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IEVADS 

Šī tiesu prakses apkopojuma mērķis ir apkopot Latvijas tiesu praksi interneta tiesībās 

civiltiesību jomā par šādu tematu: atbildētāja noteikšana; jurisdikcija un piemērojamais 

likums. Tā kā termins “internets” nav ticis raksturots prakses apkopojuma pasūtījuma 

ietvaros, šī apkopojuma ietvaros šis termins saprasts tiesību literatūrā lietotā nozīmē. Kā 

norādīts Eiropas mediju tiesību literatūrā, “[p]retēji tā burtiskajai nozīmei termins “internets” 

nav viens tīkls [network angļu valodā – autora piezīme]. Drīzāk tas ir dažādu savstarpēji 

saistītu datoru tīklu sistēma”.1 Šajā saistībā būtu nošķirami termini “internets” un “globālais 

tīmeklis” (World Wide Web angļu valodā), kuri nav identiski.2 Kā akcentēts tiesību literatūrā, 

“[g]lobālais tīmeklis ir tikai viena lietojumprogramma, kaut neapšaubāmi vislabāk zināmā, ko 

cilvēki izmanto internetā. Tomēr internets nodrošina daudzus citus pakalpojumus kā e-pasts 

un interneta telefonija. [..] HTTP ir galvenais globālā tīmekļa piekļuves protokols. Pārlūka 

programmnodrošinājums kā, piemēram, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer un 

Google Chrome un meklētājs kā, piemēram, Google Search un Yahoo ir visi uzbūvēti uz 

globālā tīmekļa protokoliem”.3  Vienlaikus termins “internets” kā (prettiesiskas) darbības 

izdarīšanas vieta jānošķir no pašas (prettiesiskās) darbības, proti, personas publicētām 

(izplatītām) ziņām vai citām darbībām internetā, tostarp jo sevišķi globālajā tīmeklī. Līdz ar to 

interneta tiesības attiecas uz tiem materiālo tiesību pārkāpumiem, kuri var tikt izdarīti 

internetā saistībā ar personas publicētajām (izplatītajām) ziņām vai citām darbībām. Kaut 

globālais tīmeklis ir viens no interneta pakalpojuma veidiem, šajā tiesu prakses apkopojumā 

pamatā uzmanība veltīta tieši globālajam tīmeklim, ņemot vērā Latvijas tiesu praksē esošās 

lietas. 

Latvijas tiesu praksē konstatējams, ka Latvijas tiesas izmanto dažādus terminus kā 

sinonīmus globālā tīmekļa vietnes apzīmēšanai (piemēram, mājas lapa; interneta portāls, 

interneta vietne utt.), taču Latvijas tiesas izpētītajos nolēmumos visbiežāk izmanto terminu 

“interneta vietne”. Tomēr, ņemot vērā iepriekš raksturoto terminoloģiju interneta tiesībās, šī 

termina trūkums saistās ar to, ka tas kļūdaini norāda uz internetu, nevis globālo tīmekli. 

Tāpēc, ņemot vērā pēdējo gadu normatīvo aktu (piemēram, Preču zīmju likuma) 

terminoloģiju, šajā prakses apkopojumā izmantots termins “tīmekļvietne” (World Wide Web 

site – angļu val.).4 Vienlaikus no tīmekļvietnes jānošķir termins “domēna vārds”, kas saistās 

ar lietošanas tiesību iegūšanu uz konkrēto domēna vārdu, ar kuru apzīmēta konkrētā 

tīmekļvietne.5 

 
1 Oster J. European and International Media Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p.203.  
2 Ibid., p.206. 
3 Ibid. 
4 Jāņem vērā, ka atsevišķos normatīvajos aktos izmantots termins “tīmekļa vietne”, kas atbilst arī Latvijas 

Zinātņu akadēmijas apstiprinātajai terminoloģijai (sk. Termins “tīmekļa vietne”. Pieejams: 

https://termini.gov.lv/atrast/t%C4%ABmek%C4%BCa%20vietne/lv). 
5 Sk. termins “domēna vārds”. Pieejams: https://termini.gov.lv/atrast/dom%C4%93na%20v%C4%81rds/lv; 

Domēna vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā .lv 1.12.apakšpunkts. Pieejams: 

https://www.nic.lv/static/data/LV_Noteikumi_2019_LV_fin.pdf. 

https://termini.gov.lv/atrast/dom%C4%93na%20v%C4%81rds/lv
https://www.nic.lv/static/data/LV_Noteikumi_2019_LV_fin.pdf


Atbildētāja noteikšana; Jurisdikcija un piemērojamais likums Eiropas Savienības tiesību 

regulējums un prakse. Tiesu prakse interneta tiesībās Civiltiesību jomā (2013.-2020.gads) 

 

4 

 

Kaut internetā, jo sevišķi globālajā tīmeklī, pieļautie pārkāpumi var attiekties uz dažādām 

tiesību apakšnozarēm (intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība, goda un cieņas aizsardzība 

u.c. tiesību aizsardzības veidi), viens no jautājumiem attiecas uz atbildētāja noteikšanu gan 

iekšzemes, gan pārrobežu strīdos (pēdējā strīda veida gadījumā vērtējams piekritības 

(jurisdikcijas) un piemērojamā likuma jautājums). Abu šo jautājumu regulējums Latvijā 

konstatējams starptautiskajā un nacionālajā līmenī. No interneta tiesību viedokļa šajā 

apkopojumā uzmanība pievērsta gan Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem saistībā ar 

starptautisko privāttiesību regulējumu, proti, Briseles I, Briseles Ibis, Romas II regulām, gan 

tiem, kas attiecas uz atbildētāja noteikšanu atsevišķu kategoriju lietās, piemēram, strīdos 

saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanu vai domēna vārdu strīdos. Tāpat 

prakses apkopojumā izmantoti Latvijas nacionālie normatīvie akti saistībā ar atlasītajiem 

tiesas nolēmumiem. 

Tiesu prakses interneta tiesībās civiltiesību jomā ietvarā nošķirti divi dažādi, kaut 

savstarpēji saistīti jautājumi: pirmkārt, atbildētāja noteikšana lietās saistībā ar internetu, kas 

var aptvert gan iekšzemes strīdus, gan pārrobežu strīdus, piemēram, saistībā ar izplatītajām 

(publicētajām) ziņām tīmekļvietnē (tostarp, tīmekļvietnēs esošajos masu informācijas 

līdzekļos, lasītāju komentāros šajos masu informācijas līdzekļos, blogos, sociālajos tīklos 

utt.); un, otrkārt, jurisdikcija un piemērojamais likums lietās saistībā ar internetu, kas aptver 

vienīgi pārrobežu strīdus. 

Atbildētāja statuss var tikt saistīts ar divu veidu tiesību subjektiem kā personām, kas 

izdarīja konkrēto pārkāpumu. Pirmkārt, ar to tiesību subjektu, kas publicēja (izplatīja) 

konkrēto godu un cieņu aizskarošo ziņu vai veica citu prettiesisku darbību tīmekļvietnē. 

Otrkārt ar tiesību subjektu, kas pats nav veicis konkrēto prettiesisko darbību, bet pieļāvis, ka 

attiecīgajā tīmekļvietnē cita persona varēja izdarīt konkrēto pārkāpumu (piemēram, godu un 

cieņu aizskaroša komentāra ievietošana; bez tiesību subjekta atļaujas augšupielādēts 

autortiesību objekts; noteiktu darbību neveikšana informācijas sabiedrības pakalpojuma 

sniegšanas gadījumā). Tiesību subjekta veidam nav nozīmes atbildētāja noteikšanā, kas 

nozīmē, ka atbildētājs var būt gan publisko tiesību vai privāto tiesību juridiskā persona, 

personālsabiedrība vai fiziskā persona. Kā redzams no atlasītajiem nolēmumiem, vairumā 

lietās atbildētājs ir privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona. 

Ņemot vērā minētos divus jautājumus, atbildētāja noteikšana cieši saistīta ar to 

prasījumu, kuru cietušais (no materiālo tiesību viedokļa), kurš atbilst prasītājam (no 

procesuālo tiesību viedokļa), ir tiesīgs izvirzīt pret pārkāpēju (no materiālo tiesību viedokļa), 

kurš atbilst atbildētājam (no procesuālo tiesību viedokļa). Kā atspoguļots tālāk šajā prakses 

apkopojumā, konkrēta prasījuma identificēšana, tostarp, ietekmē atbildētāja noteikšanu 

interneta tiesībās civiltiesību jomā. Šāda pieeja pamatojas uz šajā prakses apkopojumā 

apkopoto Latvijas tiesu praksi, saskaņā ar kuru Latvijas tiesas nošķīrušas prasījumus, kurus 

var izvirzīt pret konkrētiem atbildētājiem, piemēram, strīdos saistībā ar domēna vārdiem 

atkarībā no prasījuma nosakāms, vai tas izvirzāms pret domēna vārda lietotāju vai domēna 
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vārdu reģistra uzturētājs6; strīdos saistībā ar goda un cieņas aizskārumu – pret konkrēto ziņu 

izplatītāju vai masu informācijas līdzekli, kas publicējis šīs ziņas; utt. Jāatzīmē, ka  

Prakses apkopojums aptver visu trīs Latvijas tiesu instanču atziņas lietās, kuras attiecas 

uz interneta tiesībām civiltiesību jomā iepriekš raksturotā temata ietvarā. Atbilstoši šī 

apkopojuma tematam apkopojums aptver vienīgi tos Latvijas tiesu nolēmumus, kuri pieņemti 

civillietās. Tai pat laikā atbilstoši pasūtītāja formulētajam apkopojuma temata uzdevumam 

tiesu prakses apkopojums sagatavots kopsakarā ar Eiropas Savienības (ES) tiesību regulējumu 

un praksi Eiropas Savienības Tiesas (EST) nolēmumos saistībā ar prakses apkopojuma 

tematu. Tomēr, ņemot vērā specifisko šī prakses apkopojuma tematu, nav izdevies konstatēt 

plašu Latvijas un arī EST nolēmumu klāstu, kas ietekmēja prakses apkopojuma apskatīto 

jautājumu loku. Vienlaikus jāatzīmē, ka šajā prakses apkopojumā raksturoti būtiski jautājumi, 

kas  vērtēti Latvijas tiesu un EST praksē. 

Prakses apkopojums attiecas uz 44 nolēmumiem, kuri pieņemti šādā laika posmā: no 

2013.gada līdz 2020.gada 30.maijam. 

Prakses apkopojums struktūra veidota atkarībā no dažādiem lietu veidiem, kuri attiecas 

uz apkopojuma tematu un saistībā ar kuriem konstatēti Latvijas tiesu nolēmumi neatkarīgi no 

tiesu instances, kas taisīja konkrēto nolēmumu. Tāpat šī prakses apkopojuma ietvaros nav 

uzskatīts par lietderīgu regulējumu apskatīt atrauti no prakses, tāpēc prakses apkopojuma 

nodaļās piemērojamais regulējums aplūkots kopsakarā ar EST un / vai Latvijas tiesu praksi. 

Prakses apkopojuma pirmā nodaļa veltīta goda un cieņas aizsardzībai internetā, 

strukturējot šo nodaļu tālāk atkarībā no atbildētāja veida, proti, masu informācijas līdzeklis, 

privātpersonas vai politiskās amatpersonas saistībā ar valsts iestāžu mājas lapā izplatītajām 

ziņām. Otrā nodaļa attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību internetā, 

koncentrējoties uz atbildētāja noteikšanu divu intelektuālā īpašuma tiesību objektu ietvaros, 

attiecībā uz kuriem konstatēti Latvijas tiesu nolēmumi iepriekš raksturotajā laika posmā. 

Trešā nodaļa turpina pirmo divu nodaļu tematiku un attiecas uz informācijas sabiedrības 

pakalpojuma sniegšanu un raksturo tās EST lietas (Latvijas tiesu nolēmumi iepriekš 

raksturotajā laika posmā nav konstatēti), kuras attiecas uz gadījumiem, kad atbildētājs var būt 

arī informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējs. Visbeidzot, prakses apkopojuma pēdējā 

nodaļa raksturo ES regulējumu kopsakarā ar EST un Latvijas tiesu praksi piekritības un 

piemērojamā likuma noteikšanai kontekstā ar internetu. Šajā nodaļā apskatītas gan EST, gan 

iepriekšējās nodaļās raksturotās lietas, kuras attiecas uz pārrobežu strīdu. 

Prakses apkopojumā norādītā tiesas nolēmumā paustā atziņa ir aplūkota kopsakarā ar tās 

vērtējumu no atbilstošas piemērošanas prakses viedokļa. 

Latvijas tiesu nolēmumu atlases metodoloģija šī prakses apkopojuma sagatavošanā bija 

šāda. Par pamatu Latvijas tiesu nolēmumu atlasei izmantota Latvijas anonimizēto nolēmumu 

datu bāze, kura pieejama elektroniski tīmekļvietnē manas.tiesas.lv. Latvijas tiesu nolēmumu 

atlase šajā datu bāzē veikta pēc šādiem kritērijiem. Pirmkārt, Latvijas tiesu nolēmumu atlase 

 
6 Domēna vārda reģistra uzturētājs regulēts Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv. 

1.18.apakšpunktā. Pieejams: https://www.nic.lv/static/data/LV_Noteikumi_2019_LV_fin.pdf. 

https://www.nic.lv/static/data/LV_Noteikumi_2019_LV_fin.pdf
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sašaurināta uz civillietām atbilstoši augstāk raksturotajam šī prakses apkopojuma tematam. 

Otrkārt, atlasīti tādi nolēmumi, kuri pieņemti iepriekš raksturotajā laika posmā. Treškārt, 

Latvijas tiesu nolēmumu atlase veikta pēc dažādiem interneta jomai raksturīgiem pārkāpuma 

atslēgvārdiem kā “goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšana”, “domēna vārds”, 

“domēnvārds”, “interneta portāls” ar meklēšanas tipu “meklēt locījumos”. Tāpat meklējums 

veikt pēc galveno sociālo tīklu nosaukumiem kā, piemēram, youtube, facebook, twitter. 

Vienlaikus tika konstatēts, ka tāda atslēgvārda kā “interneta vietne” nav lietderīga, ņemot vērā 

to, ka nospiedošā vairumā gadījumu tiek atlasīti tādi nolēmumi, kuri neattiecas uz šī prakses 

apkopojuma ietvaru. 

Latvijas anonimizēto nolēmumu datu bāzē veiktie tiesas nolēmumu atlases rezultāti 

pārbaudīti Augstākās tiesas mājas lapā, izmantojot tās judikatūras sadaļas, kuras tieši attiecas 

uz šī prakses apkopojuma tematu, proti, sadaļa Privātās dzīves, goda, cieņas un reputācijas 

aizskārums7 un sadaļa Intelektuālā īpašuma tiesības8. 

Atsevišķi nolēmumi šī prakses apkopojuma sagatavošanai tika saņemti no Pasūtītāja. Tā 

rezultātā atsaucē uz šāda veida nolēmumu nav norādīta tīmekļvietne, kurā šis nolēmums ir 

pieejams. 

Kaut apkopojums veikts kopsakarā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, Latvijas 

tiesu nolēmumu atlasē nebija iespējams izmantot meklētājvārdus atkarībā no konkrētās 

regulas (šajā gadījumā -  Briseles I Regulu (aptverot arī to nomainījušo Briseles Ibis Regulu) 

un Romas II Regulu), ņemot vērā šādi atlasīto nolēmumu daudzumu, kas nospiedošā vairumā 

gadījumu neattiecas uz šī prakses apkopojuma ietvaru. 

EST nolēmumu atlases metodoloģija bija šāda. EST nolēmumi atlasīti tiešsaistē esošajā 

eur-lex datu bāzē, atlasot konkrēto ES normatīvo aktu (Briseles Ibis Regula, Romas II Regula 

vai Direktīva 2000/31/EK) un pārbaudot šajā datu bāzē ar šo normatīvo aktu norādīto tiesu 

praksi (normatīvā akta sadaļā “Dokumenta informācija”). 

Šis prakses apkopojums noformēts izmantojot Augstākās tiesas vadlīnijas prakses 

apkopojuma sagatavošanai. 

  

 
7 Augstākā tiesa. Tiesu prakse, Judikatūras nolēmumu arhīvs, Civillietu departaments, Privātās dzīves, goda, 

cieņas un reputācijas aizskārums. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-

arhivs/civillietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/privatas-dzives-goda-cienas-un-reputacijas-

aizskarums. 
8 Augstākā tiesa. Tiesu prakse, Judikatūras nolēmumu arhīvs, Civillietu departaments, Intelektuālā īpašuma 

tiesības. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-

departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/intelektuala-ipasuma-tiesibas.  

http://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/privatas-dzives-goda-cienas-un-reputacijas-aizskarums
http://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/privatas-dzives-goda-cienas-un-reputacijas-aizskarums
http://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/privatas-dzives-goda-cienas-un-reputacijas-aizskarums
http://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/intelektuala-ipasuma-tiesibas
http://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/intelektuala-ipasuma-tiesibas
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1. LIETAS PAR GODA UN CIEŅAS AIZSARDZĪBU 

INTERNETĀ 

Tā kā šī prakses apkopojuma temats ierobežots ar atbildētāja noteikšanu interneta 

tiesībās, Latvijas tiesu nolēmumi goda un cieņas aizsardzības lietās atlasīti un vērtēti šī temata 

kontekstā. Kaut iepriekš ir sagatavoti divi tiesu prakses apkopojumi saistībā ar goda un cieņas 

civiltiesisko aizsardzību9, kura ietvaros, tostarp apkopotas tiesu prakses atziņas saistībā ar 

atbildētāja statusu un tā noteikšanu šāda veida lietās10, šis prakses apkopojums sava temata 

dēļ šos apkopojumus pēc būtības neatkārto, kaut atsevišķos aspektos, it sevišķi kad aplūkoti 

vieni un tie paši nolēmumi saistībā ar atbildētāja noteikšanu, var konstatēt līdzīgu jautājumu 

aplūkošanu. Tāpat jāņem vērā, ka atsevišķas šajā prakses apkopojuma nodaļā apkopotās 

Latvijas tiesu atziņas lietās par goda un cieņas aizsardzību internetā var tikt attiecinātas arī uz 

goda un cieņas aizsardzību vispār, taču šādu atziņu atlase nav šī prakses apkopojuma mērķis. 

1.1. Lietas par tīmekļvietnē reģistrētā masu informācijas līdzeklī 

izplatītām (publicētām) ziņām 

Likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 2.panta pirmā daļa satur termina 

“masu informācijas līdzeklis” skaidrojumu, atbilstoši kuram “interneta vietni [tīmekļvietni šī 

prakses apkopojuma terminoloģijā – V.M.] var reģistrēt kā masu informācijas līdzekli”. Tas 

nozīmē, ka gadījumā, ja konkrētā ziņa ir izplatīta (publicēta) tīmekļvietnē esošajā masu 

informācijas līdzeklī, tieši masu informācijas līdzeklis ir atbildīgs par tajā publicētām ziņām. 

Šajā saistībā jāņem vērā, ka persona, kura masu informācijas līdzekļu reģistrā reģistrēta kā 

konkrētā masu informācijas līdzekļa īpašnieks, ne vienmēr būs tā pati persona, kurai 

piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības. Par domēna vārda lietotāju uzskatāma persona, 

kura .lv augstākā līmeņa domēnā reģistrēto domēna vārdu datubāzē norādīta kā konkrētā 

domēna vārda lietotājs, proti, šai personai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības.11  

Latvijas tiesu praksē līdz šim nav tikusi vērtēta domēna vārda lietotāja atbildība par 

konkrētajā domēna vārdā reģistrētā masu informācijas līdzekļa izplatītajām (publicētajām) 

ziņām. 

Latvijas tiesu praksē nav konstatējams, ka Latvijas tiesām radušās grūtības konstatēt 

atbildētāju, kurš atbildīgs par konkrētajā tīmekļvietnē reģistrētā masu informācijas līdzekļa 

izplatītām ziņām. Tā, piemēram, vienā no lietām Senāts sava sprieduma motīvu daļā norādījis: 

 
9 Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Goda un cieņas civiltiesiskā aizsardzība: tiesu prakses apkopojums (2000.–

2018.). Pieejams: 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/6_Judikatura/Tiesu_prakses_apkopojumi/2018/Gods_un_ciena_apkopojums_3

0012019.docx; Latvijas Republikas Augstākās tiesa. Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko 

aizsardzību (2003/2004). Pieejams: 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/summaries/2004/Apkopojums_Gods_un_ciena.doc. 
10 Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Goda un cieņas civiltiesiskā aizsardzība: tiesu prakses apkopojums 

(2000.–2018.), 27.-29.lpp.; Latvijas Republikas Augstākās tiesa. Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas 

civiltiesisko aizsardzību (2003/2004), 30.-32.lpp. 
11 Termins “domēna vārda lietotājs” pamatojas uz Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā 

.lv 1.7.apakšpunktu. Pieejams: https://www.nic.lv/static/data/LV_Noteikumi_2019_LV_fin.pdf. 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/6_Judikatura/Tiesu_prakses_apkopojumi/2018/Gods_un_ciena_apkopojums_30012019.docx
http://at.gov.lv/files/uploads/files/6_Judikatura/Tiesu_prakses_apkopojumi/2018/Gods_un_ciena_apkopojums_30012019.docx
http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/summaries/2004/Apkopojums_Gods_un_ciena.doc
https://www.nic.lv/static/data/LV_Noteikumi_2019_LV_fin.pdf
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“[l]ietā nav strīda, ka atbildētāja interneta portālā www.leta.lv publicējusi ziņas, ka [..]”.12 No 

pierādījumu viedokļa šī Senāta sprieduma aprakstošajā daļā norādīts šāds faktu konstatējums:  

[a]tbildētāja ir nacionālā ziņu aģentūra, kura par atlīdzību pārdod ziņas citiem masu 

medijiem un publicē arī savā interneta portālā www.leta.lv, kur ar tām var iepazīties 

jebkurš interesents.13 

Ja konkrētā ziņa izplatīta tīmekļvietnē esošajā masu informācijas līdzeklī, kas pieder 

divām vai vairākām personām, visas šīs personas pieaicināmas lietā kā līdzatbildētāji. 

Vienā no lietām, kas skatīta kasācijas instancē, prasītājs norādīja uz to, ka konkrētajā 

tīmekļvietnē esošais masu informācijas līdzeklis pieder divām personām, abas no kurām 

pieaicināti kā līdzatbildētāji: 

Valsts SIA „Latvijas Televīzija” un valsts SIA „Latvijas Radio” [abi lietā pieaicināti kā 

līdzatbildētāji kopā ar žurnālistu /pers. C./ - V.M.] vienotajā ziņu portālā [..] publicēts raksts [..] 

(turpmāk - raksts), kā arī ievietots raksta audio materiāls (turpmāk- raidījums), kas atbilstoši 

mājaslapas sadaļā „Arhīvs” norādītajam Latvijas Radio [..] pārraidīts [..], valsts SIA „Latvijas 

Radio” Ziņu dienesta veidotā pētnieciski analītiskajā raidījumā [..]. Raksta/raidījuma autors ir 

/pers. C/.14 

Šajā lietā Latvijas tiesas nav devušas vērtējumu jautājums par to, vai šajā lietā abas 

sabiedrības vienlaicīgi ir kvalificējamas kā atbildības subjekti un tātad atbildētāji, noraidot 

prasību uz citiem pamatiem. 

No personas, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības, norobežojama persona, 

kura saistībā ar konkrēto domēna vārdu norādīta vai darbojas kā tehniskā kontaktpersona, 

kura veic tehniska rakstura darbības un nav atbildīga par konkrētā masu informācijas līdzekļa 

darbību. Jāatzīmē, ka atlasītajos Latvijas tiesu nolēmumos nav atrasts nolēmums, kas 

expressis verbis saturētu šādu atziņu. 

Saskaņā ar likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 21.panta pirmo daļu 

fiziskās vai juridiskās personas ir tiesīgas pieprasīt, lai masu informācijas līdzekļi atsauc par 

tām publicētās (pārraidītās) ziņas, ja tās neatbilst patiesībai. Citos goda un cieņas aizskaršanas 

gadījumos ir tiesības prasīt atvainošanos. Šī norma aplūkojama kopsakarā ar šī likuma 

28.pantu, kas paredz kaitējuma atlīdzināšanu un nosaka, 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. Tādējādi, atbilstoši šīm likuma normām prasība ceļama pret masu 

 
12 Senāta 2019.gada 10.jūlija sprieduma lietā Nr. SKC-233/2017 (C27151112) 

(ECLI:LV:AT:2017:1020.C27151112.2.S) 7.2.punkts; pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/332584.pdf. 
13 Turpat, 1.6.punkts. 
14 Senāta 2020.gada 30.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-77/2020 (C30450117) 

(ECLI:LV:AT:2020:0430.C30450117.7.S) 1.1.punkts; pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413068.pdf. 

http://www.leta.lv/
http://www.leta.lv/
https://tis.ta.gov.lv/tisreal?
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/332584.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413068.pdf
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informācijas līdzekli, kas publicēja konkrētās ziņas. Šajā saistībā Senāts savā nesenajā praksē 

spriedumu pamatojis ar šādu secinājumu: 

[i]evērojot likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 21.panta pirmo daļu, goda 

un cieņas aizskaršanas gadījumos fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības prasīt 

atvainošanos, bet atbilstoši 28.pantam 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.15 

No likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 21.panta pirmās daļas un 

28.panta noteikumiem izriet, ka persona, kura masu informācijas līdzekļu reģistrā 

reģistrēta par tīmekļvietnē esošā masu informācijas līdzekļa īpašnieku, nosakāma kā 

atbildētājs saistībā ar kādu vai abiem no minētajiem prasījumiem: godu un cieņu aizskarošo 

ziņu atsaukšana un / vai nemantiskā kaitējuma piedziņa.  

Tomēr, lai varētu izvirzīt kādu vai abus no šiem prasījumiem pret šādu personu, tai jābūt 

pieaicinātai lietā atbildētāja statusā. Tā vienā no Latvijas tiesās izskatītajām lietām tika vērtēta 

situācija, ka vairākās tīmekļvietnēs esošie masu informācijas līdzekļi publicēja trešās personas 

izplatīto ziņu. Cietušais cēla prasību pret šo trešo personu un tās pārstāvi, prasot atsaukt godu 

un cieņu aizskarošās ziņas un uzlikt par pienākumu atsaukumu publicēt visos masu 

informācijas līdzekļos, kurās šīs ziņas publicētas, norādot, tostarp konkrētās tīmekļvietnēs 

esošos masu informācijas līdzekļus. Taču personas, kuras atbildīgas par šo masu informācijas 

līdzekļu darbību, netika pieaicinātas lietā līdzatbildētāju statusā. Neskatoties uz šo apstākli, 

apelācijas instances tiesa uzlika par pienākumu līdzatbildētājam – trešajai personai - atsaukt 

godu un cieņu aizskarošās ziņas šajās tīmekļvietnēs esošajos masu informācijas līdzekļos. 

Šādos apstākļos Senāts atzina, ka nav iespējams apmierināt prasījumu pret personu, kura 

atbildīga par tīmekļvietnē esošo masu informācijas līdzekli, ja tā nav pieaicināta lietā kā 

atbildētājs: 

[m]inētie plašsaziņas līdzekļi [tostarp personas, kas atbildīgas par tīmekļvietnēs reģistrētiem masu 

informācijas līdzekļiem – V.M.] vai nu paši ir patstāvīgas juridiskas personas, vai ietilpst kādu 

juridisko personu sastāvā. [Apelācijas instances] [t]iesa nav apsvērusi, vai cits privāttiesību 

subjekts, kas konkrētajā gadījumā ir SIA „Dominante AO”, var ietekmēt plašsaziņas līdzekļos 

sniegtās informācijas saturu. [..] Uzlikt pienākumu atsaukt godu un cieņu aizskarošās ziņas var to 

izplatītājam, kas nozīmē, ka šādu ziņu izplatītājam ir jābūt lietā atbildētāja statusā.16 

 
15 Senāta 2020.gada 30.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-77/2020 (C30450117) 

(ECLI:LV:AT:2020:0430.C30450117.7.S) 8.2.punkts; pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413068.pdf. 
16 Senāta 2018.gada 22.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-86/2018 (C33288114) 

(ECLI:LV:AT:2018:0222.C33288114.1.S) 15.punkts; pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/345033.pdf. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413068.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/345033.pdf
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Atkārtoti skatot lietu, apelācijas instances tiesa nekonstatēja godu un cieņu aizskarošu 

ziņu esamību, nevērtējot jautājumu par personām, kuras atbildīgas par tīmekļvietnēs 

esošajiem masu informācijas līdzekļiem, kā līdzatbildētājiem šajā lietā.17 

No šīs lietas var izdarīt arī secinājumu, ka no atbildētāja noteikšanas viedokļa nav 

nozīmes, vai atbildētājs ir persona, kas pati publicē (izplata) tīmekļvietnē konkrētās ziņas, vai 

persona – šajā lietā masu informācijas līdzekļa īpašnieks - šīs ziņas pārpublicē. Jebkurā no 

šiem gadījumiem persona, kura atbildīga par masu informācijas līdzekli, kas pārpublicējis 

konkrēto ziņu, pieaicināma lietā kā atbildētājs. Šāds secinājums apstiprināts Latvijas tiesās 

izskatītajā lietā, kas skatīta pirmajā un apelācijas instances tiesās. Šajā lietā apelācijas 

instances tiesa izdarīja šādu secinājumu: 

[v]ienlaikus Civillietu tiesu kolēģija konstatē, ka fakts, ka atbildētājas subjektīvais viedoklis 

uztverts citās sociālo tīklu vietnēs, tur paplašināts un interpretēts, nav šīs prasības priekšmets, jo 

atbildētāja nav citu publikāciju (“NEPLP locekle PBK īpašnieku salīdzina ar Soprano pakalpiņu” 

(Delfi, Puaro, Leta), “Magnāts&purkšķis” (žurnāls“Ir”)) autore un prasība saistībā ar š[ī]m 

publikācijām nav celta. 18 

No personas, kas atbildīga par konkrēto masu informācijas līdzekli, jānošķir žurnālists, 

kurš ir autors rakstam, kas satur, prasītājaprāt, godu un cieņu aizskarošās ziņas. Šāds 

žurnālists var tikt pieaicināts lietā kā atbildētājs (līdzatbildētājs). Latvijas tiesu praksē saistībā 

ar ziņu, kura publicēta tīmekļvietnē esošā masu informācijas līdzeklī, konstatētas lietas, kad 

prasība celta pret žurnālistu, kurš ir autors rakstam, kurā šī ziņa ir tikusi publicēta. Tā augstāk 

pieminētajā lietā saistībā ar prasības celšanu pret divām personām kā līdzatbildētājiem, kas 

kopīgi atbildīgas par tīmekļvietnē esošo masu informācijas līdzekli, žurnālists kā raksta 

(raidījuma) autors tika pieaicināts lietā kā līdzatbildētājs.19 Taču, kā redzams no Senāta 

sprieduma, nevienā tiesu instancē nav ticis vērtēts jautājums, saskaņā ar kādiem kritērijiem 

žurnālists būtu nosakāms kā atbildības subjekts un līdz ar to pieaicināms lietā kā 

līdzatbildētājs un vai šie kritēriji konkrētajā lietā ir konstatējami. 

Latvijas tiesu praksē izskatīta lieta par tīmekļvietnē esošajā masu informācijas līdzeklī 

publicēto rakstu ar pseidonīmu situācijā, kad masu informācijas līdzekļa īpašnieks neatklāja 

raksta autoru. Arī šajā lietā prasība tika celta pret masu informācijas līdzekļa īpašnieku. Kā 

redzams no Senāta sprieduma aprakstošajā daļā (skatot lietu pirmo reizi) atreferētās apelācijas 

sūdzības, atbildētājs, kas bija apelators, neapšaubīja sevi kā atbildētāju šajā lietā. Senāta 

aprakstošās daļas spriedumā atreferēti apelācijas instances tiesas spriedumā norādītie 

kasācijas sūdzībā neapstrīdētie fakti: 

 
17 Rīgas apgabaltiesas 2018.gada 06.jūlija spriedums lietā Nr. CA-1717-18/15 (C33288114) 

(ECLI:LV:RAT:2018:0515.C17130715.3.S) (nepārsūdzēts); pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/388354.pdf. 
18 Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 23.decembra spriedums lietā Nr. CA-2944-14/24 (C27158413) (atteikts 

ierosināt kasācijas tiesvedību) – twitter, 10.punkts. Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/253534.pdf.  
19 Senāta 2020.gada 30.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-77/2020 (C30450117) 

(ECLI:LV:AT:2020:0430.C30450117.7.S); pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413068.pdf. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/388354.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413068.pdf
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SIA „TV NET” 2014.gada 4.augustā savā interneta portālā www.tvnet.lv sadaļā „Viedokļi” 

rubrikā „TVNET 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.20 

Atšķirīga situācija pastāv, ja sniegts raksta lasītāja komentārs pie raksta, kas publicēts 

tīmekļvietnē esošajā masu informācijas līdzeklī. Tā vienā no Latvijas tiesās izskatītajām 

lietām apelācijas instances tiesas savā spriedumā atreferējusi prasības pieteikumā norādīto un 

lietā neapstrīdēto apsvērumu: 

[p]rasības pieteikumā norādīts, ka atbildētājs no oficiāli nenoskaidrotiem avotiem uzzinājis par 

prasītājas māsīcas /pers. H/ nāvi un prasītājas aizstāvja 2015.gada 25.novembrī iesniegto lūgumu 

par atļaujas saņemšanu izbraukt no valsts. Prettiesiski iegūto informāciju atbildētājs izmantojis, lai 

publiski aizskartu un pazemotu prasītāju, turklāt laikā, kad prasītāja patiesi pārdzīvojusi tuva 

cilvēka zaudējumu. Proti, 2014.gada 27.novembrī plkst.02:18:23 un 16:19:20 no IP adreses /ip 

adrese/, slēpjoties zem anonīmiem lietotājvārdiem ,,Vainas novelšana uz citiem” un ,,Kapu sargs” 

interneta portālā ,,kompromat.lv” komentāros pie raksta ,,/raksta nosaukums/” atbildētājs 

publicējis komentārus [..].21 

No pierādījumu viedokļa persona var tikt noteikta par atbildētāju lietā saistībā ar godu un 

cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu internetā tikai tad, ja pierādīts fakts, ka konkrētā persona, 

kura noteikta kā atbildētājs lietā, ir šīs ziņas izplatījusi. Šo secinājumu ilustrē šāds 

Latvijas tiesu prakses piemērs.  

Senāta sprieduma aprakstošajā daļā norādīts šāds prasības pieteikumā norādīto faktu 

atreferējums saistībā ar, prasītājaprāt, līdzatbildētāju prettiesiskām darbībām internetā 

sociālajā tīklā youtube, blogā u.c. tīmekļvietnēs: 

atbildētāji vai viņu pilnvarotā persona ar pseidonīmiem“/pers. E/” un /Nosaukums C/ ievietoja 

iepriekš minētos sižetus, kuros tika paustas nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas ziņas, interneta 

portālā www.youtube.com un citās interneta vietnēs, kā arī vērsās ar šiem apmelojumiem pie 

prasītāja darba kolēģiem dažādos sociālajos tīklos. Tāpat ir izveidots interneta blogs 

http://ereneslacis.blogspot.com, kurā izvietoti minētie ziņu raidījumi, bez prasītāja piekrišanas 

iegūta un ievietota prasītāja fotogrāfija, kā arī paustas nepatiesas ziņas, kas aizskar prasītāja godu 

un cieņu. Prasītājs uzskata, ka šo blogu izveidojuši atbildētāji.  

Tālāk Senāta sprieduma aprakstošajā daļā norādīts pirmās instances tiesas sprieduma 

atreferējums par pierādījumu esamību, kam pievienojās apelācijas instances tiesa: 

[a]ttiecībā uz minēto televīzijas raidījumu sižetu ievietošanu interneta vietnēs, kā arī interneta 

blogu izveidošanu, ko apstiprina lietā iesniegtais zvērināta tiesu izpildītāja/datums/akts Nr. 

/numurs/ par fakta fiksēšanu, un elektronisko vēstuļu nosūtīšanu uz SIA „/Nosaukums F/” 

 
20 Senāta 2019.gada 10.jūlija sprieduma lietā Nr. SKC-40/2019 (C30292615) 

(ECLI:LV:AT:2019:0710.C30292615.1.S) 5.1.3.punkts; pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386777.pdf.  
21 Rīgas apgabaltiesas 2018.gada 15.maija spriedums lietā Nr. CA-0464-18/1 (C17130715) 

(ECLI:LV:RAT:2018:0515.C17130715.3.S) (nepārsūdzēts); pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/357907.pdf. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386777.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/357907.pdf
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direktora /pers. B/ elektroniskā pasta adresi, ko apstiprina lietā iesniegtais zvērināta tiesu 

izpildītāja /datums/ akts Nr. /numurs/ par fakta fiksēšanu, atzīstams, ka prasītājs savu prasību šajā 

daļā nav pierādījis. Lietā nav iesniegti pierādījumi par to, ka šādas darbības būtu veikuši 

atbildētāji. 

Tālāk Senāta sprieduma aprakstošajā daļā norādīts apelācijas instances tiesas sprieduma 

atreferējums, atbilstoši kuram nav pierādīts, ka līdzatbildētāji veikuši konkrētās darbības 

internetā, proti, nav pierādīti prasības pieteikumā norādītie fakti: 

[p]rasītājs nepiekrīt pirmās instances secinājumam arī par to, ka viņš nav pierādījis prasību daļā 

par televīzijas sižetu ievietošanu interneta vietnēs, interneta bloga izveidi un elektronisko vēstuļu 

nosūtīšanu. Prasītājs, atsaucoties uz Civilprocesa likuma 96.panta piekto daļu, norāda, ka 

atbildētāji šos apstākļus nav apstrīdējuši, tāpēc prasītājs bija atbrīvots no pierādīšanas pienākuma. 

Tiesa nepiekrīt šādam prasītāja viedoklim, jo no atbildētāju sniegtajiem paskaidrojumiem redzams, 

ka prasība netiek atzīta pilnīgi. Tādējādi saskaņā ar Civilprocesa likuma 93.panta pirmo daļu katrai 

pusei jāpierāda tie fakti, uz kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus. Pirmās instances 

tiesa pamatoti atzina, ka prasītājs nav pierādījis, ka minētās darbības veica tieši atbildētāji.  

Savukārt Senāts, vērtējot jautājumu, vai prasība celta pret īstajiem līdzatbildētājiem, atzina 

to, ka šādam apgalvojumam trūkst pierādījumu: 

[k]asācijas sūdzībā nav norādīts kādi pierādījumi apliecina faktu, ka atbildētāji ievietoja 

internetā sižetus un izveidoja blogu. Līdz ar to kasācijas sūdzības argumenti, ka apelācijas 

instances tiesa atzina šo faktu par nepierādītu, nav apspriežami.22 

Skatot lietu atkārtoti, apelācijas instances tiesa atzina, ka prasītājs nav pierādījis, ka 

atbildētāji ievietoja internetā sižetus un izveidoja interneta blogu, kurā arī tika izplatītas 

nepatiesas, prasītāja godu un cieņu aizskarošas ziņas.23 

1.2. Lietas par privātpersonas izplatītajām (publicētajām) ziņām 

tīmekļvietnē 

Līdzīgi kā masu informācijas līdzekļu izplatīto ziņu gadījumā risināms jautājums par 

atbildētāju, ja tīmekļvietnē, kurā nav reģistrēts masu informācijas līdzeklis, publicēta 

(izplatīta) godu un cieņu aizskaroša ziņa. Šajā gadījumā par atbildētāju nosakāma tā persona, 

kura izplatīja konkrēto ziņu, par ko tai jāuzņemas atbildība atbilstoši Latvijas Republikas 

1937.gada Civillikuma 2352.1 pantam un/vai 1635.panta pirmajai daļai. Latvijas tiesu praksē 

ir konstatējamas lietas saistībā ar situāciju, ka tīmekļvietnē izplatīta publikācija, kurai norādīts 

autors un kura satur godu un cieņu aizskarošas ziņas. Šādā situācijā ziņu izplatītājs nosakāms 

kā atbildības subjekts un līdz ar to atbildētājs prasījumos par godu un cieņu aizskarošu ziņu 

atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma piedziņu.  

 
22 Senāta 2017.gada 06.marta spriedums lietā Nr. SKC-98/2017 (C17150712) - Youtube. Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/301924.pdf. 
23 Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 14.septembra spriedums lietā Nr. CA-1885-17/22 (C17150712) 

(ECLI:LV:RAT:2017:0914.C17150712.2.S), 13.punkts – Youtube (atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību). 

Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/344330.pdf. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/301924.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/344330.pdf
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Šāda atziņa izriet no šādas lietas. Latvijas tiesas izskatīja lietu, kurā tīmekļvietnē 

“Daugavas balss” publicēta identificēta autora publikācija, kas bija par pamatu pret šo autoru 

celtajai prasībai par nepatiesu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma apmēra noteikšanu un 

piedziņu. Tā kā šis autors atbildētāja statusā savu autorību konkrētajam rakstam neapšaubīja, 

tiesas nolēmumā norādīts: 

[l]ietā nav strīda par sekojošiem apstākļiem. 2016.gada 26.janvārī interneta portālā ,,Daugavas 

balss”(www.daugavasbalss.lv) publicēts atbildētāja /pers. A/, LPSR VDK zinātniskās izpētes 

komisijas locekļa, raksts „Ogres kolaboranta slavināšana” (lietas 12.-13.lapa). [..].24 

Līdzīgu pieeju Latvijas tiesas izmantojušas, ja konkrētā ziņa ir tikusi izplatīta (publicēta) 

kādā no sociālajiem tīkliem. Šajā situācijā Latvijas tiesas atzina par atbilstošu prasījumu par 

goda un cieņas aizsardzību pret personu, kura ir šīs publikācijas autors. Kā var saprast no 

šādas Latvijas tiesu izmantotās pieejas, šī persona nošķirama gan no personas, kurai pieder 

konkrētais sociālais tīkls, gan personas, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības, kas 

apzīmē tīmekļvietni, kurā atrodas sociālais tīkls (kaut tieši šis fakts nav norādīts pašā 

nolēmumā). Tā Latvijas tiesas izdarīja šādu secinājumu lietā, kurā tika vērtēts prasījums par 

pienākuma uzlikšanu atsaukt sociālajā tīklā twitter izplatīto ziņu, nosakot šīs ziņas 

atsaukšanas kārtību: 

[a]pkopojot minēto, secināms, ka izteiciena lietošana apliecina tikai to, ka /pers. B/ savā 

mikroblogošanas vietnē Twitter ir veicis situācijas subjektīvu novērtējumu, tas ir, paudis viedokli. 

Pie šādiem apstākļiem prasība daļā par pienākuma uzlikšanu /pers. B/ atsaukt nepatiesas ziņas ir 

noraidāma kā nepamatota.25 

Citā lietā arī saistībā ar ziņu, kas publicēta sociālajā tīklā twitter, tika izvirzīts prasījums 

par goda un cieņas aizskarošu ciņu atzīšanu un nemantiskā kaitējuma piedziņu, pret personu, 

kas publicēja konkrēto ziņu. Šajā lietā Latvijas tiesas izdarīja šādu secinājumu: 

[l]ietā nav strīda par to, ka pēc 04.04.2012 notikušās Latvijas Republikas Nacionālās 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk tekstā- „NEPLP”) pārstāvju oficiālās 

tikšanā sar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas Mediju Alianse”, (turpmāk tekstā- 

„???”) pārstāvjiem, kur kā viens no pārstāvjiem piedalījās prasītājs kā BMA līdzīpašnieks un 

valdes priekšsēdētājs, tajā pašā dienā sociālajā tīklā „Twitter”, kas atrodas Interneta vietnē 

Twitter.com, atbildētāja savā mikroblogošanas kontā publicēja sekojoša satura ierakstu: 

„Šodien NEPLP tikāmies ar PBK īpašnieku. Beidzot atcerējos, ko viņš atgādināja; vienu no 

Tonija Soprano ,,6-tjorkām”” [spriedumā ieraksts atspoguļots trekninātiem burtiem – V.M.] 

(turpmāk tekstā- „Ieraksts”).26 

 
24 Zemgales apgabaltiesas 2018.gada 30.novembra spriedums lietā Nr. CA-0357-18/12 (C24092516) 

(ECLI:LV:RAT:2018:0515.C17130715.3.S) (kasācijas tiesvedības ierosināšana atteikta); pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/382406.pdf. 
25 Rīgas apgabaltiesas 2015.gada 19.jūnija spriedums lietā Nr. CA-1070-15/33 (C35053314) (atteikts ierosināt 

kasācijas tiesvedību) - goda un cieņas aizskārums Twitter ierakstā. Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/270191.pdf.  
26 Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 23.decembra spriedums lietā Nr. CA-2944-14/24 (C27158413) (atteikts 

ierosināt kasācijas tiesvedību) – twitter, 8.punkts. Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/253534.pdf.  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/382406.pdf
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Kā redzams no šī apelācijas instances tiesas secinājuma, apelācijas instances tiesa 

neapšaubīja to, ka atbildētājs par sociālajā tīklā publicētu ziņu ir tieši ziņas izplatītājs, nevis 

persona, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības, kas apzīmē tīmekļvietni, kurā 

izvietots sociālais tīkls, šajā gadījumā – twitter, vai šī sociālā tīkla īpašnieks. 

Līdzīgs risinājums būtu arī citu sociālo tīklu gadījumā kā, piemēram, video failu 

izvietošana tīmekļvietnē youtube. Šajā situācijā prasījums tika izvirzīts pret konkrētā faila 

publiskotāju (izplatītāju) tīmekļvietnē youtube, tostarp par nemantiskā kaitējuma piedziņu uz 

Civillikuma 1635. panta pamata. Šajā lietā apelācijas instances tiesa konstatēja video faila 

publicēšanu: 

[l]ietā nepastāv strīds par faktu, ka interneta youtube.com vietnē, kuras lietotājs ir /pers. I/, 

2013.gada 14.novembrī ir publicēts video ar nosaukumu “/nosaukums/= VIDEO”, kas ir analogs 

administratīvā pārkāpuma lietās esošajam un kurā nofilmēti/pers. G/, /pers. F/ un /pers. E/. Video 

ir pievienots apraksts“/pers.//pers./neņēma galvā, bet kārtības sargi izskatījās kā parādnieki 

bankā...Sodu par šādu rupju uzvedību sievietes saņēma unikālu: Jūrmalas tiesa pilnībā attaisnoja 

(!!) /apraksts/- tika cauri ar 50 latu sodu (!!!), lai gan sankcija LR likuma pants par agresīvu 

nepakļaušanos policijas likumīgajām prasībām bija arests uz 15 diennaktīm. Nepārsteigs, ja 

pieredzējis advokāts, ko algo Fima, mācēs izvilkt arī pašu kukuļdevēju. Un viss vien tādēļ, ka 

policijas darbības bija nesaskaņotas. Mēs esam pieraduši redzēt un lasīt materiālus par Latvijas 

policijas pilnvaru pārsniegšanu. Šeit – pavisam cits gadījums. Kad nekaunīgie pārkāpēji izturas 

pret likumsargiem ne vien izaicinoši, pārkāpjot likumu, bet arī izbēg no reāla soda...). Tiesas 

kolēģija nepiedod ticamību atbildētāja /pers. I/ paskaidrojumiem par to, ka minēto videomateriālu 

ar komentāru viņš nav ievietojis savā profilā un vērtē šos paskaidrojumus kā dotus nolūkā 

izvairīties no atbildības sekojošu motīvu dēļ [..].27 

Tālāk apelācijas instances tiesa konstatēja konkrētās personas atbildību, nevis youtube 

īpašnieka atbildību par šajā sociālajā tīklā publiskotajiem failiem: 

[n]o www.youtube.com publicētās informācijas par lietotāja/pers. I/ profila izveidi (/e-adrese/) 

tiesas kolēģija secina, ka lietotāja/pers. I/ profils ir izveidots 2010.gada 6.februārī (Joined 6 Feb 

2010). Kā pirmās instances, tā arī apelācijas instances tiesā atbildētājs /pers. I/ atzina, ka viņš ir 

vietnes “/pers. I/” (/e-adrese/) īpašnieks un visus video tajā, izņemot “/nosaukums/= VIDEO”, ir 

ievietojis viņš. Saskaņā ar youtube.com Pakalpojumu sniegšanas noteikumu 4.punktu “YouTube 

lietotāja profils” “Lai piekļūtu dažām Vietnes iespējām vai citiem Pakalpojuma elementiem, Jums 

būs jāizveido YouTube lietotāja profils. Veidojot savu profilu, Jums ir jāsniedz precīza un pilnīga 

informācija. Svarīgi, lai Jūs nodrošinātu sava YouTube profila paroles drošību un konfidencialitāti 

(4.1punkts). Jums ir nekavējoties jāinformē YouTube par jebkādu drošības pārkāpumu vai Jūsu 

YouTube profila neatļautu lietošanu, par kuru Jūs esat uzzinājis (4.2punkts). Jūs piekrītat, ka 

vienīgi Jūs būsiet atbildīgs (YouTube un citu priekšā) par visām darbībām, kas tiek veiktas 

izmantojot Jūsu YouTube profilu (4.3punkts)”. “/nosaukums/= VIDEO” 2013.gada 14.novembrī ir 

publicēts interneta vietnē www.youtube.com lietotājs /pers. I/, tādēļ tieši /pers. I/ kā šās vietnes 

lietotājam iestājas atbildība par šajā vietnē publicētā dokumenta saturu. Nekādus pierādījumus par 

 
27 Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 8.jūnija spriedums lietā Nr. CA-1075/20 (C27113314) (atteikts ierosināt 

kasācijas tiesvedību) - informācijas neizpaušanas pārkāpums, izpaužot informāciju youtube ievietotajā video. 

Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/298748.pdf.  
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jebkādiem YouTube drošības pārkāpumiem vai sava YouTube profila neatļautu lietošanu /pers. I/ 

tiesā nav iesniedzis.28 

Šajā lietā Latvijas tiesas ir expressis verbis nošķīrušas personu, kurai piešķirtas domēna 

vārda lietošanas tiesības, kas apzīmē tīmekļvietni, kurā atrodas sociālais tīkls, no personas, 

kas izplatīja konkrēto ziņu šajā tīmekļvietnē.  

Tomēr, kā redzams no šī citētā tiesas nolēmuma fragmenta, šajā gadījumā Latvijas tiesas 

nav ņēmušas vērā, ka domēna vārda lietotājs var būt vienlaikus uzskatāms par informācijas 

sabiedrības pakalpojuma sniedzēju, kas izpaužas piekļuves nodrošināšanā sociālajam tīklam. 

Pretēji citētajā fragmentā izdarītajiem secinājumiem, tos vispārinot, domēna vārda lietotājs 

var būt patstāvīgs atbildības subjekts un tātad nosakāms kā atbildētājs atbilstoši regulējumam 

par informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzēju (jāņem vērā, ka persona, kurai piešķirtas 

domēna vārda lietošanas tiesības, un informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējs var būt 

atšķirīgas personas). No šī regulējuma viedokļa nekādi līguma noteikumi, saskaņā ar kuriem 

konkrētais informācijas pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību trešo personu priekšā, 

nav spēkā, kā tas redzams no Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma, to tulkojot 

atbilstoši tajā transponētās Elektroniskās tirdzniecības direktīvas normām kopsakarā ar EST 

praksi. 

Tiesu prakse saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzēju ir aplūkota 

atsevišķi šī prakses apkopojuma 3.nodaļā. 

1.3. Lietas par valsts iestādes tīmekļvietnē izplatītajām (publicētajām) 

ziņām 

Valsts iestādes, tostarp ministrijas, uztur savas tīmekļvietnes, kurās publicē (izplata) dažādas 

ziņas (publikācijas). Jāņem tāpēc vērā, ka ministrijas kā valsts iestādes mājas lapā publicētās 

ziņas arī var būt par pamatu prasības celšanai par goda un cieņas aizsardzību saistībā ar šīm 

ziņām. No šī viedokļa rodas jautājums, kura persona – Latvijas Republika kā sākotnējā 

publiskā persona, ministrs vai ziņu sagatavojušais ierēdnis vai darbinieks – nosakāms un tātad 

pieaicināms lietā kā atbildētājs par ziņām, kas izplatītas ministrijas mājas lapā.  

Šo problemātiku atspoguļo viena no Latvijas tiesu praksē konstatētajām lietām. Šajā lietā 

prasība tika celta pret ministru par oficiālajā ministrijas tīmekļvietnes sadaļā „Informācija 

presei” ievietoto publikāciju Tieslietu ministrs: valstij naidīgi noskaņotu politisko partiju 

reģistrācijas iespējamība ir tiešs demokrātijas apdraudējums par godu un cieņu aizskarošu 

ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu, pamatojoties uz Civillikuma 

2352.1 pantu. Kā tika konstatēts lietas izskatīšanas laikā, šo publikāciju (prasības pieteikumā 

raksturota kā ministrijas tīmekļvietnē ievietotā preses relīze) sagatavoja ministra preses 

sekretāre. Prasība tomēr tika celta pret pašu ministru. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu 

prasība apmierināta daļēji, tostarp uzliekot ministram par pienākumu atsaukt minēto 

publikāciju. Šajā daļā ministrs kā atbildētājs apstrīdēja apelācijas instances tiesas spriedumu 

kasācijas kārtībā, kasācijas sūdzībā norādot, tostarp uz to, ka apelācijas instances tiesa bez 

 
28 Turpat.  
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pamatojuma viņam piemērojusi civiltiesisko atbildību par tādu ziņu paušanu, kura autors un 

izplatītājs viņš nav. Izskatot kasācijas sūdzību, Senāta motīvu daļā norādīts, tostarp šāds 

secinājums: 

[k]ā tas konstatēts pārsūdzētajā spriedumā, informācija publiskota Tieslietu ministrijas (valsts 

tiešās pārvaldes iestādes) interneta vietnē. Savukārt informāciju publicēšanai gatavojis šīs iestādes 

darbinieks, kurš veicis teksta redakcionālu kārtošanu, apvienojot ziņas (3. un 4.rindkopa) un 

viedokļus (1. un 2.rinkopa) vienkopus. Lai arī tiesa norādījusi, ka informācijas publicēšanas veids 

neitrālam lasītājam to liktu uztvert kā vienotu ziņu, tomēr tiesas secinājumu, ka tā ir vērtējama 

kā/pers. B/ pausta ziņa, Augstākā tiesa nevar atzīt par pamatotu. Šāds secinājums nonāk pretrunā 

ar pašas tiesas konstatētajiem apstākļiem par strīdus ziņas sagatavotāju un publiskotāju, kurš nav 

atbildētājs. Lietā nav strīda par to, ka preses relīzes 1.rindkopā ietverts atbildētāja uzskats, ka 

„demokrātiskā valstī nav pieļaujams, ka politiskajās partijās, proti – organizācijās, kuru 

pašsaprotamais mērķis ir iegūt varu valstī, darbojas un jo īpaši tās vada personas, kuras aktīvi 

veicina naida izpausmes sabiedrībā”, bet 2.rindkopā citēts atbildētāja viedoklis: „Šādu pretvalstiski 

noskaņotu personu dibināts un vadīts politisks spēks apdraud sabiedrības drošību.” Atbildība par 

viedokļa paušanu neietilpst Civillikuma 2352. 1panta tvērumā, tāpēc šajā normā paredzētās 

tiesiskās sekas (ziņu atsaukšana) nevar tikt piemērotas gadījumos, kad tiek pausts personas uzskats 

vai viedoklis.29  

Atkārtoti skatot lietu, apelācijas instances tiesa noraidīja prasību, savu viedokli pamatojot, 

tostarp ar šādu apsvērumu: 

[p]irmās instances tiesa savā spriedumā ir atzinusi, ka strīdus publikācijā par ziņām Civillikuma 

2352. 1 panta tvērumā atzīstamas tikai tās 3. un 4. rindkopā ietvertie paziņojumi par izmaiņu 

reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā prasītāju vadītajā partijā un tieslietu ministra lūgumu Uzņēmumu 

reģistram sniegt skaidrojumu. Taču minētās ziņas sagatavojis nevis pats atbildētājs, bet gan 

tieslietu ministra preses sekretāre. Savukārt publikācijas 1. un 2. rindkopā ietvertas nevis 

atbildētāja izplatītas ziņas, bet gan viņa izteiktie viedokļi, kuros, turklāt, nav pieminēts neviens no 

prasītājiem. Šādam atzinumam nav iebildusi arī Augstākā tiesa savā spriedumā. Ņemot vērā 

minēto, Civillietu tiesas kolēģija ir pārliecinājusies, ka lietā nav nodibināti tādi pierādījumi, kas 

par strīdus publikāciju Tieslietu ministrijas interneta mājaslapā radītu atbildētājam Civillikuma 

2352. 1 pantā paredzēto atbildību par ziņu izplatīšanu. Secīgi nav konstatējams pamats arī no tās 

izrietošajam prasījumam par kaitējuma atlīdzināšanu. Līdz ar to kolēģija atzīst, ka pirmās 

instances tiesa pamatoti noraidījusi celto prasību.30  

Ja pamatojas uz līdzšinējo Latvijas tiesu praksi goda un cieņas aizsardzības lietās, kura 

apkopota augstāk, saskaņā ar kuru prasība ceļama pret ziņu izplatītāju, būtu apsverams 

jautājums, vai pati ministrija šajā gadījumā nav uzskatāma par ziņu izplatītāju. Ja šis 

jautājums tiktu atbildēts apstiprinoši, šādā prasībā par atbildētāju būtu nosakāma Latvijas 

Republika kā sākotnējā publiskā persona, jo saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu 

ministrijai kā tiešās pārvaldes iestādei nav piešķirta tiesībsubjektība. 

 
29 Senāta 2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr. SKC – 26/2017 (C30706512). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299954.pdf. 
30 Rīgas apgabaltiesas 2018. gada 23. janvāra spriedums lietā Nr. CA-0140-18/10 (C30706512) 

(ECLI:LV:RAT:2018:0123.C30706512.1.S) (nepārsūdzēts). Pieejams:  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/348145.pdf. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299954.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/348145.pdf
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2. LIETAS PAR INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU 

AIZSARDZĪBU INTERNETĀ 

2.1. Lietas saistībā ar domēna vārdiem 

Izpētītajā Latvijas tiesu praksē konstatējams, ka Latvijas tiesas skatījušas strīdus saistībā ar 

domēna vārdiem, kas aptver domēna vārda kā viena no atšķirības apzīmējumiem31 

izmantošanu tīmeklī. No šo strīdu viedokļa izšķirami divu strīdu veidi: strīdi par ar domēna 

vārdu apzīmētā tīmekļvietnes saturu (piemēram, ja noticis intelektuālā īpašuma tiesību 

pārkāpums ar domēna vārdu apzīmētā tīmekļvietnē, kas per se nav saistīts ar konkrētā 

domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu vai atņemšanu) un strīdi saistībā ar domēna 

vārda lietošanas tiesību izmantošanu, kas var novest pie domēna vārda lietošanas tiesību 

apstrīdēšanas un galarezultātā arī to zaudēšanas.  

Pirmā strīda gadījumā prasījums tiek pieteikts par konkrētu darbību aizliegumu saistībā 

ar tīmekļvietni, kas apzīmēta ar konkrēto domēna vārdu.32 Šajā gadījumā prasījuma mērķis ir 

nevis atbildētājam aizliegt izmantot domēna vārda lietošanas tiesības, bet gan aizliegt veikt un 

/ vai uzlikt par pienākumu veikt konkrētas darbības tīmekļvietnē saistībā ar tās saturu.  

Otrā strīda gadījumā var tikt pieteikti vairāki prasījumi, kuri ne vienmēr ir savstarpēji 

izslēdzoši: aizliegums izmantot konkrētā domēna vārda lietošanas tiesības pilnībā vai daļā33 

un / vai mainīt domēna vārdu34 un / vai pienākuma uzlikšana nodot domēna vārda lietošanas 

tiesību prasītājam35. Ja saistībā ar pirmo un otro prasījuma veidu atbildētājs ir persona, kurai 

piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības, tad saistībā ar pēdējo prasījumu pienākums var 

būt uzlikts domēna vārdu reģistra uzturētājam, nevis personai, kurai piešķirtas domēna vārda 

lietošanas tiesības. Šajā saistībā jāņem vērā, ka saskaņā ar Domēna vārdu lietošanas 

noteikumiem augstākā līmeņa domēnā .lv augstākā līmeņa domēnu .lv reģistra uzturētājam ir 

tiesības izbeigt domēna vārda reģistrācijas līgumu, ja ir saņemts likumīgā spēkā stājies tiesas 

 
31 Ar atšķirības apzīmējumu (distinctive sign angļu valodā; Kennzeichen vācu valodā) apzīmēti tādi intelektuālā 

īpašuma objekti, kuri atšķir noteiktu izcelsmes veidu kā preču zīmes, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, domēna 

vārdi un komercapzīmējumi. 
32 Skat., piemēram, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 21.aprīļa spriedumu lietā Nr. PAC-0067-

16 (C04366712) – IKEA (nepārsūdzēts). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf. Šajā lietā tika pieteikts prasījums par to, lai no 

tīmekļvietnes dzēstu preču attēlus, interjera dizaina attēlus un prasītājam piederošo preču zīmi. Šajā lietā 

apelācijas instances tiesa šo prasījumu noraidīja. Šī lieta raksturota tālāk šī prakses apkopojuma 2.1.apakšnodaļā. 
33 Skat., piemēram, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 29.marta spriedumu lietā Nr. PAC-0102-

16 (C04494311) – jcbagri.lv. Šis spriedums daļā par vārdiskā apzīmējuma aizliegšanas izmantošanu domēna 

vārda nosaukumā stājās spēkā (par šo lietu skat. tālāk šī prakses apkopojuma 2.1.apakšnodaļu). 
34 Skat., piemēram, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 19.novembra spriedumu lietā Nr. PAC-

0232-15 (C04362512) – super-action.lv (kasācijas tiesvedības ierosināšana atteikta). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/295351.pdf.  
35 Skat., piemēram, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 18.aprīļa spriedumu lietā Nr. PAC-0060-

16 (C04195412) – nutrifood.eu. Šajā lietā apelācijas instances tiesa, skatot lietu pirmo reizi, noraidīja prasījumu 

par pienākuma uzlikšanu nodot domēna vārda lietošanas tiesības. Pašlaik lieta atrodas apelācijas instances tiesā, 

kura apturējusi tiesvedību lietā. Šī lieta raksturota tālāk šī prakses apkopojuma 2.1.apakšnodaļā. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/295351.pdf
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vai šķīrējtiesas spriedums, ar kuru uzlikts atbilstošs pienākums Reģistra uzturētājam.36 No 

apkopotās tiesu prakses redzams, ka vienā no lietām ir pieteikts prasījums reģistra 

uzturētājam, taču reģistra uzturētājs nav ticis pieaicināts lietā kā atbildētājs un līdz ar to šāds 

prasījums nav uzliekams personai, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības.37 

Ja konstatējams kāds no iepriekš raksturotajiem prasījumiem, prasība ceļama pret 

personu, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības. 

Tiesvedības gaitā var izrādīties, ka atbildētājam piešķirtas lietošanas tiesības uz citu 

domēna vārdu, taču šī domēna vārda lietošanas tiesību apstrīdēšana jāveic atsevišķā 

tiesvedībā. Tā šajā saistībā vienā no lietām apelācijas instances tiesa konstatēja: 

[p]rasītāja pārstāves tiesas sēdē izteiktie argumenti, ka pārkāpums faktiski tiek turpināts, 

izmantojot mājaslapu www.majlietas.com, nevar būt izvērtēti šīs lietas ietvaros, jo apstākļi, kas 

saistīti ar mājaslapas www.majlietas.com [konkrētajā lietā apstrīdēts domēns vārds 

www.majlietas.lv – V.M.] izmantošanu, nav norādīti prasības pieteikumā kā apstākļi, kas veido 

prasības pamatu. Savukārt Civilprocesa likuma 192.pants paredz tiesas pienākumu taisīt 

spriedumu uz prasībā norādītā pamata, nepārsniedzot prasījuma robežas. Civilprocesa likuma 

426.panta otrā daļa nosaka, ka prasības priekšmeta vai pamata grozīšana apelācijas instancē nav 

pieļaujama. Ņemot vērā minēto, Civillietu tiesu palātai nav likumīga pamata izvērtēt apstākļus, 

kas saistīti ar preču zīmes „IKEA” izmantošanu mājaslapā www.majlietas.com.38 

Domēna vārda apstrīdēšana nav iespējama, ja pārkāpums novērsts (t.i. atbildētājs 

atteicies no domēna vārda lietošanas tiesībām) pirms prasības celšanas tiesā. Šāds secinājums 

pamatojas uz šādu apelācijas instances tiesas atziņu, skatot prasību par preču zīmes 

nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu, tostarp par domēna vārda izmantošanas atzīšanu par 

preču zīmju tiesību pārkāpumu: 

atbildētājs vēl pirms [..] prasības celšanas tiesā, saņemot brīdinājumu (lietas 22.- 24.lapa), 

nekavējoties paziņoja par izvirzīto pretenziju apmierināšanu (lietas 26.lapa), un proti, [..] 

atbildētājs labprātīgi atteicās arī no domēna /nosaukums/ lietošanas, līdz ar ko atbildētāja 

nosaukuma līdzība ar prasītājam piederošo preču zīmi VIKAS tika novērsta, izslēdzot sajaukšanas 

iespēju patērētāju vidū, līdz ar to preču zīmes VIKAS pamatfunkcija nebija apdraudēta jau 

prasības celšanas brīdī.39 

Izskatot šo lietu kasācijas kārtībā, Senāts atzina, ka pilnas izņēmuma tiesības, tostarp 

iespēja vērst savas ar preču zīmes reģistrāciju iegūtās tiesības pret trešajām personām, liedzot 

tām identisku vai sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošanu komercdarbībā, preču zīmes 

īpašniekam ir tikai no preču zīmes reģistrācijas datuma. Šis apsvērums bija, cita starpā, par 

pamatu šādam secinājumu saistībā ar atbildētāja noteikšanas jautājumu:  

 
36 Domēna vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā .lv 14.2.6.apakšpunkts. Pieejams: 

https://www.nic.lv/static/data/LV_Noteikumi_2019_LV_fin.pdf. 
37 Šī lieta raksturota tālāk šī prakses apkopojuma 2.1.apakšnodaļā. 
38 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 21.aprīļa spriedums lietā Nr. PAC-0067-16 (C04366712) – 

IKEA (nepārsūdzēts). Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf.  
39 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 19.aprīļa spriedums lietā Nr. PAC-0124-16 (C04247512) - 

Vikas. Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/370873.pdf.  

http://www.majlietas.com/
http://www.majlietas.lv/
http://www.majlietas.com/
https://www.nic.lv/static/data/LV_Noteikumi_2019_LV_fin.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf
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Senāts piekrīt apelācijas instances tiesas secinājumam, ka [..] domēna vārdu vikasbaltic.lv 

reģistrācija 2010.gada 2.augustā [..] nav atzīstama par preču zīmes nelikumīgu 

izmantošanu likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 27.panta 

izpratnē. [..]40 

Saistībā ar atbildētāja darbībām pēc brīdinājuma saņemšanas, bet pirms prasības celšanas 

tiesā, Senāts tālāk šajā spriedumā norādīja: 

[Apelācijas instances] [t]iesas nodibinātais, ka pārkāpums pēc brīdinājuma saņemšanas un līdz 

prasības celšanai bija novērsts, kasācijas sūdzībā nav apstrīdēts, turklāt pierādījumu un faktisko 

apstākļu pārvērtēšana neietilpst kasācijas instances tiesas kompetencē atbilstoši Civilprocesa 

likuma 450.pantatrešajai daļai, 451. un 452.pantam.41 

Tiesvedības laikā atbildētājs var atteikties no domēna vārda lietošanas tiesībām, kuras 

ir apstrīdētas vai saistībā ar kuru izmantošanu celta prasība. Tā vienā no lietām prasība tika 

celta par autortiesību pārkāpuma un preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un 

kompensācijas piedziņu par nodarīto morālo kaitējumu. Šajā lietā prasītājs bija prasījis, 

tostarp uzlikt par pienākumu atbildētājam dzēst no tīmekļvietnes preču attēlus un interjera 

dizaina attēlus un preču zīmē ietilpstošo vārdisko apzīmējumu, kā arī turpmāk tos tur 

neievietot; atsaukt reklāmas, kuros izmantots šis vārdiskais apzīmējums saistībā ar 

tīmekļvietni; atkārtota intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma gadījumā aizliegt sniegt 

tīmekļvietnes uzturēšanas un administrēšanas pakalpojumus attiecīgajām personām, kas to 

piedāvā. Saistībā ar to, ka atbildētājs ir atteicies no domēna vārda lietošanas tiesībām, 

apelācijas instances tiesa secināja: 

uz strīda izskatīšanas brīdi apelācijas instances tiesā konstatētais pārkāpums tika novērsts pilnībā, 

jo atbildētājs ir atteicies no domēna vārda majlietas.lv lietošanas tiesībām 2016.gada 17.februārī, 

kas apstiprināts ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta 25.02.2016. izziņu 

Nr.1-24/105 (lietas 185.lapa). [..] Turklāt mājaslapas www.majlietas.lv izmantošana tika 

pārtraukta, jo atbildētājs ir atteicies no domēna vārda majlietas.lv lietošanas tiesībām, kā ir 

norādīts iepriekš. Līdz ar to strīdus fotogrāfiju izmantošana mājaslapā www.majlietas.lv ir 

pārtraukta un tā nevar būt atkārtota, tāpēc vairs nav nekāda pamata spriest par fotogrāfiju 

izmantošanas pārtraukšanu. 42 

Šāds secinājums bija par pamatotu, lai noradītu prasību daļā par pienākumu uzlikšanu 

atbildētājam saistībā ar domēna vārda lietošanas tiesībām, tomēr apelācijas instances tiesa 

apmierināja prasību daļā par nemantiskā kaitējuma piedziņu, ņemot vērā iepriekš pieļauto 

preču zīmju tiesību pārkāpumu.43  

Saistībā ar iepriekš raksturoto lietu jāņem vērā Senāta judikatūras atziņa par 

pienākumrīkojuma piemērošanas pamatotību. Saskaņā ar šo tēzi galīgā pienākumrīkojuma 

 
40 Senāta 2018.gada 18.decembra spriedums lietā Nr. SKC-131/2018 (C04247512) 

(ECLI:LV:AT:2018:1218.C04247512.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/370851.pdf. 
41 Turpat.  
42 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 21.aprīļa spriedums lietā Nr. PAC-0067-16 (C04366712) – 

IKEA (nepārsūdzēts). Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf. 
43 Turpat.  

https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=STAT_PROC_ENTER&task=edit&procid=64703223&topmenuid=212&stack=https%3A//tis.ta.gov.lv/tisreal%3F%26AjaxB%3D1%26Form%3DregProcListNew%26topmenuid%3D212%26liststart%3D1%26jformat%3D1%26jtype%3D2%26extseek%3D0%26DocType%3D0%26stack%3Dhttps%25253A//tis.ta.gov.lv/tisreal%25253FForm%25253DTISBLANK%26objsubtype%3D-1%26%3D%25C5%25A0odien%26%3D%25C5%25A0oned%25C4%2593%25C4%25BC%26%3D%25C5%25A0om%25C4%2593nes%26activeyear%3D2018%26procnum%3D0131%26sort%3D1%26liststep%3D10%26%3DPar%25C4%2581d%25C4%25ABt%26plparam1%3Dlist%26pljmimetype%3D1%26%3DIzdruk%25C4%2581t
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/370851.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf
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(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) 

piemērošana ir pamatota šādos gadījumos: 

1) pārkāpums tiek turpināts; 

2) pārkāpums ir pārtraukts, bet ticami pastāv pārkāpuma atkārtošanās risks; 

3) pārkāpums vēl nav noticis, bet preču zīmes īpašnieka izņēmuma tiesības ticami var 

tikt pārkāptas nākotnē (iespējams pārkāpums).44 

Pamats apmierināt prasījumu par domēna vārda lietošanas tiesību aizliegumu ir tad, 

ja tas nonāk pretrunā ar citas personas tiesībām, piemēram, preču zīmju tiesībām. Bez tam, 

saskaņā ar Regulas Nr. 874/2004 (attiecas uz  pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību) 

21.panta pirmo daļu reģistrētu domēna vārdu var atcelt, ja šo vārdu tā īpašnieks (proti, 

domēna vārda lietotājs) ir reģistrējis, nepastāvot tiesībām vai leģitīmām interesēm uz vārdu, 

vai arī tas ir reģistrēts vai tiek izmantots ļaunprātīgi. Tālāk šīs Regulas 21.panta otrajā daļā 

sniegts termina “leģitīma interese” skaidrojums, bet trešajā daļā – termina “ļaunprātīga 

izmantošana” izpratne. Turklāt, kā norādīts iepriekš, pašlaik spēkā esošais Preču zīmju likums 

preču zīmes īpašniekam paredz tādu tiesiskās aizsardzības līdzekli kā domēna vārda dzēšana 

vai domēna vārda lietošanas tiesību nodošana (Preču zīmju likuma 54.panta otrās daļas 

3.punkts kopsakarā ar 57.panta pirmās daļas 3.punktu). 

Līdzīgi apstākļi jākonstatē saistībā ar prasījumu uzlikt atbildētājam par pienākumu 

nodot prasītājam konkrētā domēna vārda lietošanas tiesības. Jautājums būtu, vai šāda  

veida prasījums būtu jāvērš pret personu, kurai piešķirtas konkrētā domēna vārda lietošanas 

tiesības, vai pret domēna vārdu reģistra iestādi, kas nosakāma kā atbildētājs šī prasījuma 

ietvaros. Vienā no lietām tika skatīta prasība par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas 

pārtraukšanu un nemantiskā kaitējuma piedziņu. Šajā prasībā prasītājs pieteica, tostarp 

prasījumu uzlikt par pienākumu Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes 

Matemātikas un informātikas institūts” Tīkla risinājumu daļai nodot domēna vārdu 

prasītājam. Lietā kā līdzatbildētāji aicināti persona, kas nelikumīgi izmantojusi preču zīmi, un 

domēna vārda lietotājs. Minētā aģentūra nav lietā pieaicināta kā līdz atbildētājs. Pirmās 

instances tiesa izdarīja šādu secinājumu: 

nav pamata ar spriedumu uzlikt pienākumu reģistra iestādei, jo prasība tiek vērsta pret konkrētu 

atbildētāju. Prasītāja citētie noteikumi (to 10.3.punkts), kuru sakarā lūgts pienākumu uzlikt reģistra 

iestādei, attiecas uz šīs iestādes pienākumu situācijā, kad tā izpildei saņem tiesas spriedumu. 

Turklāt prasījumā norādītais par pienākuma uzlikšanu reģistra iestādei, neatbilst prasības 

pamatojumā norādītajam par to, ka /pers.A/ ir acīmredzami negodprātīgi reģistrējusi domēna 

vārdu un pastāv pamats tieši viņai aizliegt izmantot prasītājas vārdisko preču zīmi un nodot 

augstākā līmeņa .lv domēna reģistrā ierakstītā domēna vārdu jcbagri.lv lietošanas tiesības 

prasītājai. Tāpēc tiesa atzīst, ka saskaņā ar prasības pamatā norādīto, kā arī pēc analoģijas ar 

 
44 Senāta 2018.gada 18.decembra spriedums lietā Nr. SKC-131/2018 (C04247512) 

(ECLI:LV:AT:2018:1218.C04247512.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/370851.pdf. 

https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=STAT_PROC_ENTER&task=edit&procid=64703223&topmenuid=212&stack=https%3A//tis.ta.gov.lv/tisreal%3F%26AjaxB%3D1%26Form%3DregProcListNew%26topmenuid%3D212%26liststart%3D1%26jformat%3D1%26jtype%3D2%26extseek%3D0%26DocType%3D0%26stack%3Dhttps%25253A//tis.ta.gov.lv/tisreal%25253FForm%25253DTISBLANK%26objsubtype%3D-1%26%3D%25C5%25A0odien%26%3D%25C5%25A0oned%25C4%2593%25C4%25BC%26%3D%25C5%25A0om%25C4%2593nes%26activeyear%3D2018%26procnum%3D0131%26sort%3D1%26liststep%3D10%26%3DPar%25C4%2581d%25C4%25ABt%26plparam1%3Dlist%26pljmimetype%3D1%26%3DIzdruk%25C4%2581t
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/370851.pdf
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Komisijas Regulas (EK) Nr.874/2004 (2004.gada 28.aprīlis) 22.panta 11.punktā noteikto, 

pienākums nodot strīdus domēna vārdu prasītājam ir uzliekams pašai atbildētājai /pers.A/.45 

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, apelācijas instances tiesa tāpat kā pirmās instances tiesa 

atzina konkrētā vārdiskā apzīmējuma iekļaušanu domēna vārdā kā preču zīmju tiesību 

pārkāpumu. Šajā saistībā apelācijas instances tiesa vērtēja Regulas (EK) Nr.874/2004, ar ko 

nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu, kā arī 

principiem, kas reglamentē reģistrāciju piemērošanu šajā lietā, ņemot vērā to, ka Regula 

attiecas uz .eu domēna vārdiem, kamēr aplūkojamā lietā esošais domēna vārds bija pirmā 

līmeņa domēna .lv vārds. Apelācijas instances tiesa atzina, ka  

minētās Regulas 22.panta 11.punkts tādā veidā, kā to piemēroja [..] pirmās instances tiesa, nevar 

tikt piemērots. Ņemot vērā domēna .lv reģistra turētāja Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūta (NIC) apstiprinātos noteikumus „Domēna vārdu lietošanas noteikumi 

augstākā līmeņa domēna .lv”, pienākums nodot domēna vārdu var būt uzlikts tikai reģistram – 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam, kas piešķir domēna lietošanas 

tiesības par maksu uz noteiktu laika periodu.  

Saskaņā ar minēto Noteikumu 4.punktu reģistra turētājs un domēna vārda lietotājs noslēdz līgumu 

par domēna vārda lietošanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Noteikumu 

5.2.punkts paredz, ka domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts un to nevar iegūt īpašumā. 

Domēna vārds tiek nodots lietošanā [pievienots izcēlums – V.M.].  

Līdz ar to pati [pers. A] kā domēna vārda lietotāja, nevis īpašniece, nevar izpildīt viņai izlikto 

pienākumu nodot domēna vārdu prasītājam bez reģistra piekrišanas un reģistra gribas noslēgt 

līgumu par domēna vārda lietošanu ar prasītāju, bet Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūts nav šīs lietas dalībnieks, un ar tiesas spriedumu nevar uzlikt pienākum[u] 

personai, kura nav pieaicināta kā lietas dalībnieks.  

Šādos apstākļos prasītāja tiesību aizskāruma novēršanai [pers. A] uzliekams aizliegums lietot 

vārdisko apzīmējumu „JCB” uz viņas vārda reģistrētā domēna nosaukumā.46 

Izskatot šo lietu kasācijas kārtībā, šie apelācijas instances tiesas secinājumi netika 

apstrīdēti un līdz ar to Senāts tos nevērtēja.47 Skatot lietu atkārtoti, prasītāja pārstāve tiesas 

sēdē atteicās no prasības daļā par pienākumu pārreģistrēt domēna vārdu (proti, nodot domēna 

vārda lietošanas tiesības) uz prasītāja vārda un līdz ar to apelācijas instances tiesa šajā daļā 

prasību nevērtēja.48 

Tomēr ne vienmēr domēna vārda lietošanas tiesības nodošanas (tiesu praksē nereti 

izmantots termins – pārreģistrācijas, kā redzams no iepriekšējās rindkopas) prasījumu 

 
45 Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 23.janvāra spriedums lietā Nr. C-0531-13/11 (C04494311) - jcbagri.lv. 
46 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 29.marta spriedums lietā Nr. PAC-0102-16 (C04494311) – 

jcbagri.lv. 
47 Senāta 2018.gada 4.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-103/2018 (C04494311) 

(ECLI:LV:AT:2018:0604.C04494311.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/355302.pdf. 
48 Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 04.oktobra spriedums lietā Nr. CA-0266-19/30 (C04494311) 

(ECLI:LV:RAT:2019:1004.C04494311.4.S) - jcbagri.lv. Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/395770.pdf. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0604.C04494311.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/355302.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/395770.pdf
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iespējams apmierināt, jo atbildētājs var izmantot domēna vārdu tādā veidā, ka neaizskar 

prasītāja tiesības. Kā vienā no lietām norādījusi apelācijas instances tiesa, 

tiesa secināja, ka ir tiesisks pamats aizliegt atbildētājam izmantot komercdarbībā domēna vārdu 

cfmoto.lv uz [seko preču veidu uzskaitījums – V.M.], un uzlikt atbildētājam pienākumu viena 

mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās brīža mainīt [..] Twittera konta nosaukumu 

@cfmoto_lv uz tādu, kura nosaukumā nav apzīmējuma „cfmoto”. Tiesa, izvērtējot prasītāja 

prasījumu daļā pret /pers. E/ par domēna ‘“cfmoto.lv” pārreģistrāciju uz ZHEJIANG CFMOTO 

POWER Co., LTD, uzskatīja, ka prasība šajā daļā ir noraidāma kā nepamatota. [..] Tiesa norādīja, 

ka prasītājs nav apstrīdējis domēna cfmoto.lv reģistrāciju uz atbildētāja /pers. E/ vārda un tā pati 

par sevi nav atzīstama par nelikumīgu, jo apzīmējumu cfmoto nav aizliegts lietot un izmantot kā 

domēna vārdu uz precēm un pakalpojumiem, kuriem nav reģistrēta prasītāja preču zīme un 

pienākuma uzlikšana pārreģistrēt domēnu uz prasītāja vārda pēc būtības ir domēna kā izveidotas 

vērtības īpašuma tiesību nodošana prasītājam. Pie apstākļiem, kad atbildētājam tiek aizliegts 

izmantot komercdarbībā domēna vārdu cfmoto.lv uz [seko preču veidu uzskaitījums – V.M.], tiesa 

uzskatīja, ka pārkāpums tiek novērsts ar tiesas spriedumu, uzliekot atbildētājam sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “AKTIVCENTRS” pienākumrīkojumu, un atbildētājam /pers. E/ nav 

uzliekams pienākums pārreģistrēt domēnu cfmoto.lv uz prasītāja vārda.49 

Tāpat, kā redzams no šī tiesas nolēmuma fragmenta, ja tiek apstrīdētas darbības sociālā 

tīklā, prasība par šādu darbību aizliegšanu vēršama nevis pret sociālā tīkla īpašnieku vai 

personu, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības, bet gan pret personu, kas konkrētās 

darbības sociālā tīklā veica. Šo atziņu pamato šāds apelācijas instances tiesas secinājums 

spriedumā, kas netika pārsūdzēts kasācijas kārtībā: 

[v]ērtējot prasības pieteikumā izteikto lūgumu uzlikt par pienākumu atbildētājam dzēst no 

mājaslapas www.facebook.com un https://twitter.com preču attēlus un interjera dizaina attēlus un 

vārdu IKEA, kā arī turpmāk tos tur neievietot, [..] jānorāda, ka minētais prasījums, tāpat kā 

prasījumus par pienākuma uzlikšanu atbildētājam pārtraukt prasītāja fotogrāfiju nelikumīgu 

izmantošanu, ir zaudējis jēgu, jo prasītāja tiesību aizskārums, kas saistīts ar mājaslapas 

www.majlietas.lv izmantošanu, ir pārtraukts, atbildētājam atsakoties no domēna vārda majlietas.lv 

lietošanas tiesībām. Tā kā prasības pieteikumā norādītais pārkāpums ir novērsts, nepastāv pamats 

minēto prasījumu apmierināšanai. 

Atbildība par nelikumīgas preču zīmes izmantošanu un pienākums atlīdzināt nodarīto 

kaitējumu iestājas personai, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības, arī tad, ja tā 

nodevusi domēna vārda lietošanu citai personai uz līguma pamata. Tā vienā no lietām 

tika celta prasība par autortiesību pārkāpuma un preču zīmju nelikumīgas izmantošanas 

pārtraukšanu un kompensācijas piedziņu. Šajā prasība tika, tostarp pieteikts lūgums uzlikt par 

pienākumu atbildētājam dzēst no tīmekļvietnes preču attēlus un interjera dizaina attēlus un 

konkrēto preču zīmi, kā arī turpmāk tos tur neievietot; prasītāja intelektuālo tiesību 

pārkāpuma atkārtotā gadījumā aizliegt sniegt domēna vārda uzturēšanas un administrēšanas 

pakalpojumus attiecīgajām personām, kas to piedāvā. Atbildētājs norādīja, ka noslēdzis 

līgumu ar trešo personu domēna vārda lietošanas līgumu, kas līdz ar to atbildīga par konkrētā 

tīmekļvietnē veiktajām darbībām. Šajā lietā pirmās instances tiesa atzina: 

 
49 Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 23.novembra spriedums lietā CA-1972-16/18 (C30353215) – cfmoto (atteikts 

ierosināt kasācijas tiesvedību). Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/309587.pdf.  
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2011.gada 1.aprīlī /pers.A/ noslēdzis domēna lietošanas līgumu ar Ukrainas pilsoni /pers.C/. [..] 

Prasītāja nav tiesai iesniegusi pierādījumus Atbildētāja aktīvai darbībai – preču zīmes prettiesiskai 

izmantošanai ievietojot to interneta vietnē www.mājlietas.lv. Taču no lietas materiāliem [..] izriet, 

ka /pers.A/ ir domēna lietotājs, kuram ir reālas iespējas veikt darbības domēna satura 

ietekmēšanai. Minētais tieši izriet no 2011.gada 1.aprīļa /pers.A/ un Ukrainas pilsoni /pers.C/ 

noslēgtā domēna lietošanas līguma (turpmāk arī – Līgums) 3.3.punkta. Atbildētāja pārstāvis tiesas 

sēdē to nav apstrīdējis. Tādējādi, Atbildētājam uzzinot par Prasītājas intelektuālā īpašuma tiesību 

pārkāpumu bija pienākums veikt visas viņam iespējamās darbības, lai to novērstu – tajā skaitā 

pārtraukt Līgumu. [..] Civillietu tiesu kolēģijas ieskatā visi iepriekš norādītie apstākļi pierāda 

Atbildētāja prettiesisku bezdarbību Prasītājas intelektuālā īpašuma tiesību (preču zīmes) 

pārkāpumā, līdz ar ko Atbildētājs ir vainojams šajā pārkāpumā. Civillietu tiesu kolēģija atzīst, ka 

2011.gada 1.aprīļa /pers.A/ un Ukrainas pilsoņa /pers.C/ noslēgtajā domēna lietošanas līgumā 3.2. 

punktā noteiktais, ka /pers.A/ neatbild par mājaslapā ievietojamās informācijas saturu ir pretrunā 

ar tiesību jēgu un būtību, līdz ar ko tiesa minēto aspektu atstāj bez ievērības. Pie nodibinātajiem 

apstākļiem Civillietu tiesu kolēģija atzīst, ka Atbildētājs pieļāvis vainojamu bezdarbību saistībā ar 

Prasītājas preču zīmes izmantošanu interneta vietnē www.majlietas.lv, līdz ar ko Atbildētājam 

uzliekams par pienākumu dzēst no mājas lapas www.majlietas.lv preču zīmi IKEA, kā arī 

nosakāms aizliegums turpmāk to tur ievietot.50 

Apelācijas instances tiesa, konstatējot to, ka atbildētājs ir atteicies no domēna vārda 

lietošanas tiesībām, atzina šajā daļā prasību par nepamatotu.51 

Jāņem vērā, ka preču zīmes īpašnieks var izmantot savas pirmtiesības uz tāda domēna 

vārda lietošanas tiesībām, kas attiecas uz pirmā līmeņa domēnu .eu. Tiesu praksē tika vērtēts 

jautājums, vai šāda pirmtiesību neizlietošana var tikt kvalificēta kā negodprātīga rīcība, kas 

var norādīt, tostarp uz to, ka prasība celta pret neīsto atbildētāju. Tā vienā no lietām tika 

skatīta prasība par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un tiesību uz domēna 

vārda nodošanu. Kaut apelācijas instances tiesa atzina šādu prasījumu par nepamatotu (Senāts 

atcēla un nodeva jaunai izskatīšanai šo apelācijas instances tiesas spriedumu), apelācijas 

instances tiesa pārmeta prasītājam tiesību negodprātīgu rīcību. Apelācijas instances tiesa 

saskatīja negodprātību tajā apstāklī, ka prasītājs neizlietoja savas pirmtiesības uz konkrētā 

domēna vārda lietošanas tiesību iegūšanu, taču vēlāk, konstatējot to, ka šādas tiesības 

ieguvusi cita persona, šīs tiesības apstrīdēja.52 Šajā saistībā apelācijas instances tiesa atsaucās 

uz vairākām Regulas Nr. 874/200453 normām, tostarp 10.panta pirmo daļu, kas paredz: 

 
50 Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 25.janvāra spriedums lietā Nr. C-0902-13/16 (C04366712) (pārsūdzēts) – 

IKEA. 
51 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 21.aprīļa spriedums lietā Nr. PAC-0067-16 (C04366712) – 

IKEA (nepārsūdzēts). Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf.  
52 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 18.aprīļa spriedums lietā Nr. PAC-0060-16 (C04195412) – 

nutrifood.eu. 
53 Komisijas Regula (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa 

domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju. Jāņem vērā, ka šī regula zaudēs 

spēku ar 2022.gada 12.oktobri, kad kļūs piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/517 par 

.eu augstākā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar ko groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 

733/2002 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf
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pirmtiesību īpašnieki, kas atzīti un reģistrēti saskaņā ar valsts un/vai Kopienas tiesībām, 

un valsts iestādes ir tiesīgas iesniegt domēna vārda reģistrācijas pieteikumu pakāpeniskās 

reģistrācijas laikā, pirms ir sākusies vispārējā.eu domēna reģistrācija.  

Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Senāts norādīja uz to, ka apelācijas instances tiesa nav 

vērtējusi lietas apstākļus saistībā ar domēna vārda reģistrāciju un lietošanu, tā vietā vērtējot 

tiesību negodprātīgu izmantošanu. Cita starpā, Senāts norādīja:  

[p]rasītājas rīcību nevar kvalificēt kā negodprātīgu, jo preču zīmes īpašniekam nav pienākuma 

reģistrēt domēna vārdu, kas ietver tā preču zīmi, taču ir ekskluzīvās tiesības aizliegt citām 

personām jebkādu savas preču zīmes izmantošanu komercdarbībā, tostarp domēna vārdā, ja šāds 

lietojums atbilst likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm” 4.panta sestās 

daļas pazīmēm. Šajā gadījumā nav runas par to, kurš pirmais ir reģistrējis domēna vārdu, bet gan ir 

vērtējams, vai ar atbildētājas reģistrēto domēna vārdu tiek pārkāptas prasītājas tiesības uz preču 

zīmi.54  

Jāņem vērā, ka lietai nonākot Senātā atkārtoti, domēna vārda lietošanas tiesību jautājums 

tika apstrīdēts kasācijas kārtībā. Senāts secināja, ka nevar izvērtēt, tai skaitā, šo kasācijas 

sūdzības argumentu, iekams apelācijas instances tiesa nav novērsusi pieļautos procesuālos 

pārkāpumus.55 

2.2. Lietas par autortiesību un blakustiesību subjektu tiesību 

aizsardzību tīmeklī 

Latvijas tiesu praksē konstatējamas lietas saistībā ar autora personisko vai mantisko tiesību 

vai blakustiesību pārkāpumiem tīmeklī. Taču no atbildētāja noteikšanas viedokļa Latvijas 

tiesu nolēmumos šajās lietās nav konstatējamas grūtības, jo Latvijas tiesas konstatēja, ka 

atbildētājs ir tieši tā persona, kura veikusi konkrētās darbības un tātad tā ir pamatoti noteikta 

par atbildētāju. Piemēram, vienā no lietām televīzijas sabiedrība cēla tiesā prasību pret 

interneta televīzijas pakalpojuma sniedzēju par pienākuma uzlikšanu pārtraukt un aizliegt 

retranslēt tās veidoto un izplatīto programmu. Šajā lietā apelācijas instances tiesa konstatēja, 

ka par atbildētāju nosakāma un arī tikusi lietā pieaicināta sabiedrība, kura interneta televīzijas 

pakalpojuma sniegšanas ietvaros retranslē konkrēto programmu: 

lietā nav strīda, ka SIA „Lattelecom” retranslē televīzijas programmu „TV3” 

Lattelecom Interneta TV, bez minētās programmas veidotāja – SIA„TV3 Latvia” 

atļaujas, bez licences līguma.56 

 
54 Senāta 2018.gada 28.augusta spriedums lietā Nr. SKC-115/2018 (C04195412) 

(ECLI:LV:AT:2018:0828.C04195412.1.S), pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/361468.pdf. 
55 Senāta 2020.gada 21.maija spriedums lietā Nr. SKC-220/2020 (C04195412) 

(ECLI:LV:AT:2020:0521.C04195412.5.S), 14.punkts. pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/414731.pdf.  
56 Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 19.septembra spriedums lietā Nr. CA-2267-13/13 (C27184811) (pārsūdzēts, 

atstāts negrozīts). Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/296208.pdf.  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0828.C04195412.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/361468.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/414731.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/296208.pdf
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Šajā lietā apelācijas instances tiesa konstatēja, ka starp pusēm pastāv strīds par šādas 

atbildētāja rīcības atbilstības likumam, ko arī tālāk vērtēja spriedumā.57 Savukārt kasācijas 

instancē atbildētāja noteikšanas jautājums netika apstrīdēts, līdz ar to Senāta sprieduma 

motīvu daļā šis jautājums netika skatīts.58 

Atsevišķās lietu kategorijās izvēles iespēja, pret kuru tieši atbildētāju celt prasību, var tikt 

reglamentēta. Saskaņā ar Autortiesību likuma 69.panta pirmās daļas 7.punktu prasību par 

autortiesību vai blakustiesību subjektu tiesību pārkāpumu var celt arī pret starpniekiem: 

[a]utortiesību un blakustiesību subjekti, kolektīvā pārvaldījuma organizācijas un citi autortiesību 

un blakustiesību subjektu pārstāvji ir tiesīgi prasīt, lai starpnieki, kuru sniegtie pakalpojumi tiek 

izmantoti nolūkā pārkāpt autortiesību vai blakustiesību subjektu tiesības vai kuri padara iespējamu 

šādu pārkāpumu, veic attiecīgus pasākumus, lai pārtrauktu izmantotāju iespējas izdarīt šādus 

pārkāpumus. Ja starpnieks neveic attiecīgus pasākumus, autortiesību vai blakustiesību subjektam 

vai tā pārstāvim ir tiesības vērsties pret starpnieku. 

Pamatojoties uz šo normu, kinofilmu izplatīšanas pakalpojuma sniedzējs cēla prasību tiesā 

pret diviem interneta pakalpojuma sniedzējiem par piekļuves bloķēšanu tīmekļvietnei, kurā 

bez tiesību subjekta atļaujas izplatīti autortiesību objekti (divi audiovizuālie darbi, proti, 

filmas). Apelācijas instances tiesa atzina, ka prasījumu pret  interneta pakalpojuma sniedzēju 

var izvirzīt tad, kad izsmeltas ir iespējas vērsties pret pašu tīmekļvietnes uzturētāju. Šajā 

saistībā apelācijas instances tiesas spriedumā norādīti šādi apsvērumi, kas, cita starpā, bija par 

pamatu prasības noraidīšanai: 

prasītāja savu tiesību aizsardzības nodrošināšanai pirms prasības celšanas nav vērsusies pie 

interneta vietnes www.filebase.ws īpašniekiem vai uzturētājiem. [..] Civillietu tiesas kolēģija 

konstatē, ka no lietas materiālos esošās izdrukas no interneta vietnes www.filebase.ws (lietas 

1.sējuma 129.-132.lapa) redzams, ka minētās interneta vietnes īpašnieks ir izstrādājis noteikumus 

par informāciju tiesību īpašniekiem. Noteikumos norādīts, ka gadījumā, ja materiāla tiesību 

īpašnieks, uz kuru saite (vai saites) ir izvietota (s) šajā mājaslapā, taču nevēlas, lai lietotāji šo 

informāciju izplata bez īpašnieka piekrišanas, interneta vietnes uzturētājs palīdzēs – atbilstošās 

saites izdzēšot. [..] Civillietu tiesas kolēģija secina, ka prasītājai bija zināma kārtība[,] kādā, 

vēršoties pie interneta vietnes uzturētāja, panākt savu tiesību aizsardzību pirms prasības celšanas 

tiesā, bet viņa to apzināti nepielietoja.59 

Jāņem vērā, ka atbildētāja noteikšanu jāveic īstajam prasītājam, pretējā gadījumā 

prasība tiks noraidīta kā nepamatota. Šo situāciju ilustrē šāds prakses piemērs. Vienā no 

lietām tika celta prasība, tostarp par autortiesību pārkāpuma pārtraukšanu. Prasītājs uzskatīja, 

ka atbildētāja savā tīmekļvietnē izmanto fotogrāfijas un mācību video lekciju fragmentus, 

kuru izmantošanas tiesības pieder prasītājai, kā arī izvieto tos sociālajā tīklā youtube. Izskatot 

lietu kasācijas kārtībā, Senāts atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu, tostarp uz tā 

pamata, ka apelācijas instances tiesa pieļāvusi procesuālos pārkāpumus pierādījumu vērtēšanā 

 
57 Turpat.  
58 Senāta 2017.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-6/2017 (C27184811), 4.1.punkts – interneta televīzija. 

Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/296196.pdf. 
59 Rīgas apgabaltiesas 2020.gada 18.marta spriedums lietā Nr. CA-0403-20/24 (C30556918) 

ECLI:LV:RAT:2020:0318:C30556918.7.S (nepārsūdzēts, stājies spēkā). 

http://www.filebase.ws/
http://www.filebase.ws/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/296196.pdf
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saistībā ar iespējamā pārkāpuma esamību.60 Izskatot lietu atkārtoti, apelācijas instance saistībā 

ar iepriekš norādīto prasījumu konstatēja, ka prasību cēlis neīstais prasītājs: 

[t]ātad no minētā [līguma] 3.7.punkta izriet, ka Prasītājai ir piešķirtas tiesības kā autora 

pilnvarniekam realizēt autora mantiskās intereses. Nav minēts, ka Prasītājai ir tiesības rīkoties 

savā vārdā, nevis autora kā pilnvaras devēja vārdā. Turklāt no minētā punkta nepārprotami 

izriet, ka autors saglabā savas autora mantiskās tiesības un var tās realizēt, samaksājot 

Prasītājai pielīgto atlīdzību- ½ no saņemtās autoratlīdzības. Tātad mācību līdzekļu autori nav 

atsavinājuši savas mantiskās tiesības Prasītājai (Autortiesību likuma 15.pants). Šādos 

apstākļos secināms, ka nav pamata uzskatīt Prasītāju par autora mantisko tiesību pārņēmēju, 

un līdz ar to autortiesību subjektu Autortiesību likuma 7.panta izpratnē. Secīgi nevar būt arī 

runa par Prasītājas autortiesību pārkāpumu Autortiesību likuma 68.panta izpratnē.61 

  

 
60 Senāta 2018.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-195/2018 (C10061814) 

(ECLI:LV:AT:2018:0628.C10061814.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/357834.pdf.  
61 Zemgales apgabaltiesas 2019. gada 30.augusta spriedums lietā Nr. CA-0112-19/8 (C10061814) 

(ECLI:LV:ZAT:2019:0830.C10061814.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/394798.pdf.  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0628.C10061814.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/357834.pdf
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3. LIETAS SAISTĪBĀ AR INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAS 

PAKALPOJUMA SNIEGŠANU 

No strīdiem saistībā ar domēna vārda izmantošanu norobežojami strīdi, kuri attiecas uz 

informācijas sabiedrības pakalpojumu, kuras gadījumā aktuāls kļūst atbildētāja noteikšanas 

jautājums saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzēju kā patstāvīgu atbildības 

subjektu.  

Informācijas sabiedrības regulējums atrodams gan ES, gan nacionālajā līmenī. No ES 

tiesību viedokļa informācijas sabiedrības regulējums paredzēts Elektroniskās tirdzniecības 

direktīvā62 u.c. saistītajos ES normatīvajos aktos, tostarp no šī prakses apkopojuma temata 

viedokļa autortiesībās Informācijas Sabiedrības Direktīvā63 un Digitālā vienotā tirgus 

autortiesību direktīva64.65 Elektroniskās tirdzniecības direktīva transponēta Latvijas tiesībās 

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. No šī tiesu prakses apkopojuma viedokļa 

informācijas sabiedrības pakalpojuma regulējums būtisks no atbildētāja noteikšanas viedokļa, 

ja pārkāpums noticis, iesaistot informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzēju. No šī 

viedokļa aplūkojams informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzēja regulējums kopsakarā ar 

pieejamo tiesu praksi. Kā redzams no tālāk atspoguļotās apkopotās tiesu prakses, nav 

konstatējamas lietas apkopotajā Latvijas tiesu praksē saistībā ar starpnieka pakalpojuma 

sniedzēja atbildību vai tā atbrīvošanu no atbildības saistībā ar piekļuves nodrošināšanu 

elektronisko sakaru tīklam, glabāšanu vai izmitināšanu apskatāmajā laika periodā. Taču 

vairākas šādas lietas ir konstatējamas EST praksē. 

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā transponētas Elektroniskās tirdzniecības 

direktīvas normas, tostarp, terminu legāldefinīcijas. Tā šis likums definē terminu 

“starpnieka pakalpojuma sniedzējs”, ar kuru saprotams informācijas sabiedrības 

pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina informācijas pārraidi elektronisko sakaru tīklā, piekļuvi 

elektronisko sakaru tīklam vai informācijas glabāšanu (Informācijas sabiedrības pakalpojumu 

likuma 1.panta pirmās daļas 5.punkts). Savukārt termins “informācijas sabiedrības 

pakalpojums” saprasts kā distances pakalpojums (puses vienlaicīgi nesatiekas), kuru parasti 

sniedz par maksu, izmantojot elektroniskus līdzekļus (elektroniskas datu apstrādes un 

uzglabāšanas, tajā skaitā ciparu saspiešanas, iekārtas), un pēc pakalpojuma saņēmēja 

individuāla pieprasījuma. Informācijas sabiedrības pakalpojumi ietver preču un pakalpojumu 

elektronisku tirdzniecību, komerciālo paziņojumu sūtīšanu, iespēju piedāvāšanu informācijas 

 
62 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas 

sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 

elektronisko tirdzniecību). Oficiālais Vēstnesis, L 178, 17.07.2000., 1. – 16.lpp.  
63 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un 

blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā. Oficiālais Vēstnesis, L 167, 22.06.2001, 10. – 19.lpp. 
64 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/790 (2019. gada 17. aprīlis) par autortiesībām un 

blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK. OV, L 130, 

17.5.2019., 92./125. lpp.  
65 Par starpnieku atbildību no informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanas un autortiesību mijiedarbības 

viedokļa skat. Spindler G. Copyright Law and Internet Intermediaries Liability, in: Synodinou T.-E., Jougleux 

P., Markou C., Prastitou T. (eds.) EU Internet Law in the Digital Era. Cham: Springer, 2020, pp.3-25. 
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meklēšanai, piekļuvei pie tās un informācijas ieguvei, pakalpojumus, kas nodrošina 

informācijas pārraidi elektronisko sakaru tīklā vai piekļuvi elektronisko sakaru tīklam, 

informācijas glabāšanu (Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 1.panta pirmās daļas 

2.punkts). 

Kā redzams no termina “informācijas sabiedrības pakalpojums” legāldefinīcijas, šis 

termins pamatojas uz četru kumulatīvu kritēriju konstatēšanu: jebkurš pakalpojums, kas 

parasti tiek sniegts par maksu; ar distanci; izmantojot elektroniskus līdzekļus; un pēc 

pakalpojuma saņēmēja individuāla pieprasījuma.66 Tā rezultātā informācijas sabiedrības 

pakalpojums tiek saprasts pietiekami plaši. Kā norādīts pašā Elektroniskās tirdzniecības 

direktīvā, informācijas sabiedrības pakalpojumi ietver plašu tiešsaistē notiekošu ekonomisko 

darbību spektru; šīs darbības var sastāvēt no preču tirdzniecības tiešsaistē (kaut tādas darbības 

kā preču piegāde vai nesaistes pakalpojumu sniegšana nav aptvertas); informācijas 

sabiedrības pakalpojumi nav ierobežoti līdz pakalpojumiem, kas rada iespēju tiešsaistē slēgt 

līgumus, bet ietver arī pakalpojumus, ciktāl tie ir saimnieciska darbība, par kuriem saņēmēji 

nemaksā, piemēram, pakalpojumi, kas piedāvā tiešsaistes informāciju vai komercziņojumus, 

vai pakalpojumi, kas piedāvā instrumentus informācijas meklēšanai, piekļūšanai un ieguvei; 

informācijas sabiedrības pakalpojumi arī iekļauj pakalpojumus, kas sastāv no informācijas 

pārraidīšanas caur sakaru tīkliem, piedāvājot pieeju sakaru tīklam vai glabājot informāciju, ko 

sniedz pakalpojuma saņēmējs; televīzijas apraide un radio apraide nav informācijas 

sabiedrības pakalpojumi, jo tās netiek piedāvātas pēc individuāla pieprasījuma; pretstatā, 

pakalpojumi, ko pārraida no viena punkta līdz otram, piemēram video pēc pieprasījuma vai 

komercziņojumu nodrošināšana pa elektronisko pastu, ir informācijas sabiedrības 

pakalpojumi.67 

EST tiesu praksē konstatējamas vairākas lietas saistībā ar informācijas sabiedrības 

pakalpojuma sniegšanas identificēšanu konkrētās situācijās.  

Tā Mc Fadden lietā privātpersona, kuras saimnieciskā darbība saistījās ar gaismas un 

skaņu iekārtu pārdošanu vai iznomāšanu, sava uzņēmuma apkārtnē piedāvāja bezmaksas 

neaizsargātu anonīmu piekļuvi internetam, izmantojot telekomunikāciju uzņēmuma 

pakalpojumus. Izmantojot šīs privātpersonas pārvaldīto vietējo bezvadu tīklu, sabiedrībai bez 

tiesību īpašnieka atļaujas internetā tika nodots muzikāls skaņdarbs. Tulkojot Elektroniskās 

tirdzniecības direktīvas normas, EST atzina, ka šādas piekļuves nodrošināšanas pakalpojums, 

pat ja sniegts bez atlīdzības pieprasīšanas, lai reklamētu tā pārdotās preces vai sniegtos 

pakalpojumus, uztverams par informācijas sabiedrības pakalpojumu.68  

Savukārt citā lietā EST atzina, ka informācijas sabiedrības pakalpojums ir arī tāds 

starpniecības pakalpojums, kura mērķis ir ar elektroniskas platformas palīdzību par atlīdzību 

nodibināt sakarus starp iespējamajiem īrniekiem un īslaicīgas izmitināšanas pakalpojumus 

 
66 Oster J. European and International Media Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, pp.222-224.  
67 Elektroniskās tirdzniecības direktīvas preambulas 18.apsvērums.  
68 EST 2016. gada 15. septembra spriedums lietā C-484/14 Tobias Mc Fadden pret Sony Music Entertainment 

Germany GmbH (ECLI:EU:C:2016:689), 43.rindkopa. 
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piedāvājošajiem profesionālajiem vai neprofesionālajiem izīrētājiem, vienlaikus sniedzot arī 

vairākus ar šo pakalpojumu saistītus papildpakalpojumus.69 

Tāpat EST atzina, ka “reklāma tiešsaistē var būt informācijas sabiedrības pakalpojums”.70 

Šajā saistībā EST atzina, ka 

reklāma saistībā ar mutes dobuma un zobu ārstniecības pakalpojumiem, kas tiek veikta 

interneta vietnē, kuru izveidojis reglamentētas profesijas pārstāvis, ir komercziņojums, kas 

ir daļa no informācijas sabiedrības pakalpojuma vai kas veido šādu pakalpojumu 

Direktīvas 2000/31 8. panta izpratnē.71 

Savukārt Uber lietā EST atzina, ka Uber starpniecības pakalpojums ir jāuzskata par tādu, 

kas ir kvalificējams nevis kā informācijas sabiedrības pakalpojums, bet gan kā pakalpojums 

pārvadājumu jomā tāda vispārējā pakalpojuma neatņemama sastāvdaļa, kura galvenais 

elements ir pārvadājumu pakalpojums. Jāņem vērā, ka Uber starpniecības pakalpojums 

izpaužas tādā veidā, ka Uber sazinās vai tiek savienota ar neprofesionāliem vadītājiem, 

kuriem tā nodrošina informātikas rīku kopumu – saskarni, kas savukārt ļauj tiem tikt 

savienotiem ar personām, kuras vēlas pārvietoties pilsētā un piekļūst šim pakalpojumam ar 

lietotni ar tādu pašu nosaukumu starpniecību. Uber darbība tiekot veikta peļņas gūšanas 

nolūkā.72 

Tāpat nav nozīmes informācijas sabiedrības pakalpojuma konstatēšanā, kura tieši persona 

maksā atlīdzību. Tā šajā saistībā vienā no lietām EST secināja, ka 

jēdzienā “informācijas sabiedrības pakalpojumi” ietilpst pakalpojumi, ar kuriem tiek 

sniegta informācija tiešsaistē, par kuriem pakalpojumu sniedzējs saņem atlīdzību nevis no 

pakalpojuma saņēmēja, bet gan ar ienākumiem no reklāmām, kuras tiek izplatītas tīmekļa 

vietnē.73 

Starpnieka pakalpojuma sniedzēja atbildība regulēta Informācijas sabiedrības 

pakalpojumu likuma 10.pantā. Šī panta pirmā daļa paredz vispārīgu starpnieka pakalpojuma 

sniedzēja atbildības pienākumu par informācijas pārraidīšanu un uzglabāšanu elektronisko 

sakaru tīklā. Kā var secināt no šīs normas kopsakarā ar Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 

normām, starpnieka pakalpojuma sniedzējs var būt noteikts par atbildētāju tādā tiesību 

pārkāpumā, kas noticis starpnieka pakalpojuma sniedzēja sniegtā informācijas sabiedrības 

pakalpojuma ietvaros. Tai pat laikā starpnieka pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma 

pārraudzīt informāciju, ko tas pārraida vai uzglabā, kā arī aktīvi meklēt faktus un apstākļus, 

kas norāda uz iespējamiem likuma pārkāpumiem (Informācijas sabiedrības pakalpojumu 

 
69 EST 2019. gada 19. decembra spriedums lietā Nr. C-390/18 Kriminālprocesā pret X (ECLI:EU:C:2019:1112). 
70 EST 2017. gada 4. maija spiedums lietā  C-339/15 Kriminālprocess pret Luc Vanderborght 

(ECLI:EU:C:2017:335), 37.rindkopa. 
71 Turpat, 39.rindkopa.  
72 EST 2017. gada 20. decembra spriedums lietā C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi pret Uber Systems 

Spain SL (ECLI:EU:C:2017:981).  
73 EST 2014. gada 11. septembra spriedums lietā C-291/13 Sotiris Papasavvas v O Fileleftheros Dimosia 

Etaireia Ltd and Others (ECLI:EU:C:2014:2209), 30.rindkopa. 
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likuma 15.panta pirmā daļa, kas atbilst Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 15.panta 

pirmajai daļai). 

Vienlaikus paredzēti trīs gadījumi, kuros starpnieka pakalpojuma sniedzējs atbrīvots no 

atbildības pienākuma un kuri attiecas uz informācijas izplatīšanas darbībām internetā, nevis 

informācijas radīšanu kā tādu.74 Šie trīs gadījumi ir šādi: informācijas pārraidīšana (mere 

conduit – angļu val.), uzglabāšana (caching – angļu val.) vai izmitināšana (host – angļu val.) 

elektronisko sakaru tīklā, ja ievēroti vairāki kumulatīvi priekšnoteikumi katram no šiem 

gadījumiem, kuri noteikti normatīvi (Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 10.panta 

otrā – piektā daļas, kuras transponē kas atbilst Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 12.-

14.pantus).  

EST šos gadījumus raksturojusi kā tādus, kad informācijas pakalpojuma sniedzēja 

darbības “aprobežojas ar “starpnieku pakalpojumu” darbībām”.75 Kā uzsvērts pašā 

Elektroniskās tirdzniecības direktīvā, 

[i]zņēmumi no šīs direktīvas radītajām saistībām attiecas vienīgi uz gadījumiem, kad informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzēju darbība ir ierobežota līdz darbības tehniskajam procesam un 

pieejas sniegšanai komunikāciju tīklam, pa kuru trešo personu informācija tiek pārraidīta vai uz 

laiku uzglabāta ar nolūku vienīgi padarīt pārraidīšanu efektīvāku; šīs darbības ir tikai tehniskas, 

automātiskas un pasīvas, kas netieši norāda, ka informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzējiem nav nedz zināšanu, nedz kontroles pār informāciju, ko pārraida vai uzglabā 

[pievienots izcēlums, šis direktīvas fragments bieži citēts EST spriedumos, kuri pieņemti lietās 

saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu – V.M.].76 

Tādēļ, ja konkrētais informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējs pats ir iesaistīts ziņu 

izplatīšanā, tad viņš kļūst par atbildības subjektu, proti, nosakāms kā atbildētājs tiesību 

pārkāpuma situācijā. Šāds apsvērums pamatojas uz EST atziņu, kas izdarīta vienā no lietām: 

civiltiesiskās atbildības ierobežojumi neattiecas uz preses izdevējsabiedrību, kurai pieder tīmekļa 

vietne, kurā ir publicēta avīzes elektroniskā versija, ja turklāt šīs sabiedrības ienākumi tiek gūti no 

šajā vietnē izplatītās komercreklāmas, ja vien tai ir zināma informācija, kuru tā publicē, un tā veic 

kontroli pār to neatkarīgi no tā, vai piekļuve minētajai vietnei ir maksas vai bezmaksas.77 

Tomēr atbrīvošana no atbildības kādā no trijiem iepriekš raksturotajiem gadījumiem 

nebūt nenozīmē, ka starpnieka pakalpojuma sniedzējs nevar būt noteikts par atbildētāju 

cietušā prasījumā par pārkāpuma pārtraukšanu vai novēršanu (Informācijas sabiedrības 

pakalpojumu likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkts, kas atbilst Elektroniskās tirdzniecības 

direktīvas 12.panta trešajai daļai, 13.panta otrajai daļai, 14.panta trešajai daļai un 18.panta 

pirmajai daļai). Kā šajā saistībā norādījusi EST Mc Fadden lietā, no atbildības sadalījuma 

viedokļa starp pārkāpēju un starpnieka pakalpojuma sniedzēju EST ir atzinusi, ka šīs normas 

kontekstā autortiesību subjekts nevar prasīt no starpnieka pakalpojuma sniedzēja kaitējuma 

 
74 Oster J. European and International Media Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p.229.  
75 EST 2014. gada 11. septembra spriedums lietā C-291/13 Sotiris Papasavvas v O Fileleftheros Dimosia 

Etaireia Ltd and Others (ECLI:EU:C:2014:2209), 39.rindkopa. 
76 Elektroniskās tirdzniecības direktīvas preambulas 42.apsvērums.  
77 EST 2014. gada 11. septembra spriedums lietā C-291/13 Sotiris Papasavvas v O Fileleftheros Dimosia 

Etaireia Ltd and Others (ECLI:EU:C:2014:2209, 46.rindkopa.  
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atlīdzību, kas radies autora tiesību pārkāpuma rezultātā, izmantojot nodrošināto interneta 

piekļuvi, taču cietušais var prasīt no starpnieka pakalpojuma sniedzēja aizliegt turpināt minēto 

pārkāpumu.78 Kaut šis secinājums izdarīts attiecībā uz vienu no iepriekš minētajiem 

gadījumiem, proti, informācijas pārraidīšanu (Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 12.panta 

pirmā daļa, kas pārņemta Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 10.panta otrajā un 

trešajā daļās), tas būtu attiecināms arī uz pārējiem diviem atbrīvošanas gadījumiem. To tieši 

atzinusi EST, skatot lietu par izmitināšanas pakalpojumu, kurā secināja, ka 

mitināšanas pakalpojuma sniedzējs var būt uz dalībvalsts valsts tiesību pamata pieņemto 

rīkojumu adresāts, pat ja tas atbilst vienam no alternatīvajiem Direktīvas 2000/31 

14. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, proti, pat ja tas netiek uzskatīts par 

atbildīgu.79 

Tāpat šis secinājums pamatojas uz agrākā EST praksē izdarīto atziņu: 

informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējam nav atļauts iebilst pret to, ka pret viņu 

tiek uzsākta civiltiesiskās atbildības tiesvedība, un tātad iebilst arī pret valsts tiesas 

noteiktiem pagaidu pasākumiem.80 

Saistībā ar pienākuma uzlikšanu pārtraukt vai novērst kaitējumu, kā secināja EST, ES 

dalībvalstis bauda rīcības brīvību: 

[t]ādējādi, īstenojot Direktīvas 2000/31 18. panta 1. punktu, dalībvalstīm ir īpaša 

novērtējuma brīvība attiecībā uz prasībām un procedūrām, kas ļauj veikt vajadzīgos 

pasākumus.81 

Šādā veidā EST atzina, ka ES dalībvalsts tiesai ir iespēja piemērot plašus aizliegumus, 

piemēram, piemērot vienlaicīgi šādus aizliegumus, kurus nacionālā tiesa konkrētajā 

nacionālajā lietā bija paredzējusi piemērot attiecībā uz facebook sociālā tīkla uzturētāju: 

–        izdot rīkojumu mitināšanas pakalpojuma sniedzējam dzēst informāciju, kuru viņš glabā un 

kuras saturs ir identisks tai informācijai, kas iepriekš ir atzīta par nelikumīgu, vai bloķēt pieeju tai 

neatkarīgi no tā, kas ir pieteikuma par šīs informācijas uzglabāšanu autors; 

–        izdot rīkojumu mitināšanas pakalpojuma sniedzējam dzēst informāciju, kuru viņš uzglabā 

un kuras saturs ir līdzvērtīgs tai informācijai, kas iepriekš ir atzīta par nelikumīgu, vai bloķēt 

pieeju tai, ja vien ar šādu rīkojumu skartās informācijas uzraudzība un izpēte attiecas tikai uz tādu 

informāciju, kas pauž vēstījumu ar būtībā tādu pašu saturu kā tas, kura nelikumīgums ir konstatēts, 

un kas ietver rīkojumā raksturotos elementus, un ja atšķirības šī satura formulējumā, salīdzinot ar 

to, kas raksturīgs iepriekš par nelikumīgu atzītajai informācijai, nav tādas, kas liek mitināšanas 

pakalpojuma sniedzējam veikt autonomu šī satura vērtējumu, un 

 
78 EST 2016. gada 15. septembra spriedums lietā C-484/14 Tobias Mc Fadden pret Sony Music Entertainment 

Germany GmbH (ECLI:EU:C:2016:689), 79.rindkopa. 
79 EST 2019. gada 3. oktobra spriedums lietā C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek pret Facebook Ireland Limited 

(ECLI:EU:C:2019:821), 25.rindkopa.  
80 EST 2014. gada 11. septembra spriedums lietā C-291/13 Sotiris Papasavvas v O Fileleftheros Dimosia 

Etaireia Ltd and Others (ECLI:EU:C:2014:2209, 57.rindkopa. 
81 EST 2019. gada 3. oktobra spriedums lietā C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek pret Facebook Ireland Limited 

(ECLI:EU:C:2019:821), 29.rindkopa. 
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–        izdot rīkojumu mitināšanas pakalpojuma sniedzējam dzēst rīkojumā norādīto informāciju 

vai bloķēt pieeju tai pasaules mērogā saskaņā ar atbilstīgām starptautiskajām tiesībām.82 

Tāpat, iepriekš norādītie starpnieka pakalpojuma sniedzēja atbrīvošanas no atbildības 

gadījumi ir tikuši tulkoti EST praksē. 

Tā EST Mc Fadden lietā vērtēja, vai starpnieka pakalpojuma sniedzējs atbrīvojams no 

atbildības saistībā ar informācijas pārraidīšanu. Kā secināja EST savā spriedumā šajā lietā, 

tulkojot Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 12.panta pirmo daļu (pārņemta Informācijas 

sabiedrības pakalpojumu likuma 10.panta otrajā daļā), lai šajā tiesību normā norādīto 

pakalpojumu, sniedzot piekļuvi komunikāciju tīklam, varētu uzskatīt par sniegtu, šī piekļuve 

nevar pārsniegt tehniskās, automātiskās un pasīvās rīcības ietvaru, kas nodrošina pieprasītās 

informācijas pārraidi; nav jāizpilda nekādas papildu prasības.83 

Savukārt Facebook Ireland lietā EST vērtēja izmitināšanu (host – angļu val.) elektronisko 

sakaru tīklā, proti, tīmekļvietnē, kas nodrošina facebook sociālo tīklu.84 Šajā lietā EST 

secināja, pamatojoties uz tai sniegto faktu izklāstu, ka konkrētais starpnieka pakalpojuma 

sniedzējs nebauda šādu atbrīvojumu, ja tam bija zināma konkrētā nelikumīgā informācija; šī 

sabiedrība nerīkojās ātri, lai izņemtu šādu informāciju vai liegtu pieeju tai, un, visbeidzot, 

prasība pret šo sabiedrību celta nacionālajā tiesā, lai tā uzliktu direktīvā paredzētos 

pienākumus šai sabiedrībai.85 

  

 
82 EST 2019. gada 3. oktobra spriedums lietā C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek pret Facebook Ireland Limited 

(ECLI:EU:C:2019:821). 
83 EST 2016. gada 15. septembra spriedums lietā C-484/14 Tobias Mc Fadden pret Sony Music Entertainment 

Germany GmbH (ECLI:EU:C:2016:689), 54.rindkopa. 
84 EST 2019. gada 3. oktobra spriedums lietā C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek pret Facebook Ireland Limited 

(ECLI:EU:C:2019:821).  
85 Turpat, 27.rindkopa.  
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4. PĀRROBEŽU STRĪDU REGULĒJUMS ES TIESĪBĀS UN 

PRAKSĒ SAISTĪBĀ AR INTERNETU 

Starptautisko privāttiesību jautājumi rodas tad, kad konstatējams pārrobežu elements, kas 

var konkrēto lietu saistīt ar ārvalsts tiesu vai tiesību sistēmu vienā no trijiem gadījumiem, 

kuros var pastāvēt pārrobežu attiecības: fakts, notikums vai darījums.86 Starptautiskās 

privāttiesības ir saistītas ar vienu vai vairākiem no 3 jautājumiem: jurisdikcija, piemērojamā 

likuma izvēle, ārvalstu nolēmumu atzīšana un izpilde.87 Jurisdikcijas jeb piekritības jautājums 

saistīts ar to, kuras valsts tiesā skatāma konkrētā lieta; piemērojamais likums norāda uz lex 

causae, proti, tās valsts likumu, kuru piemēros tiesa, kas skatīs lietu; savukārt tiesas 

nolēmumu atzīšana un izpilde saistās ar situāciju, kad tiesas nolēmums taisīts vienā valstī, bet 

tas atzīstams un izpildāms citā valstī.  

Starptautisko privāttiesību jautājumi nereti rodas saistībā ar interneta tiesībām, kā 

rezultātā starptautisko privāttiesību literatūrā sevišķi tiek izdalīti trīs interneta komunikācijas 

veidi kā e-pasts, globālais tīmeklis un sociālā tīklošanās.88 Tā kā lietas saistībā ar internetu 

pamatā (taču ne vienmēr) attiecas uz ārpuslīgumisko pārkāpumu, proti, deliktu Latvijas 

civiltiesību izpratnē, šajā prakses apkopojumā šīs nodaļas ietvaros aplūkots ES regulējums un 

prakse saistībā ar deliktiem attiecībā uz piekritības un piemērojamā likuma jautājumiem 

saistībā ar internetu.  

Ārvalsts tiesas nolēmumu atzīšana un izpilde nebūtu atsevišķi aplūkojama šī prakses 

apkopojuma temata ietvaros, ņemot vērā to, ka šis jautājums nav tieši saistīts ar interneta 

tiesībām, bet gan ar procesuālo kārtību. 

4.1. Piekritība (jurisdikcija) 

Piekritības jautājumi ārpuslīgumiskos pārkāpumos jeb deliktos pārrobežu strīdos ES tiesībās 

tiek regulēti Briseles Ibis Regulā, kas nomainīja iepriekš pieņemto Briseles I Regulu, un 

nacionālajās tiesībās tiktāl, ciktāl pieļaujams atbilstoši šai Regulai.  

Atbilstoši vispārējam principam prasība pret personu (t.i. atbildētāju), kuras pastāvīgā 

dzīvesvieta (proti, domicils) atrodas kādā no ES dalībvalstīm, ceļama šīs ES dalībvalsts tiesā 

(Briseles Ibis Regulas 4.panta pirmā daļa). Kā norādīts tiesību literatūrā saistībā ar šo normu 

no interneta perspektīvas, šajā normā ietvertā principa piemērošana parasti nav sarežģīta ar 

izņēmumu attiecībā uz domicila nodibināšanu, taču šī principa piemērošana nerada 

specifiskus jautājumus no interneta viedokļa.89 Savukārt prasības pret personu, kuras 

 
86 North P., Fawcett J.J. Cheshire and North's Private International Law. 13th ed. London; Edinburgh; Dublin: 

Butterworths, 1999, p.5. 
87 Ibid., p.7.  
88 Svantesson D. J. B. Private International Law and the Internet. AH Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 

2016, pp. 53-54. Par terminu “internets” un “globālais tīmeklis” izpratni šajā prakses apkopojumā skat. šī tiesu 

prakses apkopojuma 1.nodaļu. 
89 Svantesson D. J. B. Private International Law and the Internet. AH Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 

2016, p.324. 
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pastāvīgā dzīvesvieta (proti, domicils) neatrodas kādā no ES dalībvalstīm, celšana kādas 

dalībvalsts tiesā nosakāma atbilstoši minētās dalībvalsts normatīviem aktiem (Briseles Ibis 

Regulas 6.panta pirmā daļa). Deliktu gadījumā papildus paredzēti īpaši piekritības noteikumi. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā ES dalībvalstī, var 

iesūdzēt citā ES dalībvalstī, kur iestājies vai var iestāties notikums, kas rada kaitējumu 

(Briseles Ibis Regulas 7.panta 2.punkts, atbilst Briseles I Regulas 5.panta 3.punktam). 

Savukārt saistībā ar domēna vārdu lietošanas tiesību apstrīdēšanu paredzēti izņēmuma 

jurisdikcijas noteikumi. Atbilstoši šiem noteikumiem lietā attiecībā uz tādu patentu, preču 

zīmju, dizainparaugu vai citu līdzīgu tiesību reģistrāciju vai spēkā esamību, kas jādeponē vai 

jāreģistrē, izņēmuma jurisdikcija neatkarīgi no pušu domicila ir ES dalībvalsts tiesai, kurā 

deponēšana vai reģistrācija ir veikta (Briseles Ibis Regulas 24.panta 4.punkts). 

EST praksē konstatējamas vairākas lietas saistībā ar Briseles I Regulas vai Briseles Ibis 

Regulas piemērošanu saistībā ar interneta tiesībām, kaut ne visās atbildētāja noteikšanas 

jautājums bija izšķirošs. 

Tā Hejduk lietā EST skatīja lietu saistībā ar fotogrāfiju publicēšanu internetā bez autora 

atļaujas. Šajā lietā strīds nebija par atbildētāja noteikšanu, jo atbildētājs bija persona, kas 

izvietoja fotogrāfijas internetā, bet gan par to, vai lieta bija piekritīga Austrijas tiesai. Saskaņā 

ar Briseles I Regulas 5.panta 3.punktu (atbilst Briseles Ibis Regulas 7.panta 2.punktam) 

personu, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, citā dalībvalstī var iesūdzēt lietās, kas attiecas uz 

neatļautu darbību vai kvazideliktu – tās vietas tiesās, kur iestājies vai var iestāties notikums, 

kas rada kaitējumu. Atbildētājs apšaubīja lietas piekritību Austrijas tiesai, norādot uz to, ka 

“tās interneta vietne nav vērsta uz Austriju un ka ar to vien, ka ir iespējams ar to iepazīties no 

šīs dalībvalsts, nepietiek, lai šai tiesai piešķirtu jurisdikciju”. EST nosprieda, ka iepriekš 

minētā norma jātulko tādējādi, ka 

apgalvota autortiesību un autortiesību blakustiesību, kuras nodrošina tā dalībvalsts, kuras tiesā 

notikusi vēršanās, pārkāpuma gadījumā tai ir jurisdikcija atbilstoši kaitējuma rašanās vietai izskatīt 

prasību par atbildību par šo tiesību aizskārumu saistībā ar aizsargātu fotogrāfiju izvietošanu 

tiešsaistē interneta vietnē, kas ir pieejama tās teritorijā. Šai tiesai ir jurisdikcija, tikai lai noteiktu 

kaitējumu, kas radīts šīs tiesas dalībvalsts teritorijā.90 

Bolagsupplysningen lieta saistījās ar situāciju, ka Igaunijas sabiedrība un tās darbinieks 

cēla prasību Igaunijas tiesā pret Zviedrijas sabiedrību, kurā apvienojušies konkrētas nozares 

darba devēji, prasot uzlikt par pienākumu labot tās tīmekļvietnē publicēto nepatieso 

informāciju par šo sabiedrību, dzēst tajā sniegtos komentārus un atlīdzināt nodarīto kaitējumu. 

Prasītājs apgalvoja, ka Zviedrijas sabiedrība savā tīmekļvietnē ir to ierindojusi tā sauktajā 

“melnajā” sarakstā, norādot, ka šī sabiedrība veic krāpnieciskas un maldinošas darbības; 

minētās tīmekļvietnes diskusiju forumā esot sniegti aptuveni 1000 komentāri, tostarp tieši 

aicinājumi uz vardarbību pret Igaunijas sabiedrību un tās darbiniekiem. Zviedrijas 

sabiedrība šo ierakstu un šos komentārus attiecās dzēst, kā rezultātā esot paralizēta Igaunijas 

sabiedrības saimnieciskā darbība Zviedrijā un šai sabiedrībai ik dienu tiekot nodarīts mantisks 

 
90 EST 2015. gada 22. janvāra spriedums lietā C-441/13 Pez Hejduk v EnergieAgentur.NRW GmbH 

(ECLI:EU:C:2015:28). 
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kaitējums. Igaunijas pirmās un otrās instances tiesas atzina, ka lieta nav piekritīga Igaunijas 

tiesām, jo kaitējums nav radies Igaunijā: strīdīgā informācija un komentāri atspoguļoti zviedru 

valodā un bez tulkojuma Igaunijas iedzīvotājiem neesot saprotami. Igaunijas Augstākā tiesa 

vērsās EST prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai saistībā ar lietas piekritību Igaunijas tiesām. 

Tulkojot Briseles Ibis Regulas 7.panta 2.punktu, EST secināja: 

[p]amatlieta neattiecas uz iespēju vērsties Igaunijas tiesās, pamatojoties uz darbības, kuras 

rezultātā tika nodarīts kaitējums, īstenošanas vietu. Faktiski nav strīda par to, ka pēdējā minētā 

vieta nav tās tiesas teritorijā, kurā ir vērsuš[ie]s [prasītāji]. Tai pašā laikā rodas jautājums, vai šīm 

tiesām ir jurisdikcija atbilstīgi apgalvotā kaitējuma rašanās vietai. [..] Šajā īpašajā interneta 

kontekstā Tiesa tomēr lietā par fizisku personu pamatoti nosprieda, ka personisko tiesību 

iespējama aizskāruma gadījumā persona, kura sevi uzskata par aizskartu ar interneta vietnē 

ievietotas informācijas saturu, var celt prasību par kaitējuma atlīdzību attiecībā uz visu nodarīto 

kaitējumu tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas tās interešu centrs [..]  

[..] Regulas Nr. 1215/2012 7. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka juridiska persona, kura 

apgalvo, ka tās personiskās tiesības ir aizskārusi nepatiesas informācijas par šo personu 

publicēšana internetā un attiecīgo komentāru nedzēšana, var celt prasību labot šo informāciju, 

dzēst komentārus un atlīdzināt visu nodarīto kaitējumu tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas tās 

interešu centrs. Ja attiecīgā juridiskā persona lielāko daļu savas darbības veic dalībvalstī, kas nav 

dalībvalsts, kurā ir tās juridiskā adrese, tad šī persona var iesūdzēt iespējamo tās tiesību 

aizskāruma izdarītāju tiesā šajā citā dalībvalstī kā vietā, kur kaitējums ir materializējies. 

[..] Regulas Nr. 1215/2012 7. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka persona, kuras tiesības ir 

aizskārusi nepatiesas informācijas par šo personu publicēšana internetā un attiecīgo komentāru 

nedzēšana, nevar celt prasību labot nepatieso informāciju un dzēst šos komentārus ikvienā tās 

dalībvalsts tiesā, kuras teritorijā ir vai bija pieejama internetā publicētā informācija.91 

Pinckney lietā Francijas autors vērsās Francijas tiesā pēc savas dzīvesvietas ar prasību 

pret Austrijas sabiedrību par kaitējuma atlīdzību. Prasītājs norādīja, ka Austrijas sabiedrība 

Austrijā reproducēja kompaktdiskos 12 viņa sarakstītas un izpildītas dziesmas, kurus no viņa 

dzīvesvietas piekļūstamās tīmekļvietnēs tirgojušas Apvienotajā Karalistē reģistrētās 

sabiedrības. Austrijas sabiedrība apstrīdēja lietas piekritību Francijas tiesām, norādot uz to, ka 

kompaktdiski tika izgatavoti Austrijā (kurā atrodas tās juridiskā adrese) pēc Lielbritānijas 

sabiedrības, kura, izmantojot tīmekļvietni, tos tirgo, pieprasījuma. Tādējādi, Austrijas 

sabiedrība uzskata, ka jurisdikcija ir atbildētājas domicila tiesām, kuras atrodas Austrijā, vai 

tās vietas tiesām, kurā ir radies kaitējums, proti, vietā, kur ir izdarīts piedēvētais pārkāpums, 

proti, Apvienotajā Karalistē. Tulkojot Briseles I Regulas 5.panta 3.punktu, EST secināja: 

autora mantisko tiesību, kuras tiek garantētas tiesas, kurā izskatīšanai ir iesniegts strīds, 

dalībvalstī, apgalvota aizskāruma gadījumā tai ir jurisdikcija izskatīt prasību par atbildību, ko cēlis 

darba autors pret citā dalībvalstī reģistrētu sabiedrību, kura šajā dalībvalstī ir reproducējusi šo 

darbu materiālā nesējā, kuru pēc tam trešā dalībvalstī reģistrētas sabiedrības pārdod, izmantojot 

 
91 EST (virspalāta) 2017. gada 17. oktobra spriedums lietā C-194/16 Bolagsupplysningen OÜ and Ingrid Ilsjan v 

Svensk Handel AB (ECLI:EU:C:2017:766). 
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interneta vietni, kas ir pieejama arī tiesas, kurā izskatīšanai ir iesniegts strīds, teritorijā. Šai tiesai ir 

jurisdikcija izskatīt tikai to kaitējumu, kas radīts tās dalībvalsts teritorijā, pie kuras tā pieder. 92 

Citas EST izskatītās lietas pamatā bija Francijas mazumtirdzniecības sabiedrības un 

Samsung noslēgtais selektīvās izplatīšanu līgums, kurā bija paredzēts aizliegums pārdot 

attiecīgās preces internetā. Tā kā Francijas mazumtirdzniecības sabiedrība pārdeva preces 

internetā pretēji līguma noteikumiem, Samsung paziņoja par līguma pārtraukšanu. Francijas 

mazumtirdzniecības sabiedrība vērsās pret Samsung Francijas tiesā, prasot pagaidu pasākumu 

noteikšanu, uzliekot par pienākumu veikt preču piegādi. Vienlaikus šī Francijas sabiedrība 

vērsās ar prasību pret Amazon, lai tā izņemtu no pārdošanas savās tīmekļvietnēs Francijā un 4 

citās ES dalībvalstīs ar līgumu aptvertās preces. Francijas tiesas vērtēja jautājumu, vai lieta 

piekritīga Francijas tiesām, ņemot vērā to, ka prasība aptver tādas tīmekļvietnes, kuras 

darbojas ne vien Francijā, bet arī citās ES dalībvalstīs. Tulkojot Briseles I Regulas 5.panta 

3.punktu un atsaucoties, tostarp, uz spriedumiem augstāk apskatītās Hejduk un Pinckney 

lietās, EST secināja: 

ja aizsardzība, kāda piešķirta tās tiesas dalībvalstī, kurā izskatīšanai ir iesniegts strīds, nepārsniedz 

minētās dalībvalsts teritoriju, šai tiesai ir jurisdikcija izskatīt tikai lietu par kaitējumu, kas radīts 

minētās dalībvalsts teritorijā; 

[..] lai piešķirtu šajā tiesību normā noteikto tiesas jurisdikciju lemt par prasību sakarā ar atbildību 

par preču, kas ir selektīvās izplatīšanas tīkla priekšmets, pārdošanas ārpus šī tīkla aizlieguma 

pārkāpumu, kurš izriet no piedāvājuma interneta vietnēs, kas darbojas dažādās dalībvalstīs, par 

vietu, kurā kaitējums radies, ir jāuzskata tās dalībvalsts teritorija, kas aizsargā minēto pārdošanas 

aizliegumu ar aplūkoto prasību, teritorija, kurā pieteicējs apgalvo, ka ir samazinājies tā pārdošanas 

apjoms.93 

Latvijas tiesu praksē nav identificējama neviena lieta, kurā Latvijas tiesas būtu 

piemērojušas Briseles Ibis Regulu vai Briseles I Regulu saistībā ar interneta tiesībām prakses 

apkopojumā apskatāmajā laika posmā (šajā gadījumā Briseles I Regulas piemērošana būtu 

iespējama, neskatoties uz to, ka apkopojums attiecas uz tiesu nolēmumiem, sākot ar 

2013.gadu, proti, jau pēc tam, kad šī Regula zaudēja spēku, jo lietas, kurās sākot ar šo gadu 

taisīti apelācijas un kasācijas instanču nolēmumi, varēja tika uzsāktas vēl Briseles I Regulas 

spēkā esamības – un tātad arī piemērošanas - laikā).  

Tomēr atsevišķās lietās būtu pamats konstatēt šo Regulu piemērošanu, kaut nav 

konstatējams, ka to nepiemērošana būtu novedusi pie nepareizas piekritības noteikšanas 

konkrētajā lietā. 

Tā, piemēram, iepriekš apskatīta lieta, kurā Ķīnas Tautas Republikas sabiedrība Baidu 

Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd cēla prasību pret SIA “Grigorius Holding” par 

 
92 EST 2013. gada 3. oktobra spriedums lietā C-170/12 Peter Pinckney v KDG Mediatech AG 

(ECLI:EU:C:2013:635). 
93 EST 2016. gada 21. decembra spriedums lietā C-618/15 Concurrence Sàrl v Samsung Electronics France SAS 

and Amazon Services Europe Sàrl (ECLI:EU:C:2016:976). 
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Latvijā reģistrētās preču zīmes reģistrācijas atcelšanu.94 Atbilstoši Briseles Ibis Regulas 

24.panta 4.punktam šāda prasība ceļama Latvijas tiesā, jo Latvijā reģistrēta konkrētā preču 

zīme, līdz ar to Latvijas tiesām ir izņēmuma piekritība šāda strīda skatīšanai. Kaut šajā lietā 

taisītajā spriedumā nav norādes par to, ka Latvijas tiesa apsvēra minēto normu, saprotams, ka 

šāda rīcība nevarēja novest pie nepareizas piekritības noteikšanas šajā lietā. 

Vai, piemēram, iepriekš aplūkotā lietā, kurā Nīderlandes sabiedrība Inter IKEA Systems 

B.V. cēla prasību pret /pers. B/ (no tiesas sprieduma saprotams, ka šai personai ir pastāvīgā 

dzīvesvieta Latvijā) par autortiesību pārkāpuma un preču zīmju IKEA nelikumīgas 

izmantošanas pārtraukšanu un nemantiskā kaitējuma piedziņu.95 Arī šajā lietā Latvijas tiesas 

neapsvēra piekritības (un arī piemērojamā likuma - aplūkots nākamajā šī prakses apkopojuma 

apakšnodaļā) jautājumu, kaut no sprieduma redzams, ka šāda rīcība nevarēja novest pie 

nepareizas piekritības vai piemērojamā likuma noteikšanas šajā lietā, jo atbildētāja dzīvesvieta 

atrodas Latvijā, proti, valstī, kuras tiesā celta prasība (Briseles Ibis Regulas 4.panta pirmā 

daļa). 

4.2. Piemērojamais likums 

Piemērojamā likuma jautājumi ārpuslīgumiskos pārkāpumos jeb deliktos pārrobežu strīdos ES 

tiesībās tiek regulēti Romas II Regulā. Jāņem vērā, ka viena no lietu kategorijām, kura izslēgta 

no Romas II Regulas piemērošanas, ir ārpuslīgumiskās saistības, kas izriet no privātās dzīves 

un personas tiesību aizskārumiem, tostarp no goda aizskaršanas un neslavas celšanas (Romas 

II Regulas 1.panta otrās daļas g) apakšpunkts). 

Saskaņā ar Romas II Regulā nostiprināto vispārējo piemērojamā likuma noteikšanas 

principu ārpuslīgumiskām saistībām piemērojami tās valsts likumi, kurā radies kaitējums, 

neatkarīgi no tā, kurā valstī iestājies notikums, kas radījis kaitējumu, un neatkarīgi no tā, kurā 

valstī vai kurās valstīs radušās netiešas minētā notikuma sekas (proti, lex loci damni) (Romas 

II Regulas 4.panta pirmā daļa). No šī prakses apkopojuma viedokļa jāņem vērā, ka 

intelektuālā īpašuma tiesībām piemērojami citi piemērojamā likuma noteikšanas likumi. Tā 

ārpuslīgumiskām saistībām piemēro tās valsts likumus, kurā tiek prasīta aizsardzība (lex loci 

protectionis) (Romas II Regulas 8.panta pirmā daļa). Izņēmums ir vienoto Kopienas 

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu radītās ārpuslīgumiskām saistības, kurām 

piemērojami tās valsts likumi, kurā izdarīts pārkāpums jeb vispārējais likums lex loci damni 

(Romas II Regulas 8.panta otrā daļa). 

EST praksē nav identificējama neviena lieta saistībā ar Romas II Regulas piemērošanu 

saistībā ar interneta tiesībām.  

Latvijas tiesu praksē identificējama lieta, kurā Latvija tiesas piemērojušas Romas II 

Regulu saistībā ar internetu. Lai gan šī lieta vien netieši attiecas uz šī prakses apkopojuma 

 
94 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 4.jūnija sprieduma lietā Nr. C-3920-20/28 

(C30392020) (ECLI:LV:RVPT:2020:0604.C30392020.3.S) – Baidu (nepārsūdzēts). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/417865.pdf.  
95 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 21.aprīļa spriedums lietā Nr. PAC-0067-16 (C04366712) – 

IKEA (nepārsūdzēts). Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf.  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/417865.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf


Atbildētāja noteikšana; Jurisdikcija un piemērojamais likums Eiropas Savienības tiesību 

regulējums un prakse. Tiesu prakse interneta tiesībās Civiltiesību jomā (2013.-2020.gads) 

 

39 

 

tematu, tajā izdarītie secinājumi var būt būtiski lietās, kas attiecas uz interneta tiesībām. Šajā 

lietā Lietuvas sabiedrība cēla prasību pret Latvijas sabiedrību par zaudējumu atlīdzības 

piedziņu. Atbilstoši apelācijas instances tiesas nolēmumā norādītajam faktu izklāstam 

prasītāja meitas sabiedrība (reģistrēta Latvijā) bija noslēgusi ar atbildētāju licences 

apkalpošanas līgumu, ar kuru atbildētāja apņēmās veikt licences atbalsta darbus viesnīcas 

pārvaldības programmnodrošinājumam un kurā bija paredzēts šķīrējtiesas līgums. Prasītājai ar 

atbildētāju līgumisku attiecību nepastāvēja. Ar šī programmnodrošinājuma palīdzību tika 

nodrošināta ziņu ievade par katras prasītājas viesnīcu ķēdē ietilpstošās viesnīcas klientiem un 

sadarbības partneriem ar šo programmnodrošinājumu uzturētajā datu bāzē. Šī ziņu ievade, cik 

var saprast no apskatāmā apelācijas instances tiesas nolēmuma, tika veikta tiešsaistē, proti, 

izmantojot interneta piekļuvi. Ņemot vērā datu bāzē ietverto ziņu komerciālo vērtību 

prasītājas un tās meitas sabiedrību komercdarbībā un prasītājas un tās meitas sabiedrību 

veiktos šīs datu bāzes aizsardzības pasākumus, prasītājas datu bāzē esošā informācija 

uztverama par prasītājai piederošu komercnoslēpumu. Atbilstoši prasības pieteikumā 

norādītajam, kā tas atspoguļots apelācijas instances tiesas nolēmumā, “atbildētāja ielauzās 

prasītājai piederošajā datu bāzes serverī”, prettiesiski iegūstot prasītājas komercnoslēpumu, 

kas bija par pamatu zaudējumu atlīdzības piedziņas prasījumam. Šajā lietā radās jautājums par 

piemērojamo likumu (papildu jautājumam par lietas piekritību Latvijas tiesai). Apelācijas 

instances tiesa savā otrajā lēmumā šajā lietā izdarīja šādu secinājumu: 

[ņ]emot vērā, ka konkrētajā gadījumā prasība ir pamatota ar faktu, ka atbildētāja ir veikusi 

prasītājas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, [..], tiesai, izlemjot jautājumu par lietas 

pakļautību izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā, ir jāizvērtē vai atbildētāja ir veikusi neatļautu 

darbību, kas ir ārpuslīgumisks pārkāpums (delikts). Uzskatu, ka intelektuālā īpašuma tiesību 

pārkāpums atzīstams par deliktu, pastiprina [Romas II Regulas] 8.panta pirmā daļa [..]. 

Apgabaltiesa pārsūdzētajā lēmumā ir atzinusi, ka izņēmuma tiesība uz komercnoslēpumu ir 

uzskatāma par intelektuālā īpašuma objektu, un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums ir 

uzskatāms par vienu no deliktatbildības modeļiem, papildus norādot, ka līguma Nr.2, ar kura 

8.2.punktā ietverto šķīrējtiesas klauzulu, tiesa pamatojusi tiesvedības izbeigšanu lietā, 3.punktā 

noteiktais nedod atbildētājam tiesības lejupielādēt jebkādu prasītājam piederošu informāciju, tai 

skaitā komercnoslēpumu saturošu. Civillietu tiesu palāta atzīst, ka apgabaltiesas lēmumā 

konstatētais, ka konkrētajā gadījumā datu bāzē esoša komercnoslēpuma dublēšana, ko prasītāja ir 

saistījusi ar tā tālāku izpaušanu, ir ārpuslīgumisks pārkāpums, ir pretrunā ar izdarīto secinājumu, 

ka strīds pakļauts izskatīšanai šķīrējtiesā.96 

Jāņem vērā, ka pēc šī apelācijas instances tiesas nolēmuma lieta atkārtoti nonāca pirmās 

instance tiesā, kura izbeidza tiesvedību lietā sakarā ar prasītāja atteikšanos no prasības. 

 

  

 
96  Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014.gada 7.maija lēmums lietā Nr. PAC - 1180/2014 (C04154813). 
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KOPSAVILKUMS 

1. Tiesu prakses apkopojums atspoguļo Latvijas tiesu praksi kopsakarā ar EST tiesu 

praksi interneta tiesībās saistībā ar atbildētāja noteikšanas jautājumu par pieļautajiem 

pārkāpumiem internetā, visbiežāk – tīmeklī. Prakses apkopojuma robežas noteica gan 

interneta tiesību apjoms, gan konstatētie Latvijas tiesu un EST nolēmumi laika posmā, 

uz ko attiecas šis prakses apkopojums. Kopumā Latvijas tiesu prakses izpēte liecina, 

ka Latvijas tiesu praksē bieži tiek skatītas lietas saistībā ar interneta tiesībām, pamatā 

tādās lietu kategorijās kā goda un cieņas aizskārumi tīmekļvietnē vai intelektuālā 

īpašuma tiesību strīdi. Latvijas tiesu prakses izpēte liecina, ka Latvijas tiesu praksē ir 

vērtēti būtiski jautājumi šajās lietu kategorijās saistībā ar atbildētāja noteikšanu, kas 

atspoguļoti šajā prakses apkopojumā. 

 

2. Izskatot lietas par goda un cieņas aizskārumiem tīmekļvietnē, kopumā Latvijas tiesām 

izpētītajās lietās nav radušās grūtības ar atbildētāja noteikšanu. Ja goda un cieņas 

aizskārums noticis, izplatot ziņu tīmekļvietnē reģistrētajā masu informācijas līdzeklī, 

prasība ceļama pret masu informācijas līdzekļa īpašnieku. Līdzīga pieeja izmantota, ja 

godu un cieņu aizskarošās ziņas izplatītas tīmekļvietnē, kurā nav reģistrēts masu 

informācijas līdzeklis. Šajos gadījumos prasība nav ceļama pret personu, kura saistībā 

ar konkrēto domēna vārdu, kas apzīmē tīmekļvietni, vai pašu tīmekļvietni norādīta vai 

darbojas kā tehniskā kontaktpersona. 

 

3. Sarežģītāka situācija varētu rasties tad, ja ziņa izplatīta valsts iestādes (piemēram, 

ministrijas) uzturētajā tīmekļvietnē, kas rada jautājumu, vai prasība ceļama pret valsti 

kā sākotnējo publisko tiesību personu; valsts iestādes vadītāju (piemēram, ministru); 

vai valsts iestādes amatpersonu vai darbinieku, kas sagatavoja konkrēto publikāciju 

ievietošanai vai to ievietoja valsts iestādes tīmekļvietnē. Tiesu prakses apkopojumā 

izpētītajā lietā šajā jautājumā nav dota tieša atbilde uz šo jautājumu. Ja pamatojas uz 

šajā prakses apkopojumā apkopoto Latvijas tiesu praksi, šī prakses apkopojuma autors 

uzskata, ka šādā prasībā par atbildētāju būtu nosakāma Latvijas Republika kā sākotnējā 

publiskā persona, kurai būtu jāuzņemas atbildība par valsts iestādes, tostarp ministrijas, 

tīmekļvietnē publicētām (izplatītām) ziņām. 

 

4. Cita nozīmīga lietu kategorija interneta tiesībās saistīta ar intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzību, kas pamatā attiecas uz strīdiem, kas saistīti ar autortiesībām vai domēna 

vārdiem. Strīdos saistībā ar domēna vārdiem strīds var aptvert darbības, kas veiktas ar 

domēna vārdu apzīmētā tīmekļvietnē, proti, attiecas uz tīmekļvietnes saturu, vai 

domēna vārda lietošanas tiesību apstrīdēšanu pilnībā vai daļā. Šo lietu kategorijā nav 

konstatētas būtiskas grūtības atbildētāja noteikšanā, jo prasība ceļama pret personu, 

kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības. Turklāt, ja konkrētā persona ir 

nodevusi tīmekļvietnes izmantošanu citai personai uz līguma pamata, šis fakts per se 

neatbrīvo personu, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības, no atbildības par 

darbībām, kas veiktas konkrētajā tīmekļvietnē. 
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5. Pienākums par domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu prasītājam var būt uzlikts 

domēna vārdu reģistra uzturētājam, nevis personai, kurai piešķirtas domēna vārda 

lietošanas tiesības. Šajā saistībā jāņem vērā, ka saskaņā ar Domēna vārdu lietošanas 

noteikumiem augstākā līmeņa domēnā .lv augstākā līmeņa domēnu .lv reģistra 

uzturētājam ir tiesības izbeigt domēna vārda reģistrācijas līgumu, ja ir saņemts 

likumīgā spēkā stājies tiesas vai šķīrējtiesas spriedums, ar kuru uzlikts atbilstošs 

pienākums Reģistra uzturētājam. No apkopotās tiesu prakses redzams, ka vienā no 

lietām ir pieteikts prasījums reģistra uzturētājam, taču reģistra uzturētājs nav ticis 

pieaicināts lietā kā atbildētājs un līdz ar to šāds prasījums nav uzliekams personai, 

kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības. 

 

6. Saistībā ar atbildētāja noteikšanu par autortiesību subjekta tiesību pārkāpumu Latvijas 

tiesas ir nošķīrušas personu, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības, no 

personas, kuras nodrošina interneta piekļuvi. Kā redzams no šajā tiesu prakses 

apkopojumā raksturotās Latvijas tiesu prakses šajā jautājumā, prasība pret personu, 

kas nodrošina interneta piekļuvi, ceļama tikai tad, ja pirms tam konkrētais autortiesību 

subjekts vērsies pie personas, kurai piešķirtas domēna vārda lietošanas tiesības, lai 

tīmekļvietnē pārtrauktu konkrēto darbību, piemēram, bez autortiesību subjekta atļaujas 

izplatīt failus, kas satur darbus autortiesību izpratnē, un šī persona nav šo pārkāpumu 

novērsusi. 

 

7. Informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanas gadījumā informācijas sabiedrības 

pakalpojuma sniedzēja atbildība regulēta Informācijas sabiedrības pakalpojumu 

likuma 10.pantā. Šī panta pirmā daļa paredz vispārīgu starpnieka pakalpojuma 

sniedzēja atbildības pienākumu par informācijas pārraidīšanu un uzglabāšanu 

elektronisko sakaru tīklā. Vienlaikus paredzēti trīs gadījumi, kuros starpnieka 

pakalpojuma sniedzējs atbrīvots no atbildības pienākuma: informācijas pārraidīšanas 

(mere conduit – angļu val.), uzglabāšanas (caching – angļu val.) vai izmitināšanas 

(host – angļu val.) gadījumā elektronisko sakaru tīklā, ja ievēroti vairāki kumulatīvi 

priekšnoteikumi katram no šiem gadījumiem, kuri noteikti normatīvi (Informācijas 

sabiedrības pakalpojumu likuma 10.panta otrā – piektā daļas, kuras transponē kas 

atbilst Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 12.-14.pantus). Tādējādi informācijas 

sabiedrības pakalpojuma sniedzējs var tikt noteikts par atbildētāju par informācijas 

pārraidīšanu un uzglabāšanu elektronisko sakaru tīklā, taču lietas izskatīšanas gaitā 

jākonstatē, vai nepastāv kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem, kad informācijas 

sabiedrības pakalpojuma sniedzējs ir atbrīvojams no atbildības. 
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IZMANTOTO TIESAS NOLĒMUMU SARAKSTS 

EST spriedumi 

 

1) EST 2019. gada 19. decembra spriedums lietā Nr. C-390/18 Kriminālprocesā pret X 

(ECLI:EU:C:2019:1112). 

2) EST 2019. gada 3. oktobra spriedums lietā C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek pret 

Facebook Ireland Limited (ECLI:EU:C:2019:821). 

3) EST 2017. gada 20. decembra spriedums lietā C-434/15 Asociación Profesional Elite 

Taxi pret Uber Systems Spain SL (ECLI:EU:C:2017:981). 

4) EST (virspalāta) 2017. gada 17. oktobra spriedums lietā C-194/16 Bolagsupplysningen 

OÜ and Ingrid Ilsjan v Svensk Handel AB (ECLI:EU:C:2017:766). 
5) EST 2017. gada 4. maija spiedums lietā  C-339/15 Kriminālprocess pret Luc 

Vanderborght (ECLI:EU:C:2017:335). 

6) EST 2016. gada 21. decembra spriedums lietā C-618/15 Concurrence Sàrl v Samsung 

Electronics France SAS and Amazon Services Europe Sàrl (ECLI:EU:C:2016:976). 
7) EST 2016. gada 15. septembra spriedums lietā C-484/14 Tobias Mc Fadden pret Sony 

Music Entertainment Germany GmbH (ECLI:EU:C:2016:689). 

8) EST 2015. gada 22. janvāra spriedums lietā C-441/13 Pez Hejduk v 

EnergieAgentur.NRW GmbH (ECLI:EU:C:2015:28). 
9) EST 2014. gada 11. septembra spriedums lietā C-291/13 Sotiris Papasavvas v O 

Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd and Others (ECLI:EU:C:2014:2209). 

10) EST 2013. gada 3. oktobra spriedums lietā C-170/12 Peter Pinckney v KDG Mediatech 

AG (ECLI:EU:C:2013:635). 

 

Senāta spriedumi 

 

11) Senāta 2020.gada 21.maija spriedums lietā Nr. SKC-220/2020 (C04195412) 

(ECLI:LV:AT:2020:0521.C04195412.5.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/414731.pdf. 

12) Senāta 2020.gada 30.aprīļa sprieduma lietā Nr. SKC-77/2020 (C30450117) 

(ECLI:LV:AT:2020:0430.C30450117.7.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413068.pdf. 

13) Senāta 2019.gada 10.jūlija sprieduma lietā Nr. SKC-40/2019 (C30292615) 

(ECLI:LV:AT:2019:0710.C30292615.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386777.pdf.  

14) Senāta 2018.gada 18.decembra spriedums lietā Nr. SKC-131/2018 (C04247512) 

(ECLI:LV:AT:2018:1218.C04247512.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/370851.pdf. 

15) Senāta 2018.gada 28.augusta spriedums lietā Nr. SKC-115/2018 (C04195412) 

(ECLI:LV:AT:2018:0828.C04195412.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/361468.pdf. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/414731.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/413068.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386777.pdf
https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=STAT_PROC_ENTER&task=edit&procid=64703223&topmenuid=212&stack=https%3A//tis.ta.gov.lv/tisreal%3F%26AjaxB%3D1%26Form%3DregProcListNew%26topmenuid%3D212%26liststart%3D1%26jformat%3D1%26jtype%3D2%26extseek%3D0%26DocType%3D0%26stack%3Dhttps%25253A//tis.ta.gov.lv/tisreal%25253FForm%25253DTISBLANK%26objsubtype%3D-1%26%3D%25C5%25A0odien%26%3D%25C5%25A0oned%25C4%2593%25C4%25BC%26%3D%25C5%25A0om%25C4%2593nes%26activeyear%3D2018%26procnum%3D0131%26sort%3D1%26liststep%3D10%26%3DPar%25C4%2581d%25C4%25ABt%26plparam1%3Dlist%26pljmimetype%3D1%26%3DIzdruk%25C4%2581t
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/370851.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0828.C04195412.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/361468.pdf
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16) Senāta 2018.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-195/2018 (C10061814) 

(ECLI:LV:AT:2018:0628.C10061814.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/357834.pdf 
17) Senāta 2018.gada 4.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-103/2018 (C04494311) 

(ECLI:LV:AT:2018:0604.C04494311.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/355302.pdf. 

18) Senāta 2018.gada 22.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-86/2018 (C33288114) 

(ECLI:LV:AT:2018:0222.C33288114.1.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/345033.pdf 

19) Senāta 2017.gada 06.marta spriedums lietā Nr. SKC-98/2017 (C17150712) - Youtube. 

Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/301924.pdf. 

20) Senāta 2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr. SKC – 26/2017 (C30706512). 

Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299954.pdf. 

21) Senāta 2017.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-6/2017 (C27184811) - interneta 

televīzija. Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/296196.pdf. 

 

Apelācijas instances tiesu nolēmumi 

 

22) Rīgas apgabaltiesas 2020.gada 18.marta spriedums lietā Nr. CA-0403-20/24 

(C30556918) ECLI:LV:RAT:2020:0318:C30556918.7.S (nepārsūdzēts, stājies spēkā). 

23) Zemgales apgabaltiesas 2019. gada 30.augusta spriedums lietā Nr. CA-0112-19/8 

(C10061814) (ECLI:LV:ZAT:2019:0830.C10061814.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā). 

Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/394798.pdf. 

24) Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 21.aprīļa spriedums lietā Nr. PAC-

0067-16 (C04366712) – IKEA (nepārsūdzēts). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf. 

25) Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 18.aprīļa spriedums lietā Nr. PAC-

0060-16 (C04195412) – nutrifood.eu. 

26) Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 29.marta spriedums lietā Nr. PAC-

0102-16 (C04494311) – jcbagri.lv. 

27) Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 19.novembra sprieduma lietā Nr. 

PAC-0232-15 (C04362512) 9.punkts – action (kasācijas tiesvedības ierosināšana 

atteikta). Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/295351.pdf.  

28) Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014.gada 7.maija lēmums lietā Nr.  PAC - 

1180/2014 (C04154813). 

29) Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 04.oktobra spriedums lietā Nr. CA-0266-19/30 

(C04494311) (ECLI:LV:RAT:2019:1004.C04494311.4.S). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/395770.pdf. 

30) Zemgales apgabaltiesas 2018.gada 30.novembra spriedums lietā Nr. CA-0357-18/12 

(C24092516) (ECLI:LV:RAT:2018:0515.C17130715.3.S) (kasācijas tiesvedības 

ierosināšana atteikta). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/382406.pdf. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0628.C10061814.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/357834.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0604.C04494311.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/355302.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/345033.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/301924.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299954.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/296196.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273912.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/295351.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/395770.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/382406.pdf
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31) Rīgas apgabaltiesas 2018.gada 06.jūlija spriedums lietā Nr. CA-1717-18/15 

(C33288114) (ECLI:LV:RAT:2018:0515.C17130715.3.S) (nepārsūdzēts). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/388354.pdf. 

32) Rīgas apgabaltiesas 2018.gada 15.maija spriedums lietā Nr. CA-0464-18/1 (C17130715) 

(ECLI:LV:RAT:2018:0515.C17130715.3.S) (nepārsūdzēts). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/357907.pdf. 

33) Rīgas apgabaltiesas 2018. gada 23. janvāra spriedums lietā Nr. CA-0140-18/10 

(C30706512) (ECLI:LV:RAT:2018:0123.C30706512.1.S) (nepārsūdzēts). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/348145.pdf. 

34) Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 14.septembra spriedums lietā Nr. CA-1885-17/22 

(C17150712) (ECLI:LV:RAT:2017:0914.C17150712.2.S) – Youtube (atteikts ierosināt 

kasācijas tiesvedību). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/344330.pdf. 

35) Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 23.novembra spriedums lietā CA-1972-16/18 

(C30353215) – cfmoto (atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību). Pieejams:

 https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/309587.pdf.’ 

36) Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 8.jūnija spriedums lietā Nr. CA-1075/20 (C27113314) 

(atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību) - informācijas neizpaušanas pārkāpums, izpaužot 

informāciju youtube ievietotajā video. Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/298748.pdf.  

37) Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 19.aprīļa spriedums lietā Nr. PAC-

0124-16 (C04247512) - Vikas. Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/370873.pdf. 

38) Rīgas apgabaltiesas 2015.gada 19.jūnija spriedums lietā Nr. CA-1070-15/33 

(C35053314) (atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību) - goda un cieņas aizskārums twitter 

ierakstā. Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/270191.pdf.  

39) Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 23.decembra spriedums lietā Nr. CA-2944-14/24 

(C27158413) (atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību) – twitter. Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/253534.pdf. 

40) Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 23.decembra spriedums lietā Nr. CA-2944-14/24 

(C27158413) (atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību) – twitter. Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/253534.pdf.  

41) Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 19.septembra spriedums lietā Nr. CA-2267-13/13 

(C27184811) (pārsūdzēts, atstāts negrozīts). Pieejams: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/296208.pdf. 

 

Pirmās instances tiesu nolēmumi 

 

42) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 4.jūnija sprieduma lietā Nr. C-

3920-20/28 (C30392020) (ECLI:LV:RVPT:2020:0604.C30392020.3.S) – Baidu 

(nepārsūdzēts). Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/417865.pdf. 

43) Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 25.janvāra spriedums lietā Nr. C-0902-13/16 

(C04366712) (pārsūdzēts) – IKEA. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/388354.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/357907.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/348145.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/344330.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/309587.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/296208.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/417865.pdf


Atbildētāja noteikšana; Jurisdikcija un piemērojamais likums Eiropas Savienības tiesību 

regulējums un prakse. Tiesu prakse interneta tiesībās Civiltiesību jomā (2013.-2020.gads) 
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44) Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 23.janvāra spriedums lietā Nr. C-0531-13/11 

(C04494311) - jcbagri.lv. 


