaikus	 Senāts	 atzīst,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesa	 nav	
pieļāvusi	 Kriminālprocesa	 likuma	 523.panta	 otrās	 daļas	 pārkāpumu.	
Rīgas	 apgabaltiesas	 2019.gada	 9.maija	 lēmuma	 oriģinālu	 krimināllietā	
ir	 parakstījuši	 visi	 lietu	 iztiesājošie	 tiesneši	 (4.sējuma 174.–181.lapa).	
Savukārt	 apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 
321.pantam	izsniegts	minētā	lēmuma	noraksts,	kura	pareizību	apliecinājusi	
tiesas	sēdes	priekšsēdētāja.	Tiesas	nolēmumu	kopijas	izgatavo	atbilstoši	
Ministru	 kabineta	 noteikumu	 Nr.	 558	 “Dokumentu	 izstrādāšanas	 un	
noformēšanas	kārtība”	4.nodaļai	“Dokumenta	atvasinājuma	izstrādāšana	
un	 noformēšana”,	 kuras	 41.7.punkts	 noteic,	 ka,	 izstrādājot	 dokumenta	
norakstu,	 vietā,	 kur	 oriģinālā	 ir	 personas	 personiskais	 paraksts,	 raksta	
vārdu	“paraksts”,	liekot	to	iekavās.

[7]	 Senāts	 atzīst,	 ka	 pirmās	 un	 apelācijas	 instances	 tiesas	 nav	
pieļāvušas	apsūdzētā	[pers.	A]	norādīto	Kriminālprocesa	likuma	524.panta	
4.punkta	pārkāpumu.	Kriminālprocesa	likuma	524.panta	4.punktā	minētā	
prasība	 sprieduma	 ievaddaļā	 norādīt	 tiesas	 sastāvu	 ir	 interpretējama	
atbilstoši	Kriminālprocesa	likuma	41.nodaļai	“Tiesas	sastāvs”.

Kriminālprocesa	 likuma	 447.panta	 pirmā	 daļa	 noteic,	 ka	 pirmās	
instances	 tiesā	 krimināllietu	 iztiesā	 tiesnesis	 vienpersoniski.	 Savukārt	
atbilstoši	minētā	panta	ceturtajai	daļai	apelācijas	un	kasācijas	 instances	
tiesā	krimināllietu	iztiesā	koleģiāli.
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Ievērojot	minēto,	tiesas	sēdes	sekretārs	neietilpst	tiesas	sastāvā,	un	
tādēļ	 atbilstoši	 Kriminālprocesa	 likuma	 524.panta	 4.punktam	 sekretārs	
nav	norādāms	sprieduma	ievaddaļā.	

[8]	Ņemot	vērā,	 ka	 apelācijas	 instances	 tiesas	 lēmums	 tiek	 atcelts	
pilnībā	 un	 lieta	 apelācijas	 instances	 tiesā	 izskatāma	 no	 jauna	 atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likuma	 53.nodaļas	 prasībām,	 citi	 apsūdzētā	 [pers.	 A]	
kasācijas	 sūdzībā	 norādītie	 argumenti,	 tostarp	 jautājums	 par	 liecinieka	
[pers.	 H]	 nopratināšanu,	 izvērtējami,	 izskatot	 lietu	 no	 jauna,	 jo	 tie	 ir	
saistīti	 ar	 faktisko	 apstākļu	 un	 pierādījumu	 vērtēšanu.	 Senāts	 atzīst,	
ka	 nav	 apmierināms	 [pers.	 A]	 lūgums	 nosūtīt	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	
pirmās	instances	tiesā,	jo	[pers.	A]	apgalvojums	par	tiesību	uz	aizstāvību	
pārkāpumu	 pirmstiesas	 kriminālprocesā	 un	 pirmās	 instances	 tiesā	 ir	
pausts	 apelācijas	 sūdzībā	 un	 ir	 izvērtējams	 apelācijas	 instances	 tiesā,	
ievērojot	tiesas	kompetenci.	

[9]	 Senāts	 atzīst,	 ka,	 atceļot	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2019.gada	
9.maija	 lēmumu	 pilnībā	 un	 nosūtot	 lietu	 jaunai	 izskatīšanai	 apelācijas	
instances	tiesā,	apsūdzētajam	[pers.	A]	piemērotais	drošības	līdzeklis			–	
apcietinājums	–	atstājams	negrozīts,	jo	nav	konstatēti	apstākļi,	kas	saskaņā	
ar	Kriminālprocesa	likuma	249.panta	pirmo	daļu	varētu	būt	par	pamatu	
piemērotā	drošības	līdzekļa	atcelšanai	vai	grozīšanai.

Saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	272.panta	ceturto	daļu	pamats	
apcietinājumam	 var	 būt	 tiesas	 spriedums	 par	 smaga	 vai	 sevišķi	 smaga	
nozieguma	izdarīšanu,	par	kuru	piespriests	brīvības	atņemšanas	sods.

Ar	pirmās	instances	tiesas	spriedumu	apsūdzētais	[pers.	A]	sodīts	ar	
brīvības	atņemšanas	sodu,	tostarp	par	smagu	noziegumu	izdarīšanu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties	uz	Kriminālprocesa	likuma	585.	un	587.pantu,	tiesa

n o l ē m a

atcelt	 Rīgas	 apgabaltiesas	 2019.gada	 9.maija	 lēmumu	 pilnībā	 un	
lietu	nosūtīt	jaunai	izskatīšanai	Rīgas	apgabaltiesā;

apsūdzētajam	 [pers.	 A]	 turpināt	 piemērot	 drošības	 līdzekli	 –	
apcietinājumu.

Lēmums	nav	pārsūdzams.
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–tā	izslēgšana .................................................................................................................................. 106
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–prettiesiska	piedalīšanās	tajā .............................................................................47,	48,	49,	50
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–personas	atzīšana	par	tādu .................................................................................................... 208
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D
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 ārpuskārtas.....................................................................................63,	64,	65,	69,	71,	73
 karte .....................................................................................................................66,	67,	69,	70
 mērķis ................................................................................................................................62,	63
 norīkojums .......................................................................................................................69,	70
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–izvairīšanās	no	tās	iesniegšanas .......................................................................................... 167
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 norādītas lielā apmērā ....................................................................................................167
–pievienotās	vērtības	nodokļa ......................................................................................181,	182
–šī	noziedzīgā	nodarījuma	priekšmets ................................................................................ 168
 laimesti .....................................................................................................................169,	170
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–juridiskais	spēks ......................................................................................................................... 246

Drošības līdzeklis ....................................................................................................................... 183
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–lingvistiskā .................................................................................................................................... 238
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–sertifikāts ....................................................................................................................................... 238
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–to	fiksēšana .........................................................................................................................193,	194
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–tās	norādījumu	obligātums .......................................................................................................85
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–par	morālo	kaitējumu ............................................................................................................... 199
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–piedziņa	no	vairākiem	apsūdzētajiem ............................................................................... 233

Konfiskācija
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 galējā nepieciešamība .....................................................................................................84
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 tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā, objektīvā un neatkarīgā tiesā ....... 164,	
186,	215,	216,	224,	239,	248,	255,	 

262,	269,	270,	271,	275
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Patvarība ...............................................................................................................................163,	164
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–tā	mērs ............................................................................................................................................ 197
–tā	noteikšana .........................................................................................................................41,	197
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 tās apkopojums ...................................................................................................43,	85,	96
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 ierosināšana ..................................................................................................................... 221
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 nosacījumi .............................................................................................................................262
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Valsts amatpersona ..................................................................................................84,	140,	168

Vienošanās 
–par	vainas	atzīšanu	un	sodu .................................................................................................. 212
 protokola saturs ..........................................................................................213,	214,	233
 par mantas īpašo konfiskāciju .........................................................................212,	214



K-296

Tiesību aktu rādītājs
lpp. (K-…)*1

1.  Latvijas Republikas tiesību akti

1.1.  Latvijas Republikas Satversme
(pieņemta 15.02.1922.)
	 92.pants ..............................................................................................68,	88,	215,	221,	222

1.2. Latvijas Republikas likumi

Civillikums
(pieņemts 28.01.1937.)
	 1635.pants ............................................................................................................................233
	 1675.pants ............................................................................................................................233

Civilprocesa likums
(pieņemts 14.10.1998.)
	 2.pants ....................................................................................................................................164

Grozījums Krimināllikumā
(pieņemts 22.06.2017.) .................................................................................................................213

Grozījumi Krimināllikumā
(pieņemti 21.04.2016.) .................................................................................................................241

Grozījumi Krimināllikumā
(pieņemti 12.02.2015.) ....................................................................................................................47

Grozījumi Krimināllikumā 
(pieņemti 15.05.2014.) .......................................................................................................141,	143

Grozījumi Krimināllikumā
(pieņemti 13.12.2012.) ....................................................................................................................85 

Krimināllikums
(pieņemts 17.06.1998.)
 7.pants .......................................................................................................................................48
	 15.pants .................................................................................................................................180
	 16.pants .......................................................................................................................108,	109

*1	 	Lappušu	numerācija	Rādītājā	norādīta	bez	“K”	burta.
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	 	 ceturtā	daļa .........................................................................................................97,	98
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   8.punkts ...............................................................................................................199
   11.punkts ................................................................................................................86
   12.punkts ..................................................................................................... 40,	199
   14.punkts .............................................................................................................199
 49.1pants ............................................................................................................150,	223,	242
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	 	 piektā	daļa ......................................................................................................104,	105
	 51.pants .................................................................................................................................205
	 55.pants ...........................................................................................................40,	41,	42,	151
	 	 pirmā	daļa ....................................................................................................................40
	 56.pants
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   3.punkts ..................................................................................................................... 98
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 70.12pants ..............................................................................................................................213
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	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................213
	 	 ceturtā	daļa ..............................................................................................................213
 77.1pants ............................................................................................................47,	48,	49,	50
	 82.pants
	 	 pirmā	daļa .......................................................................................................239,	241
	 89.1pants ...........................................................................................................................49,	51
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	 	 otrā	daļa ................................................................................................................48,	52
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	 	 otrā	daļa ...........................................................................................................276,	279
	 143.pants
	 	 otrā	daļa ...........................................................................................................269,	271
	 146.pants ..................................................................................................................................62
	 	 otrā	daļa ................................................................................................................62,	63
	 159.pants
	 	 pirmā	daļa ..................................................................................................39,	42,	188
	 160.pants
	 	 pirmā	daļa ............................................................................................................39,	42
	 175.pants
	 	 ceturtā	daļa ..........................................................................................205,	207,	210
	 176.pants
	 	 trešā	daļa ...................................................................................................................198
	 177.pants
	 	 trešā	daļa ..............................................................................................................97,	98
	 179.pants ...............................................................................................................................208
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	 	 otrā	daļa .................................................................................................167,	168,	171
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	 	 otrā	daļa .................................................................................................268,	269,	271
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	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................191
	 262.1pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................. 104,	105,	106,	108
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	 	 trešā	daļa .........................................................................................................162,	164
	 316.pants ...................................................................................................84,	140,	143,	155
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	 317.pants ...................................................................................................................86,	96,	97
	 	 pirmā	daļa ............................................................................................................95,	98
	 318.pants ...................................................................................................................86,	96,	97
	 	 pirmā	daļa .....................................................................................................85,	95,	98
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	 	 trešā	daļa ......................................................................................................................86
	 320.pants ...........................................................................................................141,	148,	151
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	 323.pants
	 	 otrā	daļa ...................................................................................... 147,	148,	149,	157

Kriminālprocesa likums
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 1.pants ....................................................................................................................................247
	 8.pants ....................................................................................................................................238
	 14.pants .....................................................................................................87,	151,	223,	226
	 	 pirmā	daļa ....................................................................................................................42
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	 18.pants .................................................................................................................................255
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	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................107
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   3.punkts ................................................................................................................285
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	 	 ceturtā	daļa ..............................................................................................................208
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	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................223
	 	 otrā	daļa ................................................................................................................50,	95
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   4.punkts ................................................................................................................151
   5.punkts ................................................................................................................151
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	 127.pants
	 	 trešā	daļa ...................................................................................................................153
	 	 ceturtā	daļa ..............................................................................................................153
	 128.pants ...............................................................................................................................278
	 	 otrā	daļa ...............................................................................97,	106,	192,	194,	239
	 129.pants ...............................................................................................................................278
	 130.pants ...........................................................................................................193,	246,	278
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................193
	 	 trešā	daļa ...................................................................................................................193
	 141.pants ...............................................................................................................................193
	 142.pants ...............................................................................................................................193
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................194
	 188.pants ...............................................................................................................................193
	 202.pants ...............................................................................................................................238
	 203.pants .....................................................................................................................239,	278
	 240.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................214
	 249.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................286
	 257.pants ...............................................................................................................................209
	 272.pants ...............................................................................................................................210
	 	 ceturtā	daļa ....................................................................................................209,	286
	 321.pants ...............................................................................................................................285
	 326.pants ...............................................................................................................................193
	 	 pirmā	daļa
   4.punkts ......................................................................................................240,	241
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................194
	 336.pants ...............................................................................................................................240
	 337.pants
	 	 otrā	daļa
   2.punkts ................................................................................................................240
	 339.pants ...............................................................................................................................240
	 350.pants ...............................................................................................................................233
	 	 pirmā	daļa ....................................................................................................................98
	 353.pants
	 	 pirmā	daļa
   1.punkts .................................................................................................98,	99,	233
	 	 otrā	daļa ........................................................................................................................99
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	 369.pants ...............................................................................................................................270
	 370.pants ...............................................................................................................................270
	 372.pants ...............................................................................................................................270
	 373.pants ...............................................................................................................................270
	 377.pants .....................................................................................................................269,	270
   3.punkts ...........................................................................................................98,	99
	 380.pants ..................................................................................................................................99
	 405.pants .....................................................................................................................276,	277
	 437.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................214
	 438.pants
	 	 otrā	daļa
   6.punkts ................................................................................................................214
	 446.pants ...............................................................................................................................163
	 447.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................285
	 	 ceturtā	daļa ..............................................................................................................285
	 454.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................182
	 455.pants ...............................................................................................................................270
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................155
	 462.pants ...............................................................................................................................270
	 463.pants	
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................261
	 464.pants ...........................................................................................................260,	261,	262
	 465.pants
	 	 pirmā	daļa .............................................................................................205,	206,	261
	 473.pants ...............................................................................................................................155
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................155
	 478.pants ..................................................................................................................................88
	 	 pirmā	daļa ....................................................................................................................88
	 481.pants ...............................................................................................................................269
	 	 pirmā	daļa
   1.punkts ...................................................................................................................98
	 	 trešā	daļa ......................................................................................................................99
	 482.pants
	 	 pirmā	daļa .......................................................................................................245,	274	
	 483.pants ...............................................................................................................................247
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................274
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	 484.pants	..........................................................................................................274,	275,	276
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................245
	 	 ceturtā	daļa ..............................................................................................................274
	 496.pants
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................155
	 511.pants .......................................................................74,	89,	139,	171,	194,	238,	279
	 	 otrā	daļa ....................................................................... 95,	99,	167,	205,	209,	283
	 512.pants ..............................................74,	89,	95,	99,	139,	171,	194,	205,	238,	279
	 	 pirmā	daļa .............................................................................................205,	209,	223
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................167
	 513.pants ...............................................................................................................................254
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................255
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................255
	 	 trešā	daļa .........................................................................................................255,	256
	 514.pants .....................................................................................................................256,	257
	 519.pants
   2.punkts ...................................................................................................................51
	 520.pants .....................................................................................................................192,	239
	 523.pants
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................285
	 524.pants
   4.punkts ......................................................................................................285,	286
	 527.pants .............................................................................................................89,	139,	194
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................148
	 	 otrā	daļa
   6.punkts ................................................................................................................150
	 528.pants
	 	 pirmā	daļa
   5.punkts ................................................................................................................242
   9.punkts ................................................................................................................199
	 530.pants
	 	 otrā	daļa ...........................................................................................................254,	255
	 539.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................233
	 543.pants
	 	 trešā	daļa
   9.punkts ................................................................................................................214
	 549.pants ..........................................................................................................................39,	51
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	 550.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................262
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................260
	 560.pants ...............................................................................................................................242
	 561.pants ...............................................................................................................................242
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................283
	 562.pants ....................................................................................................................... 86,	109
	 	 pirmā	daļa .....................................................................................51,	206,	283,	285
	 	 trešā	daļa ........................................................................................................... 86,	106
	 564.pants ................................................................74,	89,	95,	139,	167,	171,	194,	279
	 	 ceturtā	daļa ..........................................39,	41,	95,	97,	99,	162,	167,	170,	182,	 

208,	209,	238,	239,	257,	283,	285
	 	 sestā	daļa ..........................................................................................40,	95,	191,	208
	 	 astotā	daļa .................................................................................................................162
	 566.pants ............................................................................207,	245,	246,	247,	248,	256
	 567.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................260
	 569.pants ..................................................................................................................................83
	 	 pirmā	daļa ............................................ 43,	110,	156,	170,	192,	208,	271,	278
	 	 trešā	daļa ..........................................41,	43,	50,	156,	192,	208,	239,	271,	278
	 572.pants ...............................................................................................................................226
	 573.pants
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................222
	 	 trešā	daļa ...................................................................................................................222
	 574.pants ................................................................................................ 171,	175,	227,	279
   1.punkts .......................................................................106,	156,	182,	199,	223
   2.punkts ................................................................................................................224
	 575.pants ......................................................................................171,	175,	224,	227,	279
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................245
   6.punkts ................................................................................. 245,	246,	248,	275
   7.punkts ......................................................................................................254,	256
   8.punkts ................................................................................................................109
	 	 trešā	daļa ......................................................41,	43,	89,	99,	170,	182,	195,	199,	 

209,	223,	234,	241,	248,	256,	285
	 583.pants
	 	 pirmā	daļa ...........................................................................61,	139,	185,	253,	283
	 	 otrā	daļa ...................................................................................................61,	138,	253
	 584.pants ..................................................................................................................................95
	 	 otrā	daļa .................................................................................................104,	156,	199
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	 587.pants
	 	 pirmā	daļa
   2.punkts ................................................................................................................183
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................262
	 588.pants
  3.1daļa .......................................................................................... 183,	209,	248,	257
	 589.pants
	 	 pirmā	daļa ....................................................................................................................85
	 	 otrā	daļa ........................................................................................................................41
	 591.pants ..................................................................................................................................86
	 	 otrā	daļa ........................................................................................................................86
	 643.pants ...............................................................................................................................198
	 655.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................. 220,	222,	225,	226
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................220 
   4.punkts ................................................................................. 220,	221,	222,	224
	 660.pants
	 	 piektā	daļa ................................................................................................................222
   2.punkts ................................................................................................................223
	 662.pants ...............................................................................................................................223
	 663.pants
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................225
	 666.pants ...............................................................................................................................226
	 670.pants .......................................................................................................................................
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................224
	 671.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................226
	 	 otrā	daļa ...........................................................................................................226,	227

Administratīvā procesa likums
(pieņemts 25.10.2001.)
	 303.pants
	 	 pirmā	daļa
   6.punkts ................................................................................................................247

Dokumentu juridiskā spēka likums
(pieņemts 06.05.2010.)
	 1.pants ....................................................................................................................................246
	 4.pants
	 	 ceturtā	daļa ..............................................................................................................246
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Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeks
(pieņemts 07.12.1984.)
	 149.24pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................108

Operatīvās darbības likums
(pieņemts 16.12.1993.) .................................................................................................................153

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā
(pieņemts 25.04.2002.) .......................................................................................................145,	168	
	 1.pants
   8.punkts ................................................................................................................146
	 9.punkts .................................................................................................................................146
	 4.pants ....................................................................................................................................146
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................143
	 	 otrā	daļa .....................................................................................................................142
	 	 ceturtā	daļa ..............................................................................................................142
	 24.pants
	 	 pirmā	daļa
   8.punkts ................................................................................................................169

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību
(pieņemts 15.10.1998.)
	 20.pants .............................................................................................................164,	168,	180

Par nodokļiem un nodevām
(pieņemts 02.02.1995.) .................................................................................................................181

Par tiesu varu
(pieņemts 15.12.1992.)
	 89.pants
	 	 trešā	daļa ...................................................................................................................255

Par Valsts ieņēmumu dienestu
(pieņemts 28.10.1993.) .................................................................................................................181

Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām
(pieņemts 26.09.2002., zaudējis spēku 01.01.2015.) ...........................................................147
	 Pārejas	noteikumi
	 	 44.punkts .....................................................................................................................84

Pievienotās vērtības nodokļa likums
(pieņemts 29.11.2012.) .................................................................................................................181
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Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas  
novēršanas likums
(pieņemts 19.07.1995.) .................................................................................................................147
	 2.pants
	 	 pirmā	daļa ....................................................................................................................84
	 	 trešā	daļa ...................................................................................................................145

Tiesu ekspertu likums
(pieņemts 11.02.2016.)
	 1.pants
   2.punkts ................................................................................................................238
	 3.pants
	 	 pirmā	daļa .................................................................................................................238
	 	 otrā	daļa
   3.punkts ................................................................................................................238

Valsts pārvaldes iekārtas likums
(pieņemts 06.06.2002.) .................................................................................................................147

1.3. Ministru kabineta noteikumi

Akcīzes preču aprites kārtība
(30.08.2005. noteikumi Nr. 662)
	 11.punkts ..............................................................................................................................175
	 12.punkts ..............................................................................................................................174
	 14.punkts ..............................................................................................................................175

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(04.09.2018. noteikumi Nr. 558)
	 41.7.punkts ...........................................................................................................................285

Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude
(10.03.2009. noteikumi Nr. 219) ...........................................................................62,	63,	68,	69
	 3.punkts ....................................................................................................................................63
	 4.punkts
	 	 4.2.2.1.punkts ......................................................................................63,	64,	65,	73
	 	 4.4.punkts ....................................................................................................................67
	 19.punkts .................................................................................................................................69
	 20.punkts .................................................................................................................................66
	 21.punkts .................................................................................................................................69
	 23.punkts .................................................................................................................................66
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	 44.–49.punkts .........................................................................................................................63

	 	 1.pielikums ............................................................................63,	64,	66,	67,	70,	71

	 	 2.pielikums ...........................................................................................63,	66,	67,	71

Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā 
un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids
(11.01.2005. noteikumi Nr. 15)
 4.punkts .................................................................................................................................108

	 19.punkts ..............................................................................................................................108

	 33.punkts ..............................................................................................................................110

Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas 
valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts  
amatpersonu saraksti
(22.10.2002. noteikumi Nr. 478) ...............................................................................................168

	 3.7.punkts .............................................................................................................................169

	 10.punkts ..............................................................................................................................169

	 	 1.pielikums ...............................................................................................................169

2. Starptautiskie tiesību akti

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti
(pieņemti 26.06.1945.; Latvijā spēkā ar 17.09.1991.)
	 1.pants .......................................................................................................................................49

	 2.pants

	 	 4.punkts ........................................................................................................................49

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
(pieņemta 04.11.1950.; Latvijā spēkā ar 27.06.1997.)
 2.pants .......................................................................................................................................71

	 6.pants ................................................................................................................186,	215,	284

	 7.pants .......................................................................................................................................68

 Pirmais	protokols

	 	 1.pants ........................................................................................................................215

Konvencija “Par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu”
(pieņemta 19.05.1956., LR pievienojās 14.04.1994.) ..........................................................163
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3. Eiropas Savienības tiesību akti
Padomes Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami,  
lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību
(pieņemta 12.06.1989.) ...................................................................................................................62
	 3.pants .......................................................................................................................................74
	 4.pants .......................................................................................................................................72
	 5.pants .......................................................................................................................................62
	 	 1.punkts ........................................................................................................................72 
	 	 4.punkts ........................................................................................................................73 
	 6.pants .......................................................................................................................................62

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/44/EKK  
“Par minimālajām veselības un drošības prasībām attiecībā uz darba  
ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko rada fizikāli faktori (vibrācija)  
(sešpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16.panta  
1.punkta nozīmē)”
(pieņemta 25.06.2002.) ...................................................................................................................65
	 8.pants .......................................................................................................................................65
	 6.–12.pants ..............................................................................................................................72
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Tēžu rādītājs*
lpp. (K-…)**1

Saturs

1. Civillikums .................................................................................................................................310

2. Krimināllikums ...................................................................................................................... 310

3. Kriminālprocesa likums  .................................................................................................. 314
4. Tiesu ekspertu likums ....................................................................................................... 318

1. Civillikums

1675.pants
Apsūdzētie,	 kas,	 rīkojoties	 saskaņoti,	 izdarījuši	 noziedzīgu	 nodarījumu,	
par	kaitējumu,	kas	iestājies	viņu	darbību	rezultātā,	atbild	solidāri.	Minēto	
neietekmē	 apstāklis,	 ka	 viens	 no	 apsūdzētajiem	 ir	 samaksājis	 kaitējuma	
kompensācijas	 daļu	 (Kriminālprocesa likuma 350.pants, Civillikuma  
1675.pants).	(Lieta Nr. SKK-51/2019) ................................................................................... 229

2. Krimināllikums

49.1pants
Konstatējot	 tiesību	 uz	 kriminālprocesa	 pabeigšanu	 saprātīgā	 termiņā	
pārkāpumu,	 atzinumam	 par	 pārkāpuma	 esību,	 kā	 arī	 par	 konkrētu	
labvēlīgu	 seku	veida	piemērošanu	vai	nepiemērošanu	 ir	 jābūt	 izvērstam	
un	 motivētam	 ar	 konkrētiem	 faktiem	 (Krimināllikuma 49.1pants).	 
(Lieta Nr. SKK-[C]/2019) ............................................................................................................... 37

VIII2 nodaļa
Prokuroram,	 slēdzot	 vienošanos	 ar	 apsūdzēto	 par	 vainas	 atzīšanu	 un	
sodu	un	piemērojot	īpašo	mantas,	kas	pieder	apsūdzētajam,	konfiskāciju,	
jānodrošina	 apsūdzētās	 personas	 tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu	 un	 jāpanāk	

1*	 Tēzes	sakārtotas	pēc	tās	pamatojošā	tiesību	avota	(tiesību	avots,	kurš	norādīts	
tēzes	beigās	iekavās)	un	alfabētiskā	secībā.	 
Tēzes	pamatojošie	tiesību	avoti	sakārtoti	nodaļās	pēc	to	veida	un	normativitātes	
un	nodaļu	ietvaros	–	alfabēta	secībā.

**	 Lappušu	numerācija	Rādītājā	norādīta	bez	“K”	burta.
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vienošanās	arī	par	īpašo	mantas	konfiskāciju	(Kriminālprocesa likuma 38., 
49.nodaļa, Krimināllikuma VIII2 nodaļa).	(Lieta Nr. SKK-34/2019) .......................... 211

77.1pants
Krimināllikuma	 77.1pantā	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 objektīvās	
puses	izpratne	(Krimināllikuma 77.1pants).	(Lieta Nr. SKK-[L]/2019) ...................... 45

146.pants
Krimināllikuma	146.pantā	paredzētais	noziedzīgais	nodarījums	apdraud	
personas	 tiesības	 uz	 tādiem	 darba	 apstākļiem,	 kuri	 nodrošina	 darba	
aizsardzību	un	 tehnisko	drošību,	nodarot	kaitējumu	cilvēka	veselībai	un	
dzīvībai.	
Kriminālatbildība	 saskaņā	 ar	 šo	 normu	 iestājas	 uzņēmuma	
(uzņēmējsabiedrības)	vadītājam,	kas	atbildīgs	par	darba	aizsardzības	vai	
tehnisko	 drošību	 reglamentējošo	 normatīvo	 aktu	 prasību	 ievērošanu,	 ja	
vadītājs	nav	 ievērojis	šo	normatīvo	aktu	prasības	un	tas	 izraisījis	miesas	
bojājumus	ar	veselības	traucējumu	vai	darbspēju	paliekošu	zaudējumu,	vai	
cilvēka	nāvi.	Proti,	minētā	norma	nosaka	kriminālatbildību	par	personas	
rīcību	(darbību	vai	bezdarbību),	kas	paredzēta	citā	normatīvajā	aktā.	
Mainoties	 darbinieka	 veselībai	 kaitīgajiem	 darba	 vides	 faktoriem	 vai	
īpašajiem	 apstākļiem,	 personai,	 kura	 atbildīga	 par	 darba	 aizsardzības	
reglamentējošo	normatīvo	aktu	prasību	 ievērošanu,	 saskaņā	ar	Ministru	
kabineta	2009.	gada	10.marta	noteikumu	Nr.	219	“Kārtība,	kādā	veicama	
obligātā	veselības	pārbaude”	prasībām	ir	pienākums	nosūtīt	darbinieku	uz	
ārpuskārtas	 (papildu)	veselības	pārbaudi,	neraugoties	uz	 to,	ka	 ir	 spēkā	
kārtējās	veselības	pārbaudes	rezultāti.	Minētais	attiecas	arī	uz	gadījumiem,	
kad	persona	turpina	veikt	tos	pašus	darba	pienākumus,	bet	tiek	konstatēti	
līdz	šim	neidentificēti	veselībai	kaitīgi	darba	vides	faktori	(Krimināllikuma 
146.pants).	(Lieta Nr. SKK-3/2019) ........................................................................................... 53

207., 208.pants
Uzņēmējdarbība	ar	alkoholiskajiem	dzērieniem	un	tabakas	izstrādājumiem	
atzīstama	 par	 uzņēmējdarbību,	 kuras	 veikšanai	 nepieciešama	 speciāla	
atļauja	 (Krimināllikuma	 207.pants),	 nevis	 aizliegtu	 uzņēmējdarbību	
(Krimināllikuma 208.pants).	(Lieta Nr. SKK-111/2019) ................................................ 172

218.pants
Krimināllikuma	 218.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētajam	 noziedzīgajam	
nodarījumam	ir	materiāls	sastāvs,	jo	tas	ietver	sekas,	kas	ir	cēloņsakarībā	
ar	 darbību	 (bezdarbību).	 Zaudējumam	 jābūt	 reālam	 un	 lielā	 apmērā.	
Pievienotās	vērtības	nodokļa	deklarācijas	iesniegšana	laika	ziņā	nesakrīt	
ar	reālu	priekšnodokļa	izmantošanu.	Valstij	rodas	zaudējums	tikai	reālas	
priekšnodokļa	izmantošanas	gadījumā.	Tāpēc	apsūdzībā	un	par	pierādītu	
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atzītā	 nozieguma	 aprakstā	 jānorāda,	 kādas	 darbības	 Valsts	 ieņēmumu	
dienests	veicis	pēc	pievienotās	vērtības	nodokļa	deklarācijas	iesniegšanas.	
Viltotu	 grāmatvedības	 dokumentu	 sastādīšana,	 patiesībai	 neatbilstošu	 ziņu	
ierakstīšana	pievienotās	vērtības	nodokļa	deklarācijā	ir	nepabeigts	noziegums	
un	 atbilst	 sagatavošanās	 stadijai.	 Savukārt	 viltotas	 pievienotās	 vērtības	
nodokļa	deklarācijas	 iesniegšana	atbilst	nozieguma	mēģinājuma	stadijai,	 jo,	
iesniedzot	deklarāciju,	rodas	tikai	tiesības	uz	nelikumīgu	labumu.	Šīs	tiesības	
turpmākajā	 procesā	 var	 arī	 nerealizēties	 no	 iesniedzēja	 gribas	 neatkarīgu	
iemeslu	dēļ	(Krimināllikuma 218.pants).	(Lieta Nr. SKK-372/2019) .................................176

219.pants
Valsts	 amatpersonas	 deklarācijā	 norādāmi	 visu	 veidu	 gūtie	 ienākumi	
pārskata	periodā,	tostarp	laimesti,	neatkarīgi	no	apmēra.	Azartspēles	nav	
saimnieciskā	darbība,	tādējādi	attiecībā	uz	to	rezultātā	gūtiem	laimestiem	
neaprēķina	 ieņēmumus,	 izdevumus	 vai	 zaudējumus	 (Krimināllikuma  
219.pants).	(Lieta Nr. SKK-95/2019) ..................................................................................... 165

262.1pants
Krimināllikuma	 262.1panta	 pirmajā	 daļā	 paredzētais	 noziedzīgais	
nodarījums	ir	pabeigts	brīdī,	kad	uz	medicīnisko	pārbaudi	nosūtītā	persona	
paziņo	 ārstniecības	 personai,	 ka	 atsakās	no	medicīniskās	 pārbaudes,	 un	
šāds	paziņojums	 tiek	 fiksēts	medicīniskās	pārbaudes	protokolā	alkohola	
ietekmes	noteikšanai	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.	
Uz	medicīnisko	pārbaudi	nosūtītās	personas	vēlākai	viedokļa	maiņai	nav	
izšķirošas	juridiskas	nozīmes	un	personas	vēlāka	piekrišana	medicīniskās	
pārbaudes	 veikšanai	 nevar	 tikt	 atzīta	 par	 labprātīgu	 atteikšanos	 no	
noziedzīga	 nodarījuma	 izdarīšanas	 saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 16.pantu	
(Krimināllikuma 262.1pants).	(Lieta Nr. SKK-26/2019) ................................................. 101

279.pants
Krimināllikuma	 279.pantā	 (Patvarība)	 paredzētā	 noziedzīgā	 nodarījuma	
aprakstā	pietiekami	konkrēti	jānorāda	normatīvie	akti	un	tiesību	normas,	
kuras	 pārkāptas,	 kā	 arī	 normatīvais	 akts,	 kurā	 noteikta	 kārtība,	 kādā	
izšķirams	civiltiesisks	strīds,	ja	tāds	starp	pusēm	ir	radies.	Kriminālprocesā	
tiesai	 nav	 jāuzņemas	 advokāta	 vai	 pārstāvja	 funkcijas	 civilprocesā	 un	
jāizskaidro	Civilprocesa	 likums,	 kārtība,	 kādā	persona	 var	 realizēt	 savas	
tiesības	(Krimināllikuma 279.pants).	(Lieta Nr. SKK-67/2019) ................................. 158

316.pants
Arī	 pirms	 2014.gada	 15.maija	 likuma	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”	
Krimināllikuma	 316.pantā	 definētais	 valsts	 amatpersonas	 jēdziens	 bija	
attiecināms	 uz	 amatpersonām,	 kuras	 pilda	 valsts	 dienesta	 pienākumus	
kapitālsabiedrībās	 vai	 kurām	 ir	 tiesības	 rīkoties	 ar	 kapitālsabiedrības	
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mantu	 un	 finanšu	 līdzekļiem	 (Krimināllikuma 316., 320. un 323.pants).	
(Lieta Nr. SKK-33/2019) ............................................................................................................. 111

317., 318.pants
Konstatējot	 valsts	 amatpersonas	 tīšas	 darbības	 vai	 bezdarbību,	 kas	
izraisījusi	smagas	sekas	–	materiālu	zaudējumu	lielā	apmērā	–,	nodarījums	
kvalificējams	 saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 317.,	 318.	 vai	 319.panta	 trešo	
daļu.	 Būtiska	 kaitējuma	 konstatēšana	 šajā	 gadījumā	 nav	 nepieciešama,	
jo	 smagas	 sekas	aptver	būtisku	kaitējumu	 (Krimināllikuma 317., 318. un  
319.panta trešā daļa).	(Lieta Nr. SKK-5/2019) ..................................................................... 75

Krimināllikuma	 317.pantā	 un	 318.pantā	 noteikto	 dienesta	 pilnvaru	
pārkāpšanas	 un	 dienesta	 stāvokļa	 ļaunprātīgas	 izmantošanas	
objektīvo	 pusi	 veido	 valsts	 amatpersonas	 izdarītas	 tīšas	 darbības.	 Gan	
Krimināllikuma	317.pantā,	 gan	318.pantā	paredzētajos	 gadījumos	valsts	
amatpersona	rīkojas	 ļaunprātīgi,	pretrunā	ar	tās	uzdevumiem,	pārkāpjot	
likumu	 vai	 citus	 normatīvos	 aktus,	 kuros	 reglamentēta	 attiecīgās	 valsts	
amatpersonas	kompetence,	funkcijas,	pienākumi	un	tiesības,	taču	minētie	
nodarījumi	viens	no	otra	atšķiras	pēc	sava	satura.	
Ar	Krimināllikuma	317.pantā	norādītajām	darbībām	valsts	amatpersona	
acīmredzami	 pārsniedz	 savas	 kompetences	 robežas,	 savukārt	 dienesta	
stāvokļa	 ļaunprātīgas	 izmantošanas	 situācijā	 valsts	 amatpersona	
darbojas	 savu	 pilnvaru	 robežās,	 taču	 pretēji	 dienesta	 interesēm	 vai	 arī	
veic	 darbības,	 kuras	 neietilpst	 tās	 kompetencē,	 bet	 kuras	 var	 izdarīt,	
izmantojot	 savu	 dienesta	 stāvokli	 (Krimināllikuma 317. un 318.pants).	 
(Lieta Nr. SKK-17/2019) ................................................................................................................ 90

Lai	atzītu,	ka	noziedzīgs	nodarījums	ir	izdarīts	ar	mantkārīgu	nolūku,	nav	
izšķirošas	nozīmes	apstāklim,	vai	noziedzīgās	darbības	apsūdzētais	veicis	
ar	mērķi	gūt	konkrētu	materiālu	 labumu,	 jo	 tas,	vai	valsts	amatpersonai	
dienesta	 pilnvaru	 pārsniegšanas	 rezultātā	 izdevās	 uzlabot	 savu	 vai	
citas	 personas	 materiālo	 stāvokli,	 neietekmē	 noziedzīgā	 nodarījuma	
kvalifikāciju.	Turklāt	par	konkrētu	materiālu	labumu	atzīstama	arī	amata	
saglabāšana,	 kas	 nodrošina	 regulārus	 ienākumus	 un	 attiecīgu	 dzīves	
standartu	(Krimināllikuma 317. un 318.pants).	(Lieta Nr. SKK-17/2019) ................ 90

Kvalificējot	 noziedzīgu	 nodarījumu,	 jāņem	 vērā,	 ka	 viens	 un	 tas	 pats	
mantiskais	zaudējums	apmērā,	kas	atzīstams	par	būtisku	kaitējumu,	var	
veidot	tikai	viena,	nevis	vairāku	atsevišķu	noziedzīgu	nodarījumu	sastāvu	
(Krimināllikuma 317. un 318.pants).	(Lieta Nr. SKK-17/2019) ..................................... 90

319.pants
Konstatējot	 valsts	 amatpersonas	 tīšas	 darbības	 vai	 bezdarbību,	 kas	
izraisījusi	smagas	sekas	–	materiālu	zaudējumu	lielā	apmērā	–,	nodarījums	
kvalificējams	 saskaņā	 ar	 Krimināllikuma	 317.,	 318.	 vai	 319.panta	 trešo	
daļu.	 Būtiska	 kaitējuma	 konstatēšana	 šajā	 gadījumā	 nav	 nepieciešama,	
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jo	 smagas	 sekas	 aptver	būtisku	kaitējumu	 (Krimināllikuma 317., 318. un  
319.panta trešā daļa).	(Lieta Nr. SKK-5/2019) ..................................................................... 75

320., 323.pants
Arī	 pirms	 2014.gada	 15.maija	 likuma	 “Grozījumi	 Krimināllikumā”	
Krimināllikuma	 316.pantā	 definētais	 valsts	 amatpersonas	 jēdziens	 bija	
attiecināms	 uz	 amatpersonām,	 kuras	 pilda	 valsts	 dienesta	 pienākumus	
kapitālsabiedrībās	 vai	 kurām	 ir	 tiesības	 rīkoties	 ar	 kapitālsabiedrības	
mantu	 un	 finanšu	 līdzekļiem	 (Krimināllikuma 316., 320. un 323.pants).	
(Lieta Nr. SKK-33/2019) ............................................................................................................. 111

3. Kriminālprocesa likums

20.pants
Ja	apsūdzētā	apelācijas	sūdzībā	norādīts	uz	iespējamu	tiesību	uz	aizstāvību	
pārkāpumu,	ko	pieļāvuši	aizstāvji,	apelācijas	instances	tiesai	jāizvērtē,	vai	
aizstāvji	ir	pildījuši	Kriminālprocesa	likuma	86.pantā	noteiktos	pienākumus	
un	vai	apsūdzētā	intereses	nav	bijušas	pretrunā	ar	aizstāvju	interesēm,	par	
ko	 ir	 norādīts	 Kriminālprocesa	 likuma	 87.panta	 pirmās	 daļas	 3.punktā.	
Tas	 vien,	 ka	 apsūdzētajam	 ticis	 pieaicināts	 valsts	 nodrošināts	 aizstāvis,	
neliecina	par	to,	ka	aizstāvja	pieaicināšana	ir	garantējusi	apsūdzētā	efektīvu	
aizstāvību	 un	 nav	 pieļauts	 apsūdzētā	 tiesību	 uz	 aizstāvību	 pārkāpums	
(Kriminālprocesa likuma 20.pants, 86.panta otrā daļa un 87.panta pirmās 
daļas 3.punkts).	(Lieta Nr. SKK-600/2019) ......................................................................... 280

25.pants
Lēmums	 par	 atteikšanos	 uzsākt	 kriminālprocesu	 nav	 Kriminālprocesa	
likuma	 377.pantā	 norādītais	 kriminālprocesu	 nepieļaujošs	 apstāklis,	
un	 šāds	 lēmums	 neietilpst	 arī	 dubultajā	 sodīšanā,	 kas	 reglamentēta	
Kriminālprocesa	likuma	25.pantā	(Kriminālprocesa likuma 25. un 377.pants).	 
(Lieta Nr. SKK-282/2019) ............................................................................................................ 264

80.pants
Personas	 tiesības	 uzaicināt	 paša	 izvēlētu	 aizstāvi	 nav	 absolūtas,	 un	 tās	
leģitīma	 mērķa	 sasniegšanai	 var	 samērīgi	 ierobežot,	 tostarp,	 kad	 tas	 ir	
nepieciešams	tiesvedības	interesēs	(Kriminālprocesa likuma 80.panta trešā 
daļa).	(Lieta Nr. SKK-[J]/2019) ................................................................................................ 184

86., 87.pants
Ja	apsūdzētā	apelācijas	sūdzībā	norādīts	uz	iespējamu	tiesību	uz	aizstāvību	
pārkāpumu,	ko	pieļāvuši	aizstāvji,	apelācijas	instances	tiesai	jāizvērtē,	vai	
aizstāvji	ir	pildījuši	Kriminālprocesa	likuma	86.pantā	noteiktos	pienākumus	
un	vai	apsūdzētā	intereses	nav	bijušas	pretrunā	ar	aizstāvju	interesēm,	par	
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ko	 ir	 norādīts	 Kriminālprocesa	 likuma	 87.panta	 pirmās	 daļas	 3.punktā.	
Tas	 vien,	 ka	 apsūdzētajam	 ticis	 pieaicināts	 valsts	 nodrošināts	 aizstāvis,	
neliecina	par	to,	ka	aizstāvja	pieaicināšana	ir	garantējusi	apsūdzētā	efektīvu	
aizstāvību	 un	 nav	 pieļauts	 apsūdzētā	 tiesību	 uz	 aizstāvību	 pārkāpums	
(Kriminālprocesa likuma 20.pants, 86.panta otrā daļa un 87.panta pirmās 
daļas 3.punkts).	(Lieta Nr. SKK-600/2019) ......................................................................... 280

128.pants
Skaņu	 vai	 skaņu	 un	 attēlu	 ierakstā	 fiksētā	 informācija	 uzskatāma	 par	
precīzāku	 un	 pilnīgāku	 salīdzinājumā	 ar	 rakstveidā	 fiksēto	 informāciju,	
taču	 izmeklēšanas	 darbību	 fiksēšana	 skaņu	 vai	 skaņu	 un	 attēlu	 ierakstā	
nav	 atzīstama	par	 izmeklēšanas	darbību	 rezultātā	 iegūto	 ziņu	 ticamības	
kritēriju.	
Jebkuru	 izmeklēšanas	 darbību	 rezultātā	 iegūto	 ziņu,	 tostarp	 tādu,	 kuru	
iegūšana	fiksēta	skaņu	vai	skaņu	un	attēlu	ierakstā,	ticamība	pārbaudāma	
saskaņā	ar	Kriminālprocesa	 likuma	128.panta	otrās	daļas	prasībām	–	 to	
kopumā	un	savstarpējā	sakarībā	ar	citiem	lietā	iegūtajiem	pierādījumiem	
(Kriminālprocesa likuma 128.pants).	(Lieta Nr. SKK-10/2019) .................................. 189

202.pants
Eksperta	 sertifikāts	 ir	 nepieciešams	 tikai	 valsts	 tiesu	 ekspertiem	 un	
privātiem	 tiesu	 ekspertiem.	 Citām	 personām,	 tajā	 skaitā	 pieaicinātajiem	
ekspertiem,	eksperta	sertifikāts	nav	nepieciešams.	Gadījumā,	ja	ekspertīzi	
neveic	tiesu	eksperts,	bet	gan	cita	persona,	procesa	virzītājam	jāpārliecinās	
un	jāzina,	ka	šai	personai	ir	speciālās	zināšanas	un	atbilstoša	kompetence	
(Kriminālprocesa likuma 202.pants, Tiesu ekspertu likuma 1.panta 2.punkts, 
3.pants).	(Lieta Nr. SKK-66/2019) .......................................................................................... 235

350.pants
Apsūdzētie,	 kas,	 rīkojoties	 saskaņoti,	 izdarījuši	 noziedzīgu	 nodarījumu,	
par	kaitējumu,	kas	iestājies	viņu	darbību	rezultātā,	atbild	solidāri.	Minēto	
neietekmē	 apstāklis,	 ka	 viens	 no	 apsūdzētajiem	 ir	 samaksājis	 kaitējuma	
kompensācijas	 daļu	 (Kriminālprocesa likuma 350.pants, Civillikuma  
1675.pants).	(Lieta Nr. SKK-51/2019) ................................................................................... 229

369.–371.pants
Kriminālprocesa	 likums	 nenoteic	 nepieciešamību	 jau	 uzsāktajā	
kriminālprocesā,	 kurā	 tiek	 noskaidrots	 jauns	 iemesls	 un	 pamats	 citam	
kriminālprocesam,	pieņemt	katrā	gadījumā	jaunu	lēmumu	par	kriminālprocesa	
uzsākšanu,	 sekojoši	 arī	 lēmumu	 par	 kriminālprocesu	 apvienošanu.	 Pretējā	
gadījumā	 tas	 novestu	 pie	 neskaitāmiem	 lēmumiem	 un	 būtu	 pretrunā	 ar	
procesa	ekonomiju	jeb	procesa	pabeigšanu	saprātīgā	termiņā.	
Sākotnēja	 iespējamā	 noziedzīgā	 nodarījuma	 kvalifikācija,	 ciktāl	 zināmi	
un	 noskaidroti	 faktiskie	 apstākļi,	 pirmstiesas	 procesā	 var	 tikt	 veikta,	
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uzsākot	 kriminālprocesu,	 aizturot	 personu,	 atzīstot	 personu	 par	 aizdomās	
turēto.	 Galīgo	 noziedzīgā	 nodarījuma	 vai	 nodarījumu	 kvalifikāciju	
pirmstiesas	procesā	 veic	 prokurors,	 saucot	 personu	pie	 kriminālatbildības	
(Kriminālprocesa likuma 369., 370. un 371.pants).	(Lieta Nr. SKK-282/2019) .......... 264

377.pants
Lēmums	 par	 atteikšanos	 uzsākt	 kriminālprocesu	 nav	 Kriminālprocesa	
likuma	 377.pantā	 norādītais	 kriminālprocesu	 nepieļaujošs	 apstāklis,	
un	 šāds	 lēmums	 neietilpst	 arī	 dubultajā	 sodīšanā,	 kas	 reglamentēta	
Kriminālprocesa	 likuma	 25.pantā	 (Kriminālprocesa likuma 25. un  
377.pants).	(Lieta Nr. SKK-282/2019) ................................................................................... 264

38.nodaļa
Prokuroram,	 slēdzot	 vienošanos	 ar	 apsūdzēto	 par	 vainas	 atzīšanu	 un	
sodu	un	piemērojot	īpašo	mantas,	kas	pieder	apsūdzētajam,	konfiskāciju,	
jānodrošina	 apsūdzētās	 personas	 tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu	 un	 jāpanāk	
vienošanās	arī	par	īpašo	mantas	konfiskāciju	(Kriminālprocesa likuma 38., 
49.nodaļa, Krimināllikuma VIII2 nodaļa).	(Lieta Nr. SKK-34/2019) .......................... 211

464.pants
Apsūdzētajam	 faktiski	 tiek	 liegtas	 tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu,	 ja	 pirmās	
instances	 tiesā	 lieta	 bez	 tiesiska	 pamata	 iztiesāta	 bez	 apsūdzētā	
piedalīšanās	 un	 uz	 viņu	 attiecinātas	 nolēmumu	 vispārīgās	 pārsūdzības	
tiesības	(Kriminālprocesa likuma 464.pants).	(Lieta Nr. SKK-266/2019) .............. 259

465.pants
Ja	tiesai	ir	zināms,	ka	apsūdzētais	atrodas	ārvalstī	un	ir	ievietots	stacionārā,	
tai	nav	pamata	atzīt,	ka	apsūdzētā	atrašanās	vieta	nav	zināma	un	ka	lietu	
tādēļ	var	iztiesāt	apsūdzētā	prombūtnē	(in absentia).	
Tiesai	 nav	 pamata	 atzīt,	 ka	 apsūdzētais	 uz	 tiesas	 sēdi	 nav	 ieradies	
neattaisnojoša	 iemesla	 dēļ,	 ja	 tiesai	 iesniegtas	 izziņas	 no	 slimnīcas,	 kas	
apstiprina,	ka	apsūdzētais	slimnīcā	 ievietots	vairākkārt	 (Kriminālprocesa 
likuma 465.pants).	(Lieta Nr. SKK-22/2019) ...................................................................... 201

482.pants
Konstatējot	 trūkumus	vai	nepilnības	 tiesas	 sēdes	gaitas	 fiksēšanā,	 tiesas	
nolēmums	 atceļams	 gadījumos,	 ja	 trūkums	 vai	 nepilnība	 liedz	 procesā	
iesaistītajām	 personām	 realizēt	 tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu,	 tiesības	
uz	 aizstāvību	 (Kriminālprocesa likuma 482.panta pirmā daļa, 483. un  
484.pants).	(Lieta Nr. SKK-94/2019) ..................................................................................... 243
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483., 484.pants
Konstatējot	 trūkumus	vai	nepilnības	 tiesas	 sēdes	gaitas	 fiksēšanā,	 tiesas	
nolēmums	 atceļams	 gadījumos,	 ja	 trūkums	 vai	 nepilnība	 liedz	 procesā	
iesaistītajām	 personām	 realizēt	 tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu,	 tiesības	
uz	 aizstāvību	 (Kriminālprocesa likuma 482.panta pirmā daļa, 483. un  
484.pants).	(Lieta Nr. SKK-94/2019) ..................................................................................... 243

Kriminālprocesa	 likums	 neparedz	 tiesas	 sēdes	 gaitas	 fiksēšanu	 tikai	
protokolā	 vai	 tikai	 skaņu	 ierakstā.	 Arī	 tad,	 ja	 tiesas	 sēdē	 tiek	 veikts	
skaņu	 ieraksts,	 tiesas	 sēdes	 gaita	 tiek	 fiksēta	 protokolā,	 taču	 atbilstoši	
Kriminālprocesa	 likuma	 484.pantam	 atšķiras	 tiesas	 sēdes	 protokolā	
fiksējamās	 informācijas	apjoms	apstākļos,	kad	netiek	veikts	 tiesas	 sēdes	
audioieraksts.	
Ja	pēc	tiesas	sēdes	tiek	konstatēts,	ka	tehnisku	iemeslu	dēļ	skaņu	ieraksts	
nav	veikts	 vai	 tas	 ir	bojāts,	 proti,	 nevar	dzirdēt	 tiesas	 sēdes	gaitu,	 tas	 ir	
pielīdzināms	gadījumam,	kad	tiesas	sēdes	skaņu	ieraksts	nav	veikts.	Šādā	
gadījumā	par	tiesas	sēdi	sagatavojams	tiesas	sēdes	protokols,	atspoguļojot	
tajā	 visu	 tiesas	 sēdes	 gaitu,	 tajā	 skaitā	 apsūdzētā,	 cietušā,	 liecinieka,	
ekspertu,	kriminālprocesā	aizskartā	mantas	īpašnieka,	kura	mantai	uzlikts	
arests,	 liecības	un	citu	procesā	 iesaistīto	personu	paskaidrojumus,	 tiesas	
debašu	runas,	 replikas,	apsūdzētā	pēdējo	vārdu	(Kriminālprocesa likuma 
483. un 484.pants).	(Lieta Nr. SKK-371/2019) ................................................................... 272

513.pants
Par	 tiesas	 apspriedes	 noslēpuma	 pārkāpumu	 atzīstams	 gadījums,	 kad	
saīsinātā	nolēmuma	noraksts	tiek	izsniegts	tūlīt	pēc	saīsinātā	sprieduma	
pasludināšanas	un	to	izgatavojusi	persona,	kas	nav	tiesas	sastāvā.	Tādējādi	
pirms	nolēmuma	pasludināšanas	ticis	izpausts	pieņemtā	nolēmuma	saturs	
(Kriminālprocesa likuma 513.pants).	(Lieta Nr. SKK-125/2019) ............................... 250

528.pants
Notiesājoša	 sprieduma	 rezolutīvajā	 daļā	 norādāms	 tiesas	 lēmums	 par	
kaitējuma	kompensāciju,	tostarp	valsts	izmaksātās	kompensācijas	apmērs.	
Apmierinot	 kompensācijas	 pieteikumu	 daļēji,	 norādāms,	 kādā	 daļā	
kaitējuma	 kompensācija	 nav	 noteikta	 vai	 ir	 noraidīta	 (Kriminālprocesa 
likuma 528.panta pirmās daļas 9.punkts).	(Lieta Nr. SKK-19/2019) ........................ 196

49.nodaļa
Prokuroram,	 slēdzot	 vienošanos	 ar	 apsūdzēto	 par	 vainas	 atzīšanu	 un	
sodu	un	piemērojot	īpašo	mantas,	kas	pieder	apsūdzētajam,	konfiskāciju,	
jānodrošina	 apsūdzētās	 personas	 tiesības	 uz	 taisnīgu	 tiesu	 un	 jāpanāk	
vienošanās	arī	par	īpašo	mantas	konfiskāciju	(Kriminālprocesa likuma 38., 
49.nodaļa, Krimināllikuma VIII2 nodaļa).	(Lieta Nr. SKK-34/2019) .......................... 211
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655.pants
Jaunatklāts	 apstāklis	 –	 Satversmes	 tiesas	 spriedums	 –	 konkrētajā	 lietā	
nav	 atzīstams	 par	 pamatu	 kriminālprocesa	 atjaunošanai	 sakarā	 ar	
jaunatklātiem	 apstākļiem,	 ņemot	 vērā,	 ka	 Satversmes	 tiesas	 spriedumā	
minētie	 pamattiesību	 pārkāpumi	 jau	 novērsti	 pirms	 Satversmes	 tiesas	
sprieduma	 publicēšanas	 (Kriminālprocesa likuma 655.panta pirmā daļa, 
otrās daļas 4.punkts un 660.panta piektā daļa).	(Lieta Nr. SKK-J-43/2019) .......... 217

660.pants
Jaunatklāts	 apstāklis	 –	 Satversmes	 tiesas	 spriedums	 –	 konkrētajā	 lietā	
nav	 atzīstams	 par	 pamatu	 kriminālprocesa	 atjaunošanai	 sakarā	 ar	
jaunatklātiem	 apstākļiem,	 ņemot	 vērā,	 ka	 Satversmes	 tiesas	 spriedumā	
minētie	 pamattiesību	 pārkāpumi	 jau	 novērsti	 pirms	 Satversmes	 tiesas	
sprieduma	 publicēšanas	 (Kriminālprocesa likuma 655.panta pirmā daļa, 
otrās daļas 4.punkts un 660.panta piektā daļa).	(Lieta Nr. SKK-J-43/2019) .......... 217

4. Tiesu ekspertu likums

1., 3.pants
Eksperta	 sertifikāts	 ir	 nepieciešams	 tikai	 valsts	 tiesu	 ekspertiem	 un	
privātiem	 tiesu	 ekspertiem.	 Citām	 personām,	 tajā	 skaitā	 pieaicinātajiem	
ekspertiem,	eksperta	sertifikāts	nav	nepieciešams.	Gadījumā,	ja	ekspertīzi	
neveic	tiesu	eksperts,	bet	gan	cita	persona,	procesa	virzītājam	jāpārliecinās	
un	jāzina,	ka	šai	personai	ir	speciālās	zināšanas	un	atbilstoša	kompetence	
(Kriminālprocesa likuma 202.pants, Tiesu ekspertu likuma 1.panta 2.punkts, 
3.pants).	(Lieta Nr. SKK-66/2019) .......................................................................................... 235
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Judikatūras un tiesu prakses rādītājs

lpp. (K-…)*1

1. Starptautisko tiesu nolēmumi
1.1. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi un lēmumi

1993.gada	24.novembra	spriedums	lietā	“Imbrioscia	v.	Switzerland”,	 
iesnieguma	Nr.	13972/88 ................................................................................................284,	285

1994.gada	19.aprīļa	spriedums	lietā	“Van	de	Hurk	v.	the	Netherlands”,	 
iesnieguma	Nr.	16034/90 .......................................................................................................... 156

1994.gada	9.decembra	spriedums	lietā	“Ruiz	Torija	v.	Spain”,	iesnieguma	 
Nr.	18390 ........................................................................................................................................... 183

1996.gada	11.novembra	spriedums	lietā	“Cantoni	v.	France”,	 
iesnieguma	Nr.17862/91...............................................................................................................68

1998.gada	9.jūnija	spriedums	lietā	“L.C.B.	v.	the	United	Kingdom”,	 
iesnieguma	Nr.	23413/94 ............................................................................................................. 72

1999.gada	21.janvāra	Lielās	palātas	spriedums	lietā	“Garcia	Ruiz	v.	Spain”,	
iesnieguma	Nr.	30544/96 .......................................................................................................... 183

2002.gada	14.marta	spriedums	lietā	“Paul	and	Audrey	Edwards	v.	the	United 
Kingdom”,	iesnieguma	Nr.	46477/99 ....................................................................................... 72

2004.gada	30.novembra	Lielās	palātas	spriedums	lietā	“Oneriyildizi	v.	Turkey”,	
iesnieguma	Nr.	48939/99 ............................................................................................................. 72

2007.gada	12.jūlija	spriedums	lietā	“Jorgic	v.	Germany”,	iesnieguma	 
Nr.	74613/01 ......................................................................................................................................68

2008.gada	12.februāra	spriedums	lietā	“Kafkaris	v.	Cyprus”,	iesnieguma	 
Nr.	21906/04 ......................................................................................................................................68

2008.gada	27.novembra	Lielās	palātas	spriedums	lietā	“Salduz	v.	Turkey”,	
iesnieguma	Nr.	36391/02 .......................................................................................................... 284

2010.gada	12.augusta	spriedums	lietā	“Kammerer	v.	Austria”,	pieteikuma	
Nr.	32435/06 ................................................................................................................................... 261

2013.gada	21.oktobra	Lielās	palātas	spriedums	lietā	“Del	Rio	Prada	v.	Spain”,	
iesnieguma	Nr.	42750/09 .............................................................................................................68

2014.gada	17.jūlija	Lielās	palātas	spriedums	lietā	“Centre	for	Legal	Resources	 
on	Behalf	of	Valentin	Campeanu	v.	Romania”,	iesnieguma	Nr.	47848/08 ..........................72

*1	Lappušu	numerācija	Rādītājā	norādīta	bez	“K”	burta.
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2014.gada	24.jūlija	spriedums	lietā	“Bincat	and	Others	v.	Malta”,	iesnieguma	
Nr.	60908/11,	62110/11,	62129/11,	62312/11,	62338/11 ......................................... 72

2014.gada	10.oktobra	spriedums	lietā	“Marčan	v.	Croatia”,	 
pieteikums	Nr.	40820/12 ........................................................................................................... 261

2016.gada	7.janvāra	spriedums	lietā	“Dāvidsons	and	Savins	v.	Latvia”,	 
iesnieguma	Nr.	17574/07	un	25235/07 .............................................................................. 225

2016.gada	6.oktobra	spriedums	lietā	“Jemeļjanovs	v.	Latvia”,	 
iesnieguma	Nr.	37364/05 ................................................................................................186,	187

2016.gada	13.oktobra	spriedums	lietā	“Talmane	v.	Latvia”,	 
iesnieguma	Nr.	47938/07 ...................................................................................................56,	183

2017.gada	18.maija	lēmums	lietā	“Tuziks	v.	Latvia”,	iesnieguma	Nr.	30006/09 ........	187

 
1.2. Eiropas Savienības Tiesas spriedumi

2007.gada	14.jūnija	spriedums	lietā	“Commission	v.	the	United	Kingdom”,	
C-127/05,	ECLI:EU:C:2007:338 ...........................................................................................72,	73

2017.gada	19.oktobra	spriedums	lietā	“Otero	Ramos”,	C-531/15,	
ECLI:EU:C:2017:789 ........................................................................................................................ 73

2. Latvijas tiesu nolēmumi
2.1. Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumi

Satversmes	 tiesas	2003.gada	29.oktobra	 spriedums	 lietā	Nr.	2003-05-01	
“Par	Krimināllikuma	271.panta	atbilstību	Latvijas	Republikas	Satversmes	
91.	un	100.pantam” ....................................................................................................................... 143

Satversmes	 tiesas	 2003.	 gada	 27.jūnija	 spriedums	 lietā	 Nr.	 2003-03-01	
“Par	Latvijas	Kriminālprocesa	kodeksa	77.panta	septītās	daļas	3.teikuma	
atbilstību	Latvijas	Republikas	Satversmes	92.pantam” ................................................ 222

Satversmes	 tiesas	 2007.gada	 11.aprīļa	 spriedums	 lietā	 Nr.	 2006-28-01	
“Par	 likuma	 “Par	 iedzīvotāju	 ienākuma	 nodokli”	 22.panta	 ceturtās	 daļas	
otrā	teikuma	atbilstību	Latvijas	Republikas	Satversmes	92.pantam” ..................... 222

Satversmes	 tiesas	 2008.gada	 16.decembra	 spriedums	 lietā	Nr.	 2008-09-
0106	 “Par	 Krimināllikuma	 230.1.panta	 pirmās	 daļas	 atbilstību	 Eiropas	
Cilvēktiesību	 un	 pamatbrīvību	 aizsardzības	 konvencijas	 7.panta	 pirmās	
daļas	 pirmajam	 teikumam	 un	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 64.	 un	
65.pantam	un	92.panta	otrajam	teikumam”	 ........................................................................62

Satversmes	 tiesas	 2012.gada	 25.janvāra	 spriedums	 lietā	Nr.	 2011-08-01	
“Par	Valsts	fondēto	pensiju	likuma	4.panta	pirmās	daļas	atbilstību	Latvijas	
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Republikas	Satversmes	1.	un	109.pantam”............................................................................68

Satversmes	 tiesas	 2012.gada	 20.aprīļa	 spriedums	 lietā	 Nr.	 2011-16-01	
“Par	Maksātnespējas	likuma	62.panta	pirmās	daļas	un	Civilprocesa	likuma	
363.2panta	otrās	daļas	normām,	ciktāl	tās	neparedz	tiesas	tiesības	atbrīvot	
personas	no	depozīta	iemaksas,	atbilstību	Latvijas	Republikas	Satversmes	
92.pantam” ........................................................................................................................................ 224

Satversmes	tiesas	2012.gada	18.oktobra	spriedums	lietā	Nr.	2012-02-0106	
“Par	 likuma	 “Par	 akcīzes	 nodokli”	 33.panta	 piektās	 un	 septītās	 daļas	
vārdu	 “un	soda	naudu	saskaņā	ar	 likumu	 “Par	nodokļiem	un	nodevām””	
atbilstību	Latvijas	Republikas	Satversmes	92.panta	otrajam	teikumam	un	
Eiropas	Cilvēka	tiesību	un	pamatbrīvību	aizsardzības	konvencijas	Septītā	
protokola	4.pantam” ..................................................................................................................... 108

Satversmes	 tiesas	 2016.gada	 9.decembra	 spriedums	 lietā	 Nr.	 2016-08-01	 
“Par	 likuma	 „Par	 nekustamā	 īpašuma	 „Kaktiņi”,	 Lēdmanes	 pagastā,	
Lielvārdes	 novadā,	 daļu	 atsavināšanu	 sabiedrības	 vajadzībām,	 valsts	
autoceļa	 E22	 posma	 Rīga	 (Tīnūži)	 –	 Koknese	 rekonstrukcijas	 projekta	
īstenošanai”	atbilstību	Latvijas	Republikas	Satversmes	105.pantam” ................... 222

Satversmes	 tiesas	 2017.gada	 23.maija	 spriedums	 lietā	 Nr.	 2016-13-01	
“Par	 Kriminālprocesa	 likuma	 629.panta	 piektās	 daļas	 atbilstību	 Latvijas	
Republikas	Satversmes	92.panta	pirmajam	teikumam” ............................................... 215

Satversmes	tiesas	2018.gada	14.jūnija	spriedums	lietā	Nr.	2017-23-01	“Par	
Kriminālprocesa	likuma	573.panta	otrās	un	trešās	daļas	atbilstību	Latvijas	
Republikas	Satversmes	92.panta	pirmajam	teikumam” .................221,	222,	225,	227

Satversmes	 tiesas	 2018.gada	 16.decembra	 spriedums	 lietā	 
Nr.	2008-09-	0106	“Par	Krimināllikuma	230.1.panta	pirmās	daļas	atbilstību	
Eiropas	 Cilvēktiesību	 un	 pamatbrīvību	 aizsardzības	 konvencijas	 7.panta	
pirmās	 daļas	 pirmajam	 teikumam	 un	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 
64.	un	65.pantam	un	92.panta	otrajam	teikumam”	 ..........................................................68

 
2.2.  Latvijas Republikas Senāta (Augstākās tiesas)  
 nolēmumi

2.2.1. Administratīvo lietu departamenta lēmumi

2013.gada	25.februāra	lēmums	lietā	Nr.	SKA-106/2013	(A42922609) ................ 144

2.2.2. Krimināllietu departamenta lēmumi
2007.gada	1.marta	lēmums	lietā	Nr.	SKK-96/2007	(11096164005) ......................... 43

2007.gada	16.oktobra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-602/2007	(15830503206) ............... 40

2008.gada	22.janvāra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-3/2008	(13870000804) ................... 148

2008.gada	21.februāra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-5/2008	(15830607606) ................ 168
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2008.gada	31.jūlija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-267/2008	 
(1180033201,	1180005803,	11180206504,	11180175504) .................................... 255

2008.gada	31.jūlija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-385/2008	(11290006204) .................. 255

2008.gada	25.augusta	lēmums	lietā	Nr.	SKK-496/2008	(16870001206) ............ 255

2008.gada	2.decembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-632/2008	(11180163507) ........... 285

2009.gada	27.oktobra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-567/2009	(11092049806) ...............41

2010.gada	8.jūnija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-121/2010	(16870000808) .................... 213

2010.gada	17.decembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-629/2010	(11330010808) .............154

2011.gada	29.novembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-604/2011	(11815003910) ............170

2011.gada	15.decembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-664/11	(11091163208).............. 170

2012.gada	26.marta	lēmums	lietā	Nr.	SKK-129/2012	(13800003911) ................ 241

2012.gada	22.maija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-182/2012	(11220055807) .................... 74

2012.gada	4.jūnija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-8/2012	(15890002505) ...............163,	276

2012.gada	19.jūnija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-281/2012	(15830500406) ....................96

2012.gada	20.septembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-443/2012	(11091128507) ....... 186

2012.gada	16.oktobra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-546/2012	(11520070800) ............ 151

2012.gada	31.oktobra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-480/2012	(11089200909) ............... 42

2014.gada	16.maija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-302/2014	(11290018913) ................. 246

2014.gada	19.septembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-353/2014	(11096196008) ....... 163

2014.gada	6.novembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-505/2014	(11240010812) .......... 148

2015.gada	14.maija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-47/2015	(12507000607) .................... 206

2015.gada	28.maija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-74/2015	(11370030105) .................... 206

2015.gada	7.jūlija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-322/2015	(11210022713) ..................... 163

2015.gada	23.jūlija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-345/2015	(11261035714) .................. 255

2015.gada	30.jūlija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-317/2015	(11095047311) ........246,	247

2015.gada	17.septembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-473/2015	(11096124414) ....... 155

2016.gada	17.marta	lēmums	lietā	Nr.	SKK-154/2016	(11370038213,	
11370047413) ................................................................................................................................ 105

2016.gada	17.maija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-318/2016	(11100017814) ....................88

2016.gada	30.septembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-350/2016	(12814000506) ....... 247
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2017.gada	23.februāra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-68/2017	(11815006815) ....151,	241

2017.gada	29.marta	lēmums	lietā	Nr.	SKK-J-145/2017	(11905008614) .......141,	143

2017.gada	7.jūlija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-401/2017	(12507001511) ........................ 99

2017.gada	14.decembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-558/2017	(16870000308)	
ECLI:LV:AT:2017:1214.16870000308.1.L .................................................................141,	142

2017.gada	10.oktobra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-532/2017	(15830406610)	
ECLI:LV:AT:2017:1010.15830406610.1.L .............................................................................. 39

2017.gada	28.decembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-821/2017	(11088106917)	
ECLI:LV:AT:2017:1228.11088106917.2.L ........................................................................... 213

2018.gada	6.februāra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-47/2018	(11089172812)	
ECLI:LV:AT:2018:0206.11089172812.2.L .............................................................................. 42

2018.gada	24.maija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-150/2018	
(ECLI:LV:AT:2018:0524.11270005914.2.L) ....................................................................... 105

2018.gada	19.jūlija	lēmums	lietā	Nr.	SKK-362/2018	
(ECLI:LV:AT:2018:0719.11331060914.6.L) ..........................................................................88

2018.gada	4.septembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-337/2018	(11210030713)	
ECLI:LV:AT:2018:0904.11210030713.3.L .............................................................................. 42

2018.gada	6.septembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-194/2018	 
(ECLI:LV:AT:2018:0906.	11290030816.2.L) .........................................................................88

2018.gada	31.oktobra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-412/2018	 
(ECLI:LV:AT:2018:1031.	11092073616.2.L) ...................................................................... 256

2018.gada	23.novembra	lēmums	lietā	Nr.	SKK-514/2018	
(ECLI:LV:AT:2018:1123.15830101307.2.L) .......................................................................... 99

2019.gada	12.marta	lēmums	lietā	Nr.	SKK-94/2019	
(ECLI:LV:AT:2019:0312.11270001716.6.L) ....................................................................... 275

 
2.3. Tiesu prakses apkopojumi*2

Tiesu prakse krimināllietās par valsts amatpersonu un uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju atbildīgo darbinieku 
izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem” (2002–2003),	 Latvijas	
Republikas	Augstākā	tiesa,	2004............................................................................................. 142

Tiesu prakse par tiesībām uz kriminālprocesa pabeigšanu 
saprātīgā termiņā un soda noteikšanā, ja nav ievērotas tiesības uz  

*2	 Pieejami:	http://at.gov.lv/judikatura/tiesu	-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas
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kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā,	 Latvijas	 Republikas	
Augstākā	tiesa,	2013 ........................................................................................................................ 43

Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 317.panta otrās 
daļas, 318.panta otrās daļas un 319.panta otrās daļas,	 Latvijas	
Republikas	Augstākā	tiesa,	2014................................................................................................85

Tiesu prakse lietās, kurās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes ir 
būtisks kaitējums,	Latvijas	Republikas	Augstākā	tiesa,	2017 ....................................96

Tiesu prakse Kriminālprocesa likuma 464. un 465.panta piemērošanā,	
Latvijas	Republikas	Augstākā	tiesa,	2017 .................................................................206,	262

 
2.4. Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta  
un Krimināllietu tiesu palātas kopsapulces lēmumi

2008.gada	 1.jūlija	 kopsapulces	 lēmums	 “Par	 vienveidīgu	 tiesību	 normu	
piemērošanu	soda	noteikšanā” .........................................................................................41,	149
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Citu avotu rādītājs, uz kuriem publicētajos 
lēmumos dotas atsauces

lpp. (K-…)*1

 
Čepāne	I.	Tiesības	uz	taisnīgu	tiesu	kā	personas	pamattiesības.	Jurista	Vārds,	
27.09.2005.,	Nr.	36(391) ............................................................................................................262

Krastiņš	U.	Noziedzīga	nodarījuma	sastāvs	un	nodarījuma	kvalifikācija.	
Teorētiskie	aspekti.	Rīga:	Tiesu	namu	aģentūra,	2014 ................................70,	167,	168

Krastiņš	U.,	Liholaja	V.	Krimināllikuma	komentāri.	Pirmā	daļa	 
(I–VIII1	nodaļa).	Rīga:	Tiesu	namu	aģentūra,	2015,	65.lpp. .......................70,	106,	234

Krastiņš	U.,	Liholaja	V.,	Hamkova	D.	Krimināllikuma	komentāri.	 
Trešā	daļa	(XVIII–XXV	nodaļa).	Rīga:	Tiesu	namu	aģentūra,	2016.........97,	163,	181

Krastiņš	U.,	Liholaja	V.,	Niedre	A.	Krimināllikuma	zinātniski	praktiskais	
komentārs.	Sevišķā	daļa.	3.grāmata.	Rīga:	Firma	AFS,	2007 ............................... 96,	168
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