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IEVADS 
 

Šī pētījuma mērķis ir sistematizēt un paplašināti analizēt Senāta Civillietu departamenta 

atziņas lietās, kur zaudējumus prasītājam veido nodokļu maksājumi. Pētījuma ietvaros tika atlasīti 

un analizēti Senāta nolēmumi, kas taisīti laika posmā no 2015.gada līdz 2020.gada martam. Par 

atsevišķiem tiesību jautājumiem, lai gūtu ieskatu par Senāta prakses attīstību plašākā laika 

griezumā, tika analizēta arī Senāta prakse pirms 2015.gada. Pētījums ir izstrādāts nolūkā sniegt 

pārskatu par Senāta aktuālo praksi, kā arī identificēt problēmjautājumus, kas izriet no zaudējumu 

atlīdzības prasījumiem, kuru apmērā pilnībā vai daļēji ir ietverti nodokļu maksājumi.  

Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību ietekmi uz nodokļu jomu – pētījumā ir iestrādātas 

atsevišķas Eiropas Savienības Tiesas atziņas, kas saistītas ar prasījumiem par nodokļu samaksu. 

Tāpat pētījumā ir sniegta ar nodokļu nozari saistīto regulu interpretācija. Tiesu atziņas atsevišķos 

gadījumos ir iestrādātas pētījuma tekstā, tās redakcionāli pārveidojot un pielāgojot pētījuma 

vajadzībām.  

Apkopojums ir izstrādāts divās nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek aplūkota valsts iespēja vērsties 

tiesā civilprocesa kārtībā ar prasību pret privātpersonām par zaudējumu atlīdzības piedziņu, kur 

valstij nodarītos zaudējumus veido valsts budžetā nesaņemtie nodokļu maksājumi. Otrās nodaļas 

ietvaros ir aplūkota Senāta prakse jautājumā par to, vai vēl nesamaksāts pievienotās vērtības 

nodoklis (turpmāk arī – PVN) un sociālais nodoklis var tikt atzīti par atlīdzināmiem zaudējumiem 

Civillikuma izpratnē.  Apkopojumā analizēts 51 tiesu nolēmums. 

Pētījuma izstrādē ir izmantotas šādas pētnieciskās metodes: vēsturiskā metode, salīdzinošā 

metode,  analītiskā metode, induktīvā metode.    



Tiesu prakse zaudējumu – nodokļu maksājumu – piedziņas lietās.  

Nodokļu tiesības civiltiesību jomā (2015. – 2020.gads) 

4 

 

1. TIESU PRAKSE VALSTS PRASĪBĀS PAR ZAUDĒJUMU – NODOKĻU 

MAKSĀJUMU - PIEDZIŅU 
 

Satversmes tiesa ir norādījusi, ka nodokļi pamatā īsteno fiskālo funkciju, kas nodrošina 

ieņēmumus valsts budžetā, ar kuru palīdzību valsts spēj pildīt savas funkcijas un pienākumus.1 

Valstij nodokļu jomā ir liela rīcības brīvība un tiesības noteikt nodokļu maksāšanas pienākumu. 

Savukārt pienākums maksāt nodokļus ir saistīts ar tādu līdzekļu noteikšanu, kuri nodrošina šā 

pienākuma izpildi. Tādējādi likumdevējam ir tiesības pēc sava ieskata noteikt nodokļu 

aprēķināšanas, ieturēšanas un maksāšanas kārtību, kā arī nodokļu maksātāju un nodokļu 

administrācijas tiesības un pienākumus.2 Līdz ar to nodokļu tiesības un nodokļu iekasēšana 

piekrīt publisko tiesību jomai. Tā regulē publiski tiesiskās attiecības, kas veidojas starp valsti, 

īstenojot valsts varu, no vienas puses un privātpersonu no otras puses. Atšķirībā no 

privāttiesiskajam attiecībām, publiski tiesiskās attiecības nepastāv starp līdztiesīgiem tiesību 

subjektiem.3 Attiecīgi ar nodokļiem saistīti strīdi starp valsti un privātpersonām tiek izskatīti 

administratīvā procesa ietvaros. 

Neskatoties uz iepriekš minēto vispārējās jurisdikcijas tiesu praksē (tostarp Senāta 

Civillietu departamenta praksē) ir atrodami nolēmumi lietās valsts prasībās pret privātpersonām 

par zaudējumu atlīdzināšanu, kur zaudējumus veido valsts budžetā nesamaksātie nodokļu 

maksājumi.  

    

1.1. Tiesu prakses vispārīgs apskats 

Apskatāmajā periodā Senāta Civillietu departamenta praksē ir atrodami divi nolēmumi 

lietās, kurās valsts ir cēlusi prasību par valstij nodarīto zaudējumu – nodokļu maksājumu – 

atlīdzināšanu. Zemāko instanču tiesu praksē šādas lietas ir daudz vairāk. Lai gūtu plašāku ieskatu 

šāda veida lietu problemātikā, pētījuma ietvaros tika apskatīti septiņi spēkā stājušies zemāko 

instanču tiesu nolēmumi.4 Lietas valsts prasībās par zaudējumu – nodokļu maksājumu – 

atlīdzināšanu raksturo šādu apstākļu kopums: 

 
1 Satversmes tiesas 2016.gada 15.novembra spriedums lietā Nr.2015-25-01, 11.3.3.punkts; sk. arī Satversmes tiesas 

2011.gada 20.maija spriedumu lietā Nr.2010-70-01, 13.punkts. 
2 Satversmes tiesas 2013.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.2012-18-01. 
3 Sal. sk. Balodis K. Ievads Civiltiesībās. Autora redakcijā. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007, 19.lpp. 
4 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2015.gada 26.augusta spriedums lietā Nr.C-1343-15/8 (C28390214) 

(nepārsūdzēts stājies spēkā 2015.gada 17.septembrī); Talsu rajona tiesas 2015.gada 14.oktobra spriedums lietā Nr.C-

0496-15 (C30310815) (nepārsūdzēts stājies spēkā 2015.gada 20.novembrī); Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 

2016.gada 2.augusta spriedums lietā Nr.C-0963-16/2 (C28306715) (nepārsūdzēts stājies spēkā 2016.gada 

23.augustā); Rēzeknes tiesas 2016.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.C-095-16 (C09054314) (nepārsūdzēts 

stājies spēkā 2017.gada 5.janvārī); Rēzeknes tiesas 2016.gada 7.decembra spriedums lietā Nr.C-0850-16 

(C22036414) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 28.decembrī); Liepājas tiesas 2017.gada 22.jūnija spriedums 

lietā Nr.C-1134-17/15 (C20113417) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2017.gada 13.jūlijā); Jelgavas tiesas 2017.gada 

15.novembra spriedums lietā Nr.C-1425-17 (C15142517) ECLI:LV:JELT:2017:1115.C15142517.1.S (nepārsūdzēts, 

stājies spēkā 2017.gada 6.decembrī). 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2015/12/2015-25-01_Spriedums.pdf
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2010-70-01_Spriedums.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2012-18-01_Spriedums.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/232063.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/240539.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/277325.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/306056.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/295051.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/322337.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/337922.pdf
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1) spēkā ir stājušies nolēmumi krimināllietās, ar kuriem fiziskās personas ir atzītas par 

vainīgām noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā5 vai ar kuriem kriminālprocess izbeigts 

nereabilitējošu apstākļu dēļ (sakarā ar noilguma iestāšanos)6. Fizisko personu izdarītie 

noziedzīgie nodarījumi pārsvarā ir ietverti Krimināllikuma XIX nodaļā “Noziedzīgi 

nodarījumi tautsaimniecībā”, bet gadījumos, kad noziedzīgajās darbībās ir iesaistītas 

valsts amatpersonas, attiecīgo noziedzīgo nodarījumu sastāvi atrodami Krimināllikuma 

XXV nodaļā “Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā”. Piemēram, Senāta 

izskatītajā lietā Nr. SKC-13/2019 personas bija notiesātas par Krimināllikuma 

190.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (kontrabanda personu grupā pēc 

iepriekšējas vienošanās) izdarīšanu, kā arī par Krimināllikuma 319.panta otrajā daļā 

paredzēto noziedzīgo nodarījumu (valsts amatpersonas bezdarbība, ja tā ir izdarījusi 

smagas sekas).7  

2) fizisko personu izdarīto noziedzīgo nodarījumu rezultātā valsts budžetā netika iemaksāti 

dažādi nodokļu maksājumi (piemēram, akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, 

dabas resursu nodoklis). Tā kā kriminālprocesu ietvaros valsts nepieteica vai arī netika 

izskatīts valsts iesniegtais kaitējuma kompensācijas pieteikums, Valsts ieņēmumu 

dienests (turpmāk – VID) valsts vārdā Civilprocesa likuma 7.panta kārtībā vērsās ar 

prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā par noziedzīgo nodarījumu rezultātā valstij 

nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Zaudējumus veido noziedzīgo nodarījumu rezultātā 

nesamaksātie nodokļu maksājumi, t.i., tie nodokļi, kas valsts budžetā būtu nonākuši, ja 

personas rīkotos atbilstoši likuma prasībām, piemēram, deklarētu valstī ievestās preces. 

Visos pētījuma ietvaros apskatītajos spēkā stājušajos zemāko instanču tiesu nolēmumos 

VID valsts vārdā celtās prasības ir tikušas apmierinātas. Tomēr Senāta Civillietu departamenta 

prakse parāda, ka šāda veida lietu izspriešana nav tik viennozīmīga. Ar Senāta 2016.gada 

24.marta lēmumu lietā Nr. SKC-1534/2016 Senāts noraidīja VID iesniegto blakus sūdzību, 

atstājot negrozītu Latgales apgabaltiesas 2015.gada 6.novembra lēmumu, ar kuru tika izbeigta 

tiesvedība valsts celtajā prasībā par nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Senāts šajā lietā, 

pievienojoties Latgales apgabaltiesas motivācijai, atzina, ka nodokļu administrēšanai un piedziņai 

nav civiltiesiska rakstura un valsts budžetā nesamaksātos nodokļus nevar atzīt par civiltiesiska 

rakstura zaudējumiem, tāpēc strīds nav pakļauts izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā. Turklāt 

Senāts atzina, ka strīdu par civiltiesisku nepadara arī tas, ka prasība ir celta Civilprocesa likuma 

7.panta kārtībā.8 

Savukārt otrā Senāta izskatītajā lietā valsts prasībā par zaudējumu – nodokļu maksājumu – 

piedziņu Senāts nonāca pie pretējiem secinājumiem. Ar 2019.gada 26.septembra spriedumu lietā 

 
5 Sk. piem. Senāta 2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.SKC-13/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S). 
6 Talsu rajona tiesas 2015.gada 14.oktobra spriedums lietā Nr.C-0496-15 (C30310815) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 

2015.gada 20.novembrī); Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2015.gada 26.augusta spriedums lietā Nr.C-1343-

15/8 (C28390214) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2015.gada 17.septembrī). 
7 Senāta 2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.SKC-13/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S). 
8 Senāta 2016.gada 24.marta lēmums lietā Nr.SKC-1534/2016 (C12164514). 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/240539.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/232063.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/232063.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/367348.pdf
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Nr.SKC-13/2019 Senāts noraidīja kasācijas sūdzību un atstāja negrozītu Augstākās tiesas 

Civillietu tiesu palātas 2016.gada 30.jūnija spriedumu, ar kuru tika apmierināta VID valsts vārdā 

celtā prasība par zaudējumu piedziņu. Senāts atzina, ka valstij ir tiesības, pastāvot Civilprocesa 

likuma 7.panta otrās daļas priekšnoteikumiem, civilprocesuālā kārtā prasīt atlīdzināt ar 

noziedzīgu nodarījumu valstij nodarītos zaudējumus nesaņemto nodokļu veidā.9  

Turpmāk šīs pētījuma nodaļas ietvaros tiks apskatīta ar šādiem valsts prasījumiem par 

valstij nodarītajiem zaudējumiem negūto nodokļu veidā saistītā problemātika, aplūkojot tiesību 

jautājumus, no kuriem ir atkarīga lietu pareiza izspriešana. Ņemot vērā, ka apskatāmajā periodā ir 

atrodami vien divi Senāta nolēmumi šāda veida prasībās, šīs nodaļas ietvaros tiesību jautājumi 

tiks analizēti arī izmantojot tiesību doktrīnas atziņas un Senāta atziņas, kas paustas citās lietās. 

 

1.2. Priekšnoteikumi, lai valsts vērstos tiesā ar prasības pieteikumu civilprocesuālā 

kārtībā  

Tiesības ir aizsargājamas noteiktā procesuālā kārtībā, kas liedz tiesību subjektam vērsties 

tiesā tādā veidā, kāds likumā nav paredzēts.10 Citiem vārdiem, personas subjektīvo tiesību 

īstenošana notiek procesuālo tiesību normās noteiktajā kārtībā, kā tas vispārīgi norādīts 

Civilprocesa likuma 1.pantā.11 Arī Senāta lēmumā lietā Nr. SKC-1534/2016 ir norādīts, ka  

personai ir tiesības savas aizskartās, ierobežotās vai apstrīdētās tiesības aizstāvēt nevis tādā 

kārtībā, kādā tā vēlas vai uzskata par lietderīgāko, bet gan tādā kārtībā, kādu noteicis 

likumdevējs.12 

Civilprocesa likuma 1.panta pirmā daļa noteic, ka katrai fiziskai un juridiskai personai ir 

tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu 

aizsardzību tiesā. Civilprocesa likuma 23.panta pirmās daļas pirmais teikums paredz, ka visi 

civiltiesiskie strīdi ir pakļauti tiesai. Savukārt Civilprocesa likuma 127.panta pirmā daļa vēlreiz 

atkārto, ka prasība tiesā ir ceļama, lai “aizstāvētu savas aizskartās vai apstrīdētās civilās tiesības”. 

Šajās tiesību normās ir ietverts princips, ka “civīltiesas aizsargā privātas civiltiesības viņu 

pārkāpšanas vai strīdus gadījumos [..].”13 Citiem vārdiem, civilprocesa mērķis ir aizsargāt 

privātās tiesības,14 bet prasība ir procesuāls līdzeklis, ar kuru persona rosina strīda izšķiršanu 

tiesā, lai panāktu savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu 

aizsardzību.15 

 
9 Senāta 2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.SKC-13/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S). 
10 Satversmes tiesas 2012.gada 1.novembra spriedums lietā Nr.2012-06-01, 9.punkts, Senāta 2019.gada 14.marta 

sprieduma lietā Nr.SKC-70/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0314.C29691515.2.S), 9.punkts. 
11 Senāta 2018.gada 26.aprīļa spriedums lietā Nr.SKC-36/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0426.C28418212.4.S), 7.punkts. 
12 Senāta 2016.gada 24.marta lēmums lietā Nr.SKC-1534/2016 (C12164514),7.1.punkts. 
13 Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 140.lpp. 
14 Turpat, 141.lpp. 
15 Senāta 2019.gada 14.marta sprieduma lietā Nr.SKC-70/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0314.C29691515.2.S), 

9.1.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2012-06-01_Spriedums.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0314.C29691515.2.S
http://at.gov.lv/downloadlawfile/5760
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/367348.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0314.C29691515.2.S
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Atbilstoši Civilprocesa likuma 1.panta pirmajai daļai tiesības vērsties tiesā civilprocesuālā 

kārtā piemīt kā fiziskām, tā juridiskām personām. Latvijas Republika ir juridiskā personā, 

precīzāk, sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona (sk. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

1.panta 1.punktu). Tādēļ Civilprocesa likums pieļauj valsts vēršanos tiesā ar civilprasību, ja vien 

valsts to dara, lai aizstāvētu savas civilās tiesības. Civiltiesības ir tiesību daļa, kas regulē 

līdztiesīgu dalībnieku jeb subjektu savstarpējās tiesiskās attiecības. Pretstatā civiltiesībām, 

publiskās tiesības regulē subordinācijas jeb pakļautības attiecības starp valsti vai ar valsts varu 

apveltītu subjektu un indivīdu.16  

Tādējādi nozīme ir tam, vai valsts tiesiskajās attiecībās ar privātpersonu uzstājas kā 

līdztiesīgs tiesību subjekts (juridiskā persona) vai arī kā ar valsts varu apveltīts tiesību subjekts. 

Profesors Vladimirs Bukovskis ir norādījis, ka civilā strīda raksturs “[..] piemīt arī valsts 

prasījumiem pret privātu personu, kad valsts uzstājas kā juridiska persona; bet kad valsts nostājas 

kā vara viena sava orgāna personā, tad viņas prasījums gūst pavēles, priekšraksta raksturu.”17 

Līdzīgi Senāta Civilais kasācijas departaments kādā lietā ir vērsis uzmanību uz nepieciešamību 

nošķirt, vai valsts (nodokļu departamenta personā) savus prasījumu konkrētajā gadījumā vērš pret 

tiešo nodokļu maksātāju vai arī prasa atbildību uz civilo tiesību pamata.18 Līdz ar to apstāklis, ka 

prasību ir cēlusi valsts pats par sevi nenozīmē, ka šādas lietas izskatīšana nav pakļauta vispārējās 

jurisdikcijas tiesā. Katrā konkrētajā gadījumā ir jāvērtē tiesiskās attiecības, kuru ietvaros valsts ir 

vērsusies tiesā. 

 

1.3. Valsts tiesības vērsties tiesā Civilprocesa likuma 7.panta kārtībā 

Civilprocesa likuma 7.panta otrā daļa paredz personas tiesības celt prasību Civilprocesa 

likumā noteiktajā kārtībā, ja krimināllietā nav iesniegta vai nav izspriesta t.s. civilprasība. No šī 

panta pirmās daļas izriet, ka ar civilprasību ir saprotama prasība par zaudējumu vai morālā 

kaitējuma atlīdzināšanu krimināllietā, ko var celt Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Nozīmīgu ieguldījumu Civilprocesa likuma 7.panta izpratnē ir devis Senāta spriedums lietā 

Nr. SKC-13/2019. Šajā lietā, izskatot valsts prasību par valstij noziedzīga nodarījuma rezultātā 

nodarīto zaudējumu – nodokļu maksājumu – piedziņu, Senāts ir izteicis vairākas nozīmīgas tēzes. 

Pirmkārt, Senāts, iztulkojot Civilprocesa likuma 7.pantu ar vēsturiskās tiesību normu 

iztulkošanas metodes palīdzību, atzina, ka Civilprocesa likuma 7.pantā lietotais jēdziens 

 
16 Balodis K. Ievads Civiltiesībās. Autora redakcijā. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007, 20.lpp 
17 Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 150.lpp. 
18 “Tomēr nedz miertiesnesis, nedz apgabaltiesa nav ņēmuši vērā, ka publiski tiesiskās attiecības starp fisku, 

Nodokļu departamenta personā, un privātpersonu nodibinās tikai tad, ja pēdējā atzīstama par nodokļu tiešu 

maksātāju. [..] Konkrētajā gadījumā, turpretim, nodokļu departaments prasa ienākuma nodokļa parāda samaksu nevis 

no personas, kurai uzlikts nodoklis [..], bet no viņa mantinieka [..], kam jāatbild par mantojuma atstājēja parādiem uz 

civīllikumu pamata. Tādēļ te ir nozīme nevis publiski tiesiskām attiecībām, bet privāttiesiskām un proti mantošanas 

tiesībām [..].” Senāta Civilā kasācijas departamenta 1936.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.291. 
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„civilprasība krimināllietā” līdz ar Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanos ir saprotams kā 

kompensācijas pieteikums (prasība) par cietušajam radīto kaitējumu krimināllietā.19  

Otrkārt, Senāts secināja, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 7.panta otrajai daļai, ja 

kompensācijas pieteikums par cietušajam radīto kaitējumu krimināllietā nav pieteikts vai 

izspriests, prasību var celt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Pie šāda secinājuma Senāts 

nonāca, iztulkojot Civilprocesa likuma 7.panta otro daļu kopsakarā ar Kriminālprocesa likuma 

regulējumu. Senāts secināja, ka, ņemot vērā Kriminālprocesa likuma 350.panta trešo daļu 

(cietušajam ir tiesības prasīt radītā kaitējuma atlīdzināšanu Civilprocesa likuma noteiktajā 

kārtībā, ja ar noteikto kompensāciju tas nav atlīdzināts pilnībā), 351.panta pirmo daļu 

(kompensāciju par kaitējuma atlīdzību var pieteikt līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai pirmās 

instances tiesā) un 353.panta otro daļu (citos gadījumos, kaitējuma atlīdzināšana notiek 

civiltiesiskā kārtībā), veidojas saskanīgs tiesiskais regulējums, ka ļauj personai vērsties tiesā 

Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ja šīs personas kaitējuma kompensācijas pieteikums 

kriminālprocesa ietvaros nav ticis pieteiks vai nav izspriests.20 

 Treškārt, Senāts atzina, ka arī valstij, pastāvot Civilprocesa likuma 7.panta otrās daļas 

priekšnoteikumiem ir tiesības civilprocesuālā kārtībā prasīt noziedzīga nodarījuma rezultātā 

radītā kaitējuma atlīdzināšanu. Šajā ziņā Senāts norādīja: “[..] kompensācija par cietušajam radīto 

kaitējumu ir krimināltiesisko attiecību noregulējuma elements, tāpēc tā atlīdzībai ir noteikta 

vienota kārtība neatkarīgi no noziedzīga nodarījuma objekta (valsts, sabiedrības, atsevišķu 

cilvēku grupu un indivīdu interesēm, kuras apdraud noziedzīgs nodarījums) vai cietušās personas, 

kurai kaitējums nodarīts.”21 Tas saskan ar tiesību doktrīnā atzīto, ka kriminālprocesa likuma 

mērķis ir krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums, bet viens no krimināltiesisko attiecību 

noregulējuma elementiem ir cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācija.22 

Papildinot Senāta lietā Nr. SKC-13/2019 paustās tēzes, jāprecizē, ka ar noziedzīgo 

nodarījumu radītā kaitējuma kompensēšana nav tikai krimināltiesisko attiecību noregulējuma 

jautājums. Ar Kriminālprocesa likumu noteiktā kaitējuma kompensēšanas kārtība neizmaina 

tiesiskās attiecības juridisko dabu. Kompensācijas noteikšana kriminālprocesa ietvaros ir vienīgi 

no delikta izrietošo tiesisko attiecību efektīvāks procesuāls risinājums.23 Neskatoties uz to, ka 

“noziedzīgs nodarījums” un “delikts” ir atšķirīgi juridiskie jēdzieni, visi noziedzīgie nodarījumi, 

kuru rezultātā personai tiek nodarīts kaitējums, ir civiltiesiski delikti, par kuriem to izpausmes un 

kaitīguma dēļ likumdevējs ir izvēlējies piemērot kriminālsodus. Citiem vārdiem, noziedzīgu 

nodarījumu var dēvēt par “kvalificētu” civiltiesisku deliktu, jo tas līdzās visām civiltiesiska 

 
19 Senāta 2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.SKC-13/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S), 

5.2.punkts. 
20 Senāta 2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.SKC-13/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S), 

5.3.punkts. 
21Turpat. 
22 Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa. Autoru kolektīvs prof. K.Stradas-Rozenbergas zinātniskā redakcijā. 

Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, 925.lpp. 
23 Kubilis J. Latvijas deliktu tiesību modernizācijas galvenie virzieni. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 15.lpp. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S
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delikta pazīmēm atbilst arī visām noziedzīga nodarījuma pazīmēm,24 pie nosacījuma, ka 

noziedzīga nodarījuma rezultātā tiek nodarīts kaitējums.25 Tādējādi Civilprocesa ietvaros 

konstatējot personas rīcības atbilstību kādam no Krimināllikumā noteiktajiem noziedzīgo 

nodarījumu sastāviem, ir pamats secinājumam, ka persona ir rīkojusies neatļauti un vainojami 

deliktu tiesību izpratnē. 

No iepriekš minētā var secināt, ka arī ar Civilprocesa likuma 7.panta otrajā daļā paredzēto 

prasību tiesību subjekts aizsargā savas apstrīdētās civilās tiesības vai ar likumu aizsargātās 

intereses. Civilprocesa likuma 7.panta otrajā daļā noteiktā prasība nav izņēmums no Civilprocesa 

likuma 1.panta. Secīgi valsts savas tiesības vērsties tiesā Civilprocesa likuma 7.panta otrajā daļa 

noteiktajā kārtībā īsteno kā juridiska persona, t.i., kā līdztiesīgs (nevis ar valsts varu apveltīts) 

tiesību subjekts. 

 

1.4. Valsts tiesības vērsties tiesā civilprocesa kārtībā delikta gadījumā 

Tiesību doktrīnā ir skaidrots, ka delikts ir ar likumu aizsargātu tiesību un tiesisko labumu 

ārpuslīgumisks aizskārums, kura sekas ir mantisks un/vai nemantisks kaitējums.26 Delikta 

rezultātā (konstatējot trīs priekšnoteikumus: neatļautu vainojamu darbību, kaitējumu un cēlonisko 

sakaru starp kaitējumu un neatļauto vainojamo darbību) iestājas delikta izdarītāja civiltiesiskā 

atbildība.27 Secīgi veidojas civiltiesiskas attiecības starp tiesību subjektiem. Atbilstoši 

Civilprocesa likuma 1.pantam šo tiesisko attiecību ietvaros tiesību subjekts savas civilās tiesības 

var aizstāvēt, ceļot prasību civilprocesuālā kārtībā.  

Ar spriedumu lietā Nr. SKC-13/2019 Senāts atzina valsts tiesības vērsties tiesā 

civilprocesuālā kārtībā, lai prasītu noziedzīga nodarījuma rezultātā valstij nodarītā kaitējuma 

atlīdzināšanu. Tā kā noziedzīgs nodarījums ir civiltiesisks delikts (sk. šī pētījuma 1.3.nodaļu), kā 

rezultātā starp noziedzīga nodarījuma izdarītāju un cietušo veidojas civiltiesiskas attiecības, būtu 

jāatzīst valsts tiesības vērsties tiesā civilprocesa kārtībā arī tāda delikta gadījumā, kurš neveido 

noziedzīga nodarījuma sastāvu. Šādas valsts tiesības apstiprina arī Senāta prakse. 

Lietā Nr. SKC-108/2017 Senāts izskatīja Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) 

kasācijas sūdzību valsts prasībā par līguma atzīšanu par spēkā neesošu un zaudējumu piedziņu. 

Šajā lietā LAD noslēdza līgumu un piešķīra kompensāciju kapitālsabiedrībai Eiropas Savienības 

 
24 Leja M. Krāpšanās un piesavināšanās norobežošana no civiltiesiska delikta. Jurista Vārds. 2018.gada 13.marts, 

Nr.11 (1017). 
25 Noziedzīgo nodarījumu sastāvi var būt materiāli un formāli. Pēdējo gadījumā kaitīgo seku konstatēšana nav 

nepieciešama. Kriminālatbildība iestājas par nodarījuma (darbības vai bezdarbības) faktu kā tādu. Savukārt, atbildība 

par deliktu var iestāties vienīgi gadījumā, ja ar prettiesisko rīcību ir nodarīts mantisks vai nemantisks kaitējums. 

Plašāk. skat. Kubilis J. Latvijas deliktu tiesību modernizācijas galvenie virzieni. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 

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

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 264.lpp. 
27 Sk. piem. Senāta 2018.gada 27.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-159/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0627.C29537914.1.S), 8.punkts; Senāta 2018.gada 24.maija spriedums lietā Nr.SKC-44/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0524.C25027614.1.S) 11.punkts. 

file:///C:/Users/ADVOKT~1/AppData/Local/Temp/Anonimizets_nolemums_357729.pdf
file:///C:/Users/ADVOKT~1/AppData/Local/Temp/Anonimizets_nolemums_354287.pdf
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struktūrfonda finansēta projekta ietvaros. LAD vēlāk atklāja, ka kompensācija tika piešķirta 

nepamatoti. Kapitālsabiedrības valdes loceklis bija sniedzis viltotu izziņu, kas nepatiesi 

apliecināja, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu. Brīdī, kad LAD uzzināja par to, ka izziņa 

ir viltota, kapitālsabiedrība jau bija likvidēta. LAD vērsās tiesā ar prasību par zaudējumu 

atlīdzināšanu pret kapitālsabiedrības valdes locekli, kurš bija iesniedzis viltoto izziņu un 

apliecinājis LAD sniegtās informācijas patiesumu.28 Izskatot LAD kasācijas sūdzību Senāts 

konstatēja, ka atbildētāja civiltiesisko atbildību prasītājs ir saistījis ar neatļautu darbību jeb 

deliktu, kas izpaudusies kā apzināti nepatiesu ziņu sniegšana ar mērķi gūt finansiālu labumu. Ja 

prettiesiskas darbības rezultātā kādam nodarīti zaudējumi, tad viņš var prasīt tos atlīdzināt, jo 

zaudējumu atlīdzības galvenais uzdevums ir novērst sekas, ko izraisījusi prettiesiskā darbība.29 

Tādējādi Senāts atzina valsts tiesības vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu arī 

gadījumā, ja valsts nav cietusi noziedzīga nodarījuma rezultātā, bet ir konstatējams civiltiesisks 

delikts.30 

Ar spriedumu iepriekš minētajā lietā Senāts, apmierinot LAD kasācijas sūdzību, vienlaikus 

izteica svarīgas tēzes delikttiesiskās atbildības tālākas izpratnes veidošanā, kuras šī pētījuma 

ietvaros tiek citētas pilnībā: 

“[..] sabiedrības kā juridiskas personas saturu veido fiziskas personas, kuru veiktās 

darbības tiek piedēvētas sabiedrībai un tādēļ rada tai tiesiskas sekas. Juridiskā persona 

darbojas vienīgi atbilstoši tās saturu veidojošo fizisko personu gribai un mērķim, pašai tai 

nav spējas apzināties nedz informācijas patiesumu, nedz savu finansiālo situāciju, nedz arī 

savas rīcības ietekmi uz citiem civiltiesisko darījumu partneriem. Tiesiskā valstī nevar tikt 

akceptēta situācija, ka juridiskas personas aizsegā fiziska persona apzināti veic 

prettiesiskas darbības, neuzņemoties atbildību par trešajām personām nodarītajiem 

zaudējumiem.”31 

“Gadījumā, kad neatļauto darbību veicis vai veicinājis pats valdes loceklis personīgi, 

taisnīgi un tiesiski pamatoti ir prasīt no viņa personīgu atbildību arī par savas rīcības 

sekām, proti, trešajai personai nodarītiem zaudējumiem, kā to paredz Civillikuma 1779. 

pants.”32 

Kapitālsabiedrība ir juridiska persona – ar tiesībspēju un rīcībspēju apveltīts subjekts, kas 

pats ir spējīgs uzņemties saistības un atbildību. Vienlaikus kapitālsabiedrība ir civiltiesiskās 

 
28 Senāta 2017.gada 15.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-108/2017 (C02022712), 1.1. – 1.4.punkts. 
29Turpat, 7.1. – 7.2.punkts. 
30 Konkrētās lietas ietvaros kriminālprocess par dokumentu viltošanu tika izbeigts, pamatojoties uz Kriminālprocesa 

likuma 275.panta otro daļu (personas vainu nav izdevies pierādīt un nav iespējams savākt papildu pierādījumus). 

Senāts šajā aspektā norādīja: “[..] civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumi ir citi, tāpat salīdzinājumā ar 

kriminālprocesu civilprocesā ir citi pierādīšanas standarti un vērtēšanas kritēriji. Līdz ar to kriminālprocesa 

izbeigšana, pretēji apelācijas instances tiesas pieņēmumam, automātiski neizslēdz prettiesiskuma konstatēšanas 

iespējamību ar civilprocesuāliem līdzekļiem, noskaidrojot lietas apstākļus pēc tiesas sēdē pārbaudītiem 

pierādījumiem, kurus iesniegušas puses un kuri iegūti likumā paredzētā kārtībā, tajos fiksētās ziņas (informāciju) 

izvērtējot kopumā.” Senāta 2017.gada 15.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-108/2017 (C02022712), 8.3.punkts. 
31 Senāta 2017.gada 15.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-108/2017 (C02022712), 8.1.punkts. 
32 Turpat, 8.2..punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/318256.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/318256.pdf
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apgrozības stiprināšanas nolūkos radīta juridiskā fikcija. Iepriekš minētais, kā arī Komerclikuma 

137.pantā ietvertais kapitālsabiedrības un tās dalībnieku atbildības norobežošanas princips kalpo 

par iemeslu tam, ka fiziskas personas (parasti valdes locekļi) kapitālsabiedrību “aizsegā” rīkojas 

apzināti prettiesiski, zinot, ka viņu vietā par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem 

atbildēs kapitālsabiedrība. Ar spriedumu lietā Nr.SKC-108/2017 Senāts, neizslēdzot principu, ka 

kapitālsabiedrība pati atbild par savām saistībām, ir atzinis, ka atsevišķos gadījumos ir pamats 

fiziskas personas rīcību kapitālsabiedrības vārdā atzīt par deliktu attiecībā pret trešo personu. No 

Senāta tēzēm izriet, ka delikttiesiskā atbildība fiziskai personai par darbībām, kas veiktas 

juridiskās personas vārdā, var iestāties, ja ir konstatējams fiziskās personas ļauns nolūks. Šī 

principa attiecināšana uz gadījumiem, kad fiziska persona būtu vainojama neuzmanībā, nonāktu 

pretrunā ar mērķi, kādēļ likums ir juridisko personu apveltījis ar spēju uzņemties saistības un 

atbildēt par tām ar savu mantu, kā arī principu, ka sabiedrība pati atbild par savām saistībām 

(Komerclikuma 137.pants). 

Senāts ir atzinis valsts tiesības prasīt zaudējumu atlīdzības piedziņu civilprocesa kārtībā arī  

lietās, kur prasību ir cēlusi Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA). Lietā 

Nr. SKC-2247-16 Senāts atcēla Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas lēmumu, ar kuru izbeigta 

tiesvedība LIAA prasībā pret kapitālsabiedrības valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzināšanu.33 

Šajā lietā prasība tika celta uz Komerclikuma 170.panta pamata (kreditora prasība sabiedrības 

labā). Senāts, atsaucoties uz tiesību doktrīnas atziņām, norādīja, ka Komerclikuma 170.pantā 

noteikto prasību kreditors var celt, izpildoties diviem kumulatīviem priekšnoteikumiem: 1) 

kreditors nevar panākt sava prasījuma apmierināšanu no sabiedrības un 2) persona, kas nodarījusi 

zaudējumus sabiedrībai, nav tos atlīdzinājusi.34 Konkrētajā lietā LIAA kā kreditoram pret 

sabiedrību bija publiski tiesisks prasījums. LIAA administratīvi tiesiskā kārtībā (ar administratīvo 

aktu) atprasīja no sabiedrības tai piešķirto finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem.35 

Tas nozīmē, ka tiesu praksē ir akceptētas valsts tiesības publiski tiesiska prasījuma 

apmierinājumu panākt ar civiltiesiskiem līdzekļiem – konkrētajā gadījumā ar Komerclikuma 

170.pantā paredzēto prasību. 

Savukārt lietā Nr. SKC-54/2017 LIAA cēla prasību par zaudējumu atlīdzības piedziņu no 

sabiedrības likvidatora un valdes locekļa. Šajā lietā LIAA bija izmaksājusi sabiedrībai Eiropas 

Savienības budžeta līdzekļus atbalsta finansējuma veidā. Sabiedrība neizpildīja projekta 

realizēšanas noteikumus, un LIAA iestājās tiesības atprasīt no sabiedrības visu izsniegto 

finansējumu. Tika uzsākts sabiedrības likvidācijas process. LIAA Komerclikuma 324.panta 

trešajā daļā noteiktajā kārtībā pieteica pretenziju sabiedrības likvidatoram. Neskatoties uz to, 

 
33 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesvedības izbeigšanu motivēja ar apstākli, ka pretēji Komerclikuma 

170.panta noteikumiem prasība tika celta LIAA, nevis sabiedrības labā. Senāts šādu secinājumu noraidīja, atzīstot, ka 

LIAA prasību ir cēlusi savā vārdā, bet sabiedrības labā, un pašas sabiedrības nepiedalīšanās lietā nevar būt par 

pamatu tiesvedības izbeigšanai. Sk. Senāta 2016.gada 4.jūlija lēmums lietā Nr.SKC-2247-16 (C04423812), 4.punkts, 

7.1. – 7.3.punkts. 
34 Senāta 2016.gada 4.jūlija lēmums lietā Nr.SKC-2247-16 (C04423812), 7.1.punkts. 
35 Sk. Vidzemes apgabaltiesas 2018.gada 15.februāra spriedums lietā Nr.CA-0069-18/04 (C04423812) (stājies spēkā 

2018.gada 17.oktobrī ar Senāta rīcības sēdes lēmumu par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību). 
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sabiedrība tika likvidēta, neapmierinot LIAA kā zināmā kreditora prasījumu. LIAA vērsās tiesā 

ar prasību pret sabiedrības likvidatoru un valdes locekli par Eiropas Savienības budžetam 

nodarīto zaudējumu (ko veido nesaņemtā atbalsta finansējuma atmaksa) atlīdzināšanu.36 Tādējādi 

LIAA celtās prasības pamatā bija atbildētāju (fizisko personu) delikts, kas izpaudies kā zināmā 

kreditora (Komerclikuma 324.panta otrās daļas izpratnē) tiesību neievērošana sabiedrības 

likvidācijas procesā. Izskatot LIAA kasācijas sūdzību, Senāts atzina, ka “zināmā kreditora” 

statuss netiek zaudēts, ja sabiedrības amatpersonu nolaidības vai apzinātas rīcības dēļ saistība pret 

kreditoru netiek iegrāmatota un norādīta sabiedrības finanšu pārskatos.37 Komerclikuma 

324.panta mērķis ir sabiedrības zināmo kreditoru interešu un tiesību aizsardzība sabiedrības 

likvidācijas gadījumā.38 Konstatējot, ka LIAA kā zināmā kreditora tiesības sabiedrības 

likvidācijas procesā ir tikušas aizskartas, Senāts atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu, 

norādot uz atbildētāju pienākumu pierādīt savas rīcības atbilstību krietna un rūpīga saimnieka 

standartam. Tādējādi arī šajā ir atzītas LIAA tiesības vērsties tiesā civilprocesa kārtībā sakarā ar 

atbildētāju deliktu. Izskatot lietu no jauna, Rīgas apgabaltiesa apmierināja LIAA prasību par 

solidāru zaudējumu piedziņu no atbildētājiem.39 

 

1.5. Negūtie nodokļi kā valstij nodarītie zaudējumi 

Lietā Nr. SKC-13/2019 Senāts nav padziļināti analizējis, vai nesamaksātie nodokļu 

maksājumi var veidot zaudējumus Civillikuma izpratnē. Senāts norādīja, ka kasācijas sūdzībā 

netika apstrīdēts valstij nodarīto zaudējumu fakts nesaņemto nodokļu veidā.40 Savukārt apelācijas 

instances tiesa šajā lietā zaudējumu faktu ir konstatējusi, norādot, ka atbildētāju prettiesiskā rīcība 

– noziedzīgs nodarījums – ir cēloniskā sakarā ar tā rezultātā valsts budžetā nesaņemto nodokļu 

summu.41 Savukārt lietā Nr. SKC-1534/2016 Senāts pievienojās apelācijas instances tiesas 

secinājumam, ka vienpusēji aprēķinātā nesamaksātā nodokļu summa nav vērtējama kā valsts 

budžetam nodarītie zaudējumi negūtās peļņas veidā.42 Šajā pētījumā apakšnodaļā turpmāk tiks 

analizēts, vai nesamaksātie nodokļi var radīt zaudējumus Civillikuma izpratnē. 

Civillikuma 1770.pants jēdzienu “zaudējums” definē plaši – zaudējums ir katrs mantiski 

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

zudumu vai bojājumu, kā arī peļņas atrāvumu, papildu izdevumus vai citas mantiski 

novērtējamas tiesību aizskāruma sekas. Līdz ar to jebkurš civiltiesiskā pārkāpuma rezultātā radies 

 
36 Senāta 2017.gada 18.maija spriedums lietā Nr.SKC-54/2017 (C17086712), 1.punkts. 
37 Turpat, 6.1..punkts. 
38 Turpat, 6.6.punkts. 
39 Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 17.novembra spriedums lietā Nr.CA-2626-17/27 

(ECLI:LV:RAT:2017:1117.C17086712.1.S) (stājies spēkā 2018.gada 20.aprīlī ar Senāta rīcības sēdes lēmumu par 

atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību). 
40 Senāta 2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.SKC-13/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S), 

5.punkts. 
41 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums lietā Nr.PAC-0017-16 (C04235208) (stājies spēkā 2019.gada 

26.septembrī ar Senāta spriedumu lietā Nr. SKC-13/2019), 17.2.punkts. 
42 Senāta 2016.gada 24.marta lēmums lietā Nr.SKC-1534/2016 (C12164514), 4.6.punkts. 
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mantiski novērtējams zudums ir uzskatāms par zaudējumu Civillikuma 1770.panta izpratnē.43 

Zaudējumu atlīdzināšanas mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk atjaunot tādu cietušās personas mantas 

stāvokli, kāds pastāvētu, ja tiesību aizskārums nebūtu noticis.44 

Civillikuma 1772.pants jau cēlušos zaudējumus45 iedala tagadējās mantas samazinājumā un 

sagaidāmās peļņas atrāvumā. Šis iedalījums ir atkarīgs no tā, vai prettiesiskās rīcības rezultātā 

tiek aizskarts jau pastāvošs vai arī nākotnē gūstams materiālais labums, kurš tiktu saņemts, ja 

tiesību aizskāruma rezultātā nebūtu traucēta tiesisko attiecību normāla attīstība.46 Senāta praksē 

par pareizām ir atzītas tiesību doktrīnas atziņas, kurās atrautā peļņa tiek skaidrota kā “[..] visi tie 

mantiskie labumi, kuri zaudējumus izraisījušās prettiesiskās rīcības izdarīšanas brīdī vēl neatradās 

cietušā mantā, taču tur nonāktu, ja šāda rīcība nebūtu izdarīta. [..] sagaidāmās peļņas atrāvuma 

atlīdzināšana ir vērsta nevis uz kāda iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, bet gan uz to, lai cietušais 

tiktu nostādīts tādā mantiskā stāvoklī, kāds pastāvētu, ja zaudējumus izraisījusī prettiesiskā rīcība 

nebūtu izdarīta.”47 

Valsts prasībās par zaudējumu – nodokļu maksājumu – piedziņu atbildētāju delikttiesiskās 

atbildības pamatā ir prettiesiska rīcība (noziedzīgs nodarījums), kuras rezultātā valsts negūst 

mantisko labumu – nodokļu maksājumus. Valsts mantā šis mantiskais labums – nodokļu 

maksājumi – prettiesiskās rīcības izdarīšanas brīdī nepastāvēja, tādēļ nav pamata runāt par 

tagadējās mantas samazinājumu. Salīdzinājumam lietā Nr. SKC-108/2017, kas pētījuma 

1.4.nodaļā, valstij zaudējumi ir radušies kā tagadējās mantas samazinājums. Atbildētāja 

prettiesiskās rīcības rezultātā valsts bija nepamatoti izmaksājusi kapitālsabiedrībai naudas 

līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Attiecīgi prettiesiskās rīcības izdarīšanas brīdī 

(t.i., brīdī, kad tika sniegta nepatiesa informācija un dokumenti par kapitālsabiedrību) valsts 

mantā vēl atradās kapitālsabiedrībai vēlāk izmaksātie naudas līdzekļi.48 Tāpat šādu valstij radušos 

zaudējumu veidu no terminoloģijas viedokļa nebūtu pareizi saukt par “atrauto peļņu”. Prasībās 

par valstij nodarīto zaudējumu – nodokļu maksājumu – piedziņu šādus zaudējumus varētu dēvēt 

par “neiegūto ienākumu”. 

Gadījumos, kad valstij nodarītie zaudējumi izpaužas kā “negūtais ienākums”, šo zaudējumu 

noteikšanā ir pamats piemērot principus, kas attiecināmi uz atrauto peļņu. Par šādiem 

zaudējumiem (tāpat kā par atrauto peļņu) ir runa gadījumā, kad ar aizskārēja prettiesisko rīcību 

 
43 Senāta 2018.gada 21.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-193/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0621.C04460913.1.S), 

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

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

219/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S), 11.punkts. 
44 Senāta 2016.gada 7.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-7/2016 (C39072411), 9.punkts. 
45 Civillikuma 1771.pants paredz, ka tikai jau cēlies, faktiski pastāvošs zaudējums ir jāatlīdzina. Sk. Senāta 

2019.gada 24.aprīļa spriedumu lietā Nr. SKC-46/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0424.C04394710.10.S) 10.2.punkts. 
46 Senāta 2016.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-272/2016 (C09037312) 6.1.punkts; Senāta 2018.gada 

12.novembra spriedums lietā Nr.SKC-219/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S), 12.2..punkts. 
47 Kalniņš E. Jēdziena „zaudējumi” izpratnes tālākas attīstīšanas nepieciešamība. Grām: Latvijas Republikas 

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

2017, 58., 59.lpp. Sk. Senāta 2018.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.SKC-209/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1129.C31296613.2.S), 5.3.punkts. 
48 Senāta 2017.gada 15.jūnija spriedums lietā Nr. SKC-108/2017 (C02022712). 
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cietušajam ir liegta iespēja iegūt mantas sagaidāmu vērtības pieaugumu, proti, nākotnē gūstamu 

labumu, kas tiktu saņemts (nonāktu cietušā mantā), ja tiesību aizskārums nebūtu noticis.49 Citiem 

vārdiem, tāpat kā atrautā peļņa arī “negūtais ienākums” ir konstatējams, ja konkrētā tiesību 

aizskāruma rezultātā ir objektīvi tikušas ierobežotas iespējas gūt attiecīgo mantisko labumu.50 

Tomēr atrautās peļņas aprēķināšanā vienmēr ir jāņem vērā ne tikai ienākumu pozīcijas, bet arī 

izdevumi. Aprēķinot atrauto peļņu no ienākumiem atskaitāmi, piemēram, ražošanas vai 

līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi.51 Atrautās peļņas noteikšanā ir 

jāņem vērā plānotā, taču nenotikusī saimnieciskā darbība, ņemot vērā vairākus faktorus, kas var 

ietekmēt peļņu.52 Savukārt, ja valstij nodarītie zaudējumi izpaužas kā negūtie nodokļi (negūtais 

ienākums), tad šādā gadījumā izdevumu pozīcijas nav jāņem vērā. Nodokļi ir ar likumu noteikts 

obligāts maksājums valsts budžetā, kas nav tieši saistīts ar pretizpildījumu no valsts puses. Var 

teikt, ka zaudējumi kā “negūtais ienākums” ir salīdzināmi, piemēram, ar tādu vispāratzītu 

civiltiesisku prasījumu kā nomas maksas samaksa t.s. “piespiedu” nomas tiesisko attiecību 

ietvaros. Arī nomas maksu piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvaros var raksturot kā zemes 

īpašnieka “negūto ienākumu”.  

 

1.6. Zaudējumu – negūto nodokļu maksājumu – noteikšanas problemātika 

atsevišķu kategoriju lietās 

Tiesu praksē valsts prasības par zaudējumu – nodokļu maksājumu – piedziņu ir cēlusi 

Civilprocesa likuma 7.panta kārtībā. Šādos gadījumos ir piemērojama Civilprocesa likuma 

96.panta trešā daļa, kas paredz, ka spriedumam krimināllietā, prokurora priekšrakstam par sodu, 

kā arī lēmumam par kriminālprocesa izbeigšanu ir “ierobežots” prejudiciāls spēks. Šāds 

nolēmums tiesai, kas izskata lietu par personas civiltiesisko atbildību, ir saistošs (obligāts) 

noteiktā ietvarā, proti, vienīgi jautājumā par to, vai noziedzīga darbība (bezdarbība) notikusi un 

vai to izdarījusi (pieļāvusi) tā pati persona.53 Citiem vārdiem, ar nolēmumu krimināllietā pietiek, 

lai pierādītu, ka persona ir pieļāvusi neatļautu vainojamu darbību. Tiesai civilprocesa ievaros ir 

jākonstatē (prasītājam ir jāpierāda) pārējie civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumi – kaitējums 

un cēloniskais sakars starp personas neatļauto vainojamo darbību un personai nodarīto 

kaitējumu.54  

 
49 Senāta 2018.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.SKC-209/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1129.C31296613.2.S), 

5.3.punkts; Senāta 2015.gada 22.oktobra spriedums lietā Nr.SKC-131/2015 (C24083209), 6.3.punkts; Senāta 

2018.gada 31.maija spriedums lietā Nr.SKC-231/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0531.C15133815.1.S), 12.1.punkts. 
50 Kubilis J. Latvijas deliktu tiesību modernizācijas galvenie virzieni. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 121.lpp. 
51 Senāta 2018.gada 12.novembra spriedums lietā Nr.SKC-219/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S), 

12.3.punkts;  
52 Senāta 2015.gada 22.oktobra spriedums lietā Nr.SKC-131/2015 (C24083209), 6.3.punkts. 
53 Senāta 2017.gada 9.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-461/2017 (C28410609), 9.punkts. 
54 Sk. arī, Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa. Autoru kolektīvs prof. K.Stradas-Rozenbergas zinātniskā 

redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, 928.lpp. 
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Senāts ir atzinis, ka zaudējumi valstij rodas tad, kad konstatēta ar likumu noteikta 

maksājuma summa, kura noziedzīga nodarījuma dēļ nav ieskaitīta valsts ienākumos.55 Tādējādi 

tiesai, izskatot valsts prasības par zaudējumu – nodokļu maksājumu – piedziņu, ir jānoskaidro, 

vai valstij konkrētajos apstākļos ir iestājušās tiesības saņemt nodokļu maksājumus. Vairumā no 

pētījuma ietvaros aplūkotajām lietām valsts prasību ir cēlusi saistībā ar atbildētāju prettiesisko 

rīcību, kas izpaudusies Krimināllikuma 190.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 

(kontrabanda) izdarīšanā. Šādos gadījumos prettiesiskā rīcība parasti tiek izdarīta uz Eiropas 

Savienības ārējās robežas. Tādējādi, lai šādās lietās noteiktu nodokļu maksāšanas pienākuma 

iestāšanos (un secīgi zaudējumu esamību) ir jāanalizē Eiropas Savienības tiesiskais regulējums, 

ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas atziņas. Nozīmīgu ieguldījumu šo tiesību jautājumu 

risināšanā sniedz arī Senāta Krimināllietu departamenta prakse. 

Skaidrojot Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulas Nr. 2913/92 par kopienas muitas 

kodeksa izveidi (turpmāk – Muitas kodekss) piemērošanu, Eiropas Savienības Tiesa atzina, ka 

preču pretlikumīga ievešana notiek, kad preces šķērso Kopienas ārējo sauszemes robežu tālāk par 

pirmo muitas iestādi, ja preces netiek uzrādītas šajā muitas iestādē.  Ar šo brīdi ir uzskatāms, ka 

preces ir nelikumīgi ievestas Eiropas Kopienā Muitas kodeksa izpratnē un personai rodas muitas 

parāds.56 Savukārt, skaidrojot Muitas kodeksa 233.panta pirmās daļas d) punktu Eiropas 

Savienības tiesa ir atzinusi, ka muitas parāds netiek dzēsts, ja Kopienas teritorijā prettiesiski 

ievestās preces tiek aizturētas, izņemtas un iznīcinātas jau pēc tam, kad tās ir šķērsojušas pirmo 

muitas iestādi aiz Kopienas teritorijas robežas.57  

Uz iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas atziņu pamata Senāts ir izsecinājis šādu 

Eiropas Savienības nodokļu sistēmas principu: “[..] prece, kura nav faktiski nonākusi Eiropas 

Savienības dalībvalsts teritorijā sakarā ar tās konfiscēšanu pirmajā muitas iestādē, nešķērsojot 

muitas kontroles punktu, un tādējādi nevarēja nokļūt apgrozījumā un ietekmēt Eiropas Savienības 

kopējo tirgu, tas ir, radīt ekonomiskas sekas, nav uzskatāma par ievestu Eiropas Savienības 

teritorijā un atbilstoši Regulas Nr. 2913/92 233.panta pirmās daļas d) apakšpunktam nevar tikt 

aplikta ar nodokļiem neatkarīgi no nodokļu veida.”58 Līdz ar to Senāta Krimināllietu 

departamenta judikatūrā netiek apmierināti valsts vārdā pieteiktie kaitējuma kompensācijas 

pieteikumi, ja nelikumīgi ievestā prece nav šķērsojusi pirmo muitas iestādi Latvijas Republikas 

teritorijā. Citiem vārdiem, ja prece tiek konfiscēta pirmajā muitas iestādē, zaudējumu nodarīšana 

 
55 Senāta 2016.gada 21.jūnija lēmums lietā Nr.SKK-99/2016 (15890011613); Senāta 2017.gada 10.februāra lēmums 

lietā Nr.SKK-26/2017 (15890008713), 13.punkts.  
56 Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 2.aprīļa spriedums lietā Elshani, C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224, 26.-

27.punkts; Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 29.aprīļa spriedums lietā Dansk Transport, C-230/08, 

ECLI:EU:C:2010:231, 48 - 49.punkts. 
57 Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 2.aprīļa spriedums lietā Elshani, C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224, 34.punkts; 

Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 29.aprīļa spriedums lietā Dansk Transport, C-230/08, ECLI:EU:C:2010:231, 

53.punkts. 
58 Senāta 2017.gada 10.februāra lēmums lietā Nr.SKK-26/2017 (15890008713), 16.2.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273225.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299084.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1598878082506&uri=CELEX:62007CJ0459
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1598883735831&uri=CELEX:62008CJ0230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1598878082506&uri=CELEX:62007CJ0459
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1598883735831&uri=CELEX:62008CJ0230
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299084.pdf
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valstij netiek konstatēta.59 Savukārt, ja Latvijas Republikas teritorijā ievestā prece tiek aizturēta 

un konfiscēta jau aiz pirmās muitas iestādes Latvijas Republikas teritorijā, personai iestājas 

pienākums veikt nodokļu nomaksu, kā rezultātā valstij var rasties zaudējumi.60   

Katrā konkrētajā lietā, kad valsts ceļ prasību par zaudējumu – negūto nodokļu – piedziņu, 

tiesai ir jākonstatē, ka atbildētāja neatļautas vainojamas darbības rezultātā valsts nav guvusi 

attiecīgos nodokļu maksājumus. Citiem vārdiem, ir jākonstatē, ka atbildētāja rīcība ir bijusi vērsta 

uz to, lai nodokļi netiktu nomaksāti, un nodokļu samaksa arī faktiski nav veikta. Viena no 

delikttiesiskā regulējuma funkcijām ir kārtību nodibinošā funkcija, kas ir vērsta uz to, lai 

mudinātu personas respektēt citu personu tiesību ievērošanu, zinot, ka to neievērošana radīs 

delikttiesisku atbildību.61 Tas nozīmē, ka fiziskās personas delikttiesiskā atbildība par valstij 

nodarītajiem zaudējumiem iestājas neatkarīgi no tā, vai valstij publisko tiesību normas piešķir 

tiesības prasīt attiecīgo nodokļu maksājumu samaksu no juridiskās personas, kurai bija tiešais 

pienākums veikt likumā noteiktās darbības nodokļu nomaksai (piemēram, deklarēt preces). Pat, ja 

valstij ir tiesības un valsts administratīvā procesa kārtībā ir vērsusies pret juridisko personu, bet 

nodokļu samaksu nav saņēmusi, tas neatceļ delikttiesisko atbildību fiziskajai personai (piemēram, 

valdes loceklim), kura personīgi veikusi apzināti prettiesiskas darbības, lai izvairītos no attiecīgo 

nodokļu nomaksas.  

Cita situācija delikttiesiskās atbildības kontekstā veidojas, ja valstij ir publiski tiesisks 

prasījums pret pašu fizisko personu kā nodokļu maksātāju – neatļautās darbības (noziedzīgā 

nodarījuma) izdarītāju. Piemēram, likuma “Par akcīzes nodokli” 33.panta septītā un desmitā daļa 

piešķir VID tiesības no nodokļu maksātājiem akcīzes nodokli piedzīt bezstrīdus kārtībā arī 

gadījumā, ja ir konstatēta neatļautu darbību veikšana ar akcīzes precēm (tostarp kontrabanda). 

Tādēļ, ja VID administratīvi tiesiskā kārtībā, izdodot administratīvo aktu, ir tiesības iekasēt 

nodokļus no fiziskās personas, kas veikusi neatļauto darbību (noziedzīgu nodarījumu), valstij 

(VID personā) nav tiesību šos pašus nodokļu maksājumus piedzīt no attiecīgās personas kā 

zaudējumus. Faktiski zaudējumu esamība nav konstatējama, jo personas  neatļautā vainojamā 

rīcība nekādā veidā neierobežo valsts iespējas gūt attiecīgo mantisko labumu (nesamaksātos 

nodokļus) administratīvi tiesiskā kārtībā. Gluži pretēji, šādā gadījumā valstij ir vēl efektīvāks 

mehānisms nodokļu maksājumu piedziņai. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka efektīva nodokļu 

iekasēšana ir svarīga valsts finansiālā interese.62 Līdz ar to arī no šī viedokļa valstij primāri ir 

jāizmanto nodokļu tiesību normatīvajos aktos paredzētie efektīvākie nodokļu iekasēšanas 

mehānismi.  

 

 
59 Sk. Senāta 2016.gada 8.jūnija lēmumu lietā Nr.SKK-323/2016 (15890017612); Senāta 2016.gada 21.jūnija 

lēmumu lietā Nr.SKK-99/2016 (15890011613); Senāta 2017.gada 10.februāra lēmumu lietā Nr.SKK-26/2017 

(15890008713). 
60 Senāta 2018.gada 9.novembra lēmums lietā Nr.SKK-240/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1109.12290000213.2.L). 
61 Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K.Torgāna 

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 263.lpp. 
62 Satversmes tiesas 2016.gada 15.novembra spriedums lietā Nr.2015-25-01, 11.3.3.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/270668.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273225.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299084.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1109.12290000213.2.L
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2015/12/2015-25-01_Spriedums.pdf
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1.7. Nodaļas kopsavilkums 

Apkopojot visu šajā pētījuma nodaļā iepriekš minēto, var izdarīt šādus secinājumus: 

1) Valstij kā sākotnējai publisko tiesību juridiskai personai ir tiesības vērsties tiesā civilprocesa 

kārtībā, ja tiek aizskartas valsts civilās tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses. Katrā 

konkrētajā gadījumā ir jāvērtē tiesiskās attiecības, kuru ietvaros valsts ir vērsusies tiesā un 

jānosaka, vai valsts šo tiesisko attiecību ietvaros uzstājas kā līdztiesīgs tiesību subjekts. 

2) Ar noziedzīgo nodarījumu radītā kaitējuma kompensēšanai ir noteikta vienota kārtība 

neatkarīgi no noziedzīga nodarījuma objekta vai cietušās personas, kurai kaitējums nodarīts. 

Tāpēc arī valstij ir tiesības vērsties tiesā Civilprocesa likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā, ja 

valsts kompensācijas pieteikums krimināllietā nav pieteikts vai izspriests.  

3) Noziedzīgi nodarījumi, kuru rezultātā cietušajam tiek nodarīts kaitējums, vienlaikus ir 

civiltiesiski delikti, par kuriem to izpausmes un kaitīguma dēļ likumdevējs ir izvēlējies 

piemērot kriminālsodus. Ja civilprocesa ietvaros, noskaidrojot lietas apstākļus, tiek 

konstatēta personas rīcības atbilstība kādam no noziedzīgo nodarījumu sastāviem, ir pamats 

secinājumam, ka persona ir rīkojusies neatļauti un vainojami deliktu tiesību izpratnē. Šādu 

secinājumu tiesa var izdarīt arī tad, ja Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā nav stājies 

spēkā nolēmums krimināllietā. 

4) Senāta praksē ir atzītas valsts tiesības vērsties tiesā civilprocesa kārtībā ar prasību par valstij 

nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu arī delikta gadījumā. Starp valsti un personu, kura neatļauti 

un vainojami ir aizskārusi valsts ar likumu aizsargātās tiesības un tiesiskos labumus, nodarot 

valstij kaitējumu, veidojas civiltiesiskās attiecības, kuru pamatā ir delikta izdarītāja 

civiltiesiskā atbildība. Šo tiesisko attiecību ietvaros valsts savas aizskartās civilās tiesības var 

aizstāvēt civilprocesa kārtībā. 

5) Civillikuma 1770.pantā ietvertā plašā zaudējumu definīcija ļauj par zaudējumiem atzīt arī 

nodokļu maksājumus, kas valsts budžetā nav saņemti personas neatļautas vainojamas rīcības 

rezultātā. Šādus zaudējumus var dēvēt par “negūto ienākumu”. Zaudējumiem kā “negūtam 

ienākumam” var piemērot tos pašus principus, kas Senāta praksē attiecināti uz atrauto peļņu, 

bet šādu zaudējumu aprēķināšanā nav jāņem vērā izdevumu pozīcijas kā tas būtu atrautās 

peļņas gadījumā. 

6) Valsts prasībās par zaudējumu – nesaņemto nodokļu maksājumu – piedziņu tiesai ir 

jānoskaidro, vai valstij konkrētajos apstākļos ir iestājušās tiesības saņemt nodokļu 

maksājumus. Ja personas neatļautā vainojamā rīcība ir izpaudusies kā preču nelikumīga 

ievešana (kontrabanda), tiesai ir jāņem vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra un Senāta 

Krimināllietu departamenta prakse. Zaudējumus ir pamats piedzīt, ja nelikumīgi ievestā 

prece ir šķērsojusi pirmo muitas iestādei Latvijas Republikas teritorijā, jo šajā brīdī valstij 

rodas tiesības saņemt nodokļu nomaksu. 
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2. TIESU PRAKSE PAR ZAUDĒJUMU – PVN UN SOCIĀLĀ NODOKĻA – 

PIEDZIŅU PAR LABU PRIVĀTPERSONAI 
 

Zaudējumu atlīdzības institūts ir fundamentāls civiltiesiskās aizsardzības līdzeklis, kura 

mērķis ir nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku tādu cietušās personas mantisko stāvokli, kāds būtu 

bijis tad, ja nebūtu noticis tās tiesību aizskārums.63 Lai nodrošinātu, ka zaudējumu atlīdzības 

mērķis patiesi tiek sasniegts, būtiski ir noteikt pareizu zaudējumu apmēru. Apzinot un izpētot 

Senāta praksi, kurā analizēti ar nodokļu maksājumu kā zaudējumu apmēru veidojošu elementu 

saistīti jautājumi, tika konstatēts, ka Latvijas tiesu praksē nav sniegta viennozīmīga atbilde uz 

šādu jautājumu: Vai pievienotās vērtības un sociālā nodokļa maksājumi ir iekļaujami zaudējumu 

apmērā, ja uz zaudējumu piedziņas prasības celšanas brīdi to samaksa vēl nav veikta?  

Publiski pieejami ir kopumā pieci, laika periodā no 2015.gada līdz 2019.gadam Senāta 

taisīti spriedumi, kuros aplūkots jautājums par vēl nesamaksāta pievienotās vērtības nodokļa un 

sociālā nodokļa iekļaušanu zaudējumu apmērā. Vienā gadījumā Senāts pēc būtības ir norādījis, ka 

pievienotās vērtības nodokļa un sociālā nodokļa iekļaušana zaudējumu apmērā ir pamatota tikai 

tad, ja šādi izdevumi cietušajai personai ir bijuši pirms zaudējumu atlīdzības prasības celšanas 

tiesā, t.i., tikai tad, ja faktiski ir novērsts tiesību aizskāruma rezultātā lietai nodarītais bojājums.64 

Četros gadījumos Senāts ir atzinis, ka gan pievienotās vērtības nodoklis, gan sociālais nodoklis 

var tikt iekļauti zaudējumu apmērā arī tad, ja attiecīgie maksājumi vēl nav veikti (nav veikti ar 

bojātās lietas atjaunošanu saistīti darbi).65 Bez ievērības nevar atstāt faktu, ka nevienā no šiem 

četriem spriedumiem Senāts nav norādījis par atkāpšanos no judikatūras, kas šādus vēl neveiktus 

maksājumus atzīst par priekšā stāvošiem zaudējumiem.66  

Jaunākajā Satversmes tiesas praksē ir uzsvērts, ka “[..] kasācijas instances tiesas primārais 

uzdevums ir nodrošināt tiesību normu vienveidīgu interpretāciju un piemērošanu”.67 Iepriekš 

minētais varētu likt domāt, ka konkrētā jautājuma risināšanā nav nodrošināta vienveidīga tiesību 

normu interpretācija un piemērošana. Tai pat laikā jāatceras, ka neviena tiesību norma nevar tikt 

piemērota atrauti no faktiskās realitātes.68 Pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem apstākļiem, vienas un 

tās pašas tiesību normas piemērošanas rezultātā lietu iznākumi var būt diametrāli pretēji. Tādā 

gadījumā nebūtu ne mazākā pamata apgalvot, ka kasācijas instance nav izpildījusi savu primāro 

 
63  Senāta 2016.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-272/2016 (C30458513), 6.1.punkts; Torgāns K. Saistību 

tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 199.lpp.; Kalniņš E. Jēdziena 

“Zaudējumi” izpratnes tālākas attīstīšanas nepieciešamība. Grām.: Latvijas Republikas Satversmei – 95. Latvijas 

Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 54. – 61.lpp. 
64  Senāta 2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.SKC-36/2017 (C29564112), 8.2.punkts.   
65 Senāta 2015.gada 30.novembra spriedums lietā Nr.SKC-2482/2015 (C03020713), 9.punkts; Senāta 2017.gada 

31.marta spriedums lietā Nr.SKC-118/2017 (C04415011), 5.3.punkts; Senāta 2017.gada 28.jūnija spriedums lietā 

Nr.SKC-215/2017 (C27148913), 7.1.2.punkts; Senāta 2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.SKC-36/2017 

(C29564112); Senāta 2018.gada 12.janvāra spriedums lietā Nr.SKC-13/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0112.C28487512.1.S), 7.4. un 7.5.punkts. 
66  Senāta 2006.gada 6.septembra spriedums lietā Nr.SKC-475; Senāta 2010.gada 29.septembra spriedums lietā Nr. 

SKC-191. 
67  Satversmes tiesas 2020.gada 12.marta spriedums lietā Nr.2019-13-01, 16.1.punkts.   
68  Sal.sk. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: zv. adv. J. Neimanis, 2004, 124.lpp.  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/288788.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299819.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/247174.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/306490.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320365.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299819.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0112.C28487512.1.S
http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/3478
http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/3265
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2019/07/2019-13-01_Spriedums.pdf#search=
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uzdevumu – nodrošināt, ka tiesību normas tiek interpretētas un piemērotas vienveidīgi. Proti, 

pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem apstākļiem, vienas un tās pašas tiesību normas piemērošanas 

rezultāts var būt atšķirīgs. Savukārt vienas un tās pašas tiesību normas atšķirīga interpretācija 

nebūtu pieļaujama. Ņemot vērā minēto, konkrētajā gadījumā ir nepieciešams padziļināti izvērtēt, 

kādu motīvu vadīts Senāts laika periodā no 2015.gada līdz 2019.gadam ir taisījis diametrāli 

pretējus spriedumus saistībā ar vēl nesamaksāta pievienotās vērtības nodokļa un sociālā nodokļa 

iekļaušanu zaudējumu apmērā. 

 

2.1. Senāta prakse lietās, kur PVN un sociālais nodoklis netiek atzīts par 

atlīdzināmiem zaudējumiem 

Lietā Nr. SKC-36/2017 atbildētājs bija cēlis pretprasību, ar kuru lūdza piedzīt no prasītāja 

zaudējumus. Atbildētājs norādīja, ka prasītāja organizēto ēkas jumta remontdarbu rezultātā esot 

nolieti atbildētājam piederošā dzīvokļa griesti. Dzīvokļa griestu remontdarbus, pirms prasības 

celšanas tiesā, Atbildētājs nebija veicis. Prasīto zaudējumu apmēra pierādīšanai atbildētājs tiesā 

bija iesniedzis remontdarbu tāmi. Minētajā tāmē, cita starpā, bija ietverts gan potenciāli 

maksājamais pievienotās vērtības nodoklis, gan sociālais nodoklis. Izskatot konkrēto lietu 

kasācijas kārtībā, Senāts norādīja, ka pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis tāmē 

iekļauti nepamatoti, jo griestu remonta darbi faktiski nav veikti.69 

Senāta spriedumā lietā Nr. SKC-36/2017 nav sniegta izsmeļoša motivācija, kas izskaidrotu, 

kāpēc remontdarbu tāmē iekļautās izmaksas (t.i., pievienotās vērtības nodoklis un sociālais 

nodoklis) nav atzīstamas par atlīdzināmiem zaudējumiem, ja to samaksa faktiski nav veikta. 

Priekšstatu par to, kāpēc Senāts konkrētajā gadījumā izdarīja attiecīgu secinājumu, iespējams gūt 

no sprieduma 8.2.punkta pirmās rindkopas. Minētajā vietā Senāts ir skaidrojis: “Saskaņā ar 

Civillikuma 1772.pantu, jau cēlies zaudējums var būt vai nu cietušā tagadējās mantas 

samazinājums, vai arī viņa sagaidāmās peļņas atrāvums.” Secīgi, ja reiz Senāts ir atzinis, ka 

pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis remontdarbu tāmē ir iekļauti nepamatoti, 

pieņemams, ka Senāta ieskatā attiecīgās izmaksas nebija uzskatāmas par jau cēlušos zaudējumu. 

Detalizētāks skaidrojums par to, kāpēc attiecīgās izmaksas nebūtu uzskatāmas par jau cēlušos 

zaudējumu, konkrētajā spriedumā nav sniegts. Šāda secinājuma pamatā varētu būt senāka Senāta 

prakse jautājumā par to, vai pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis ir atzīstami par 

atlīdzināmiem zaudējumiem, ja to samaksa vēl nav veikta.  

Senāta prakse konkrētajā jautājumā ir sākusi veidoties 2006.gadā. Vairākos spriedumos, 

kas taisīti pirms šajā pētījumā apskatāmā perioda (t.i., līdz 2015.gadam), Senāts ir secinājis, ka 

pievienotās vērtības nodokļa un sociālā nodokļa maksājumi atzīstami par atlīdzināmiem 

zaudējumiem tikai tad, ja cietusī persona spēj pierādīt, ka šādi maksājumi faktiski ir veikti. Ja 

attiecīgie maksājumi uz prasības celšanas brīdi vēl nebija veikti (nebija veikti bojātās mantas 

atjaunošanas vai remonta darbi) gan pievienotās vērtības nodokļa, gan sociālā nodokļa 

 
69  Senāta 2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.SKC-36/2017 (C29564112), 8.2.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299819.pdf
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maksājumi tika atzīti par priekšā stāvošiem un līdz ar to neatlīdzināmiem zaudējumiem 

Civillikuma 1771.panta izpratnē.70  

Ievērojot minēto var secināt, ka spriedumā lietā Nr. SKC-36/2017 Senāts varētu būt 

pievienojies senākā Senāta praksē formulētajai atziņai – pievienotās vērtības nodokļa un sociālā 

nodokļa maksājumi atzīstami par atlīdzināmiem tikai tad, ja tie pierādīti ar attiecīgiem 

dokumentiem par šādu maksājumu veikšanu. 

 

2.2. Senāta prakse lietās, kur PVN un sociālais nodoklis tiek atzīts par 

atlīdzināmiem zaudējumiem 

No četriem Senāta spriedumiem, kas tapuši laika periodā no 2015.gada līdz 2019.gadam, 

trijos ir sniegta izvērstāka motivācija tam, kāpēc attiecīgajos gadījumos vēl nesamaksātais 

pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis tomēr ir iekļaujami zaudējumu apmērā. 

Savukārt vienā spriedumā vēl nesamaksātais pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis 

tika atzīti par atlīdzināmiem zaudējumiem, nesniedzot motivāciju šāda secinājuma pamatošanai.  

Senāta spriedums lietā Nr. SKC-2482/2015 

Lietas Nr. SKC-2482/2015 ietvaros tika konstatēts, ka prasītājs no atbildētājas bija 

iegādājies defektīvu gāzes balonu. Defekta dēļ no gāzes balona bija noplūdusi gāze, kas izraisīja 

ugunsgrēku. Ugunsgrēka rezultātā bija nodegusi prasītājam piederošā māja. Uz prasības celšanas 

brīdi prasītājs nebija atjaunojis nodegušo māju. Prasīto zaudējumu apmēra pierādīšanai, prasītājs 

tiesā bija iesniedzis sertificēta būvinženiera sagatavotu tehniskās apsekošanas atzinumu. Minētajā 

atzinumā bija norādītas arī mājas atjaunošanas izmaksas, kas ietvēra, tajā skaitā pievienotās 

vērtības nodokli un sociālo nodokli. Apelācijas instances tiesa apmierināja zaudējumu piedziņas 

prasību, par labu prasītājam piedzenot arī vēl nesamaksāto pievienotās vērtības nodokli un 

sociālo nodokli. Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Senāts norādīja, ka “[..] konkrētajos apstākļos 

apelācijas instances tiesa pamatoti nav ņēmusi vērā judikatūrā izteiktās atziņas, kas attiecas uz 

remonta izdevumu piedziņu pirms remonta veikšanas, un kasācijas sūdzības argumenti par 

Civillikuma 1771.panta nepareizu iztulkošanu un piemērošanu noraidāmi.”71 

Spriedumā lietā Nr. SKC-2482/2015 sniegtā Senāta motivācija liecina, ka pievienotās 

vērtības nodoklis un sociālais nodoklis bija iekļaujami zaudējumu apmērā trīs apsvērumu dēļ. 

Pirmkārt, Senāts par pierādītu atzina faktu, ka ar pievienotās vērtības nodokli un sociālo nodokli 

saistītas izmaksas esot bijušas jau dzīvojamās mājas celtniecības laikā.72 Otrkārt, Senāts 

konstatēja, ka atbildētājs lietā neesot pierādījis nedz to, ka dzīvojamās ēkas iepriekšējā stāvokļa 

atjaunošana būtu iespējama bez šādām izmaksām, nedz arī to, ka iepriekšējā stāvokļa atjaunošana 

 
70 Skat., piemēram, Senāta 2006.gada 6.septembra spriedumu lietā Nr.SKC-475, 3.lpp; Senāta 2010.gada 

29.septembra spriedumu lietā Nr.SKC-191.   
71 Senāta 2015.gada 30.novembra spriedums lietā Nr.SKC-2482/2015 (C03020713), 9.punkts.  
72Turpat, 3.9., un 9.punktu.  

http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/3478
http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/3265
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iespējama ar mazākām izmaksām.73 Treškārt, Senāts uzskatīja, ka vēl nesamaksātais pievienotās 

vērtības nodoklis un sociālais nodoklis ir atzīstami par atlīdzināmiem zaudējumiem tāpēc, ka 

prasītājs nevarēšot atjaunot dzīvojamās ēkas iepriekšējo stāvokli paša spēkiem.74 Jautājums par 

to, kāpēc vēl nesamaksātais pievienotās vērtības un sociālais nodoklis konkrētajos faktiskajos 

apstākļos nav atzīstami par priekšā stāvošiem zaudējumiem, konkrētajā spriedumā netika 

analizēts. 

Senāta spriedums lietā Nr. SKC-118/2017 

Lietas Nr. SKC-118/2017 ietvaros tika konstatēts, ka atbildētājas prettiesiskas rīcības 

(bezdarbības) rezultātā bija plīsis maģistrālais ūdensvads, appludinot ievērojamu daļu apkārtējās 

teritorijas, tostarp, ražošanas kompleksu. Zaudējumu piedziņas prasības celšanas brīdī ražošanas 

kompleksa remonta darbi nebija veikti. Prasīto zaudējumu apmēra pierādīšanai prasītājs tiesā bija 

iesniedzis sertificētas tāmētājas sagatavotu remontdarbu koptāmi. Koptāmē, cita starpā, bija 

ietverts gan pievienotās vērtības nodoklis, gan sociālais nodoklis. Izskatot minēto lietu gan 

pirmās, gan apelācijas instances tiesa apmierināja prasītājas celto zaudējumu piedziņas prasību, 

atzīstot, ka pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis zaudējumu apmērā ietverts 

pamatoti. Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Senāts paskaidroja: “[..] apelācijas instances tiesa, 

pārbaudot lietas materiālus, pareizi atzinusi, ka, lai atjaunotu prasītājas un tās cedentiem 

piederošajai mantai iepriekšējo stāvokli, nepieciešami 183 643,36 EUR, ieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli [..].”75  

Spriedumā lietā Nr. SKC-118/2017 Senāts nav vērtējis to, vai vēl nesamaksātais 

pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis ir vai nav atzīstams par priekšā stāvošu 

zaudējumu Civillikuma 1771.panta izpratnē. Attiecīgos maksājumus par atlīdzināmiem 

zaudējumiem lietā Nr. SKC-118/2017 Senāts atzina divu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, Senāta ieskatā 

par vispārzināmu bija atzīstams fakts, ka “[..] juridiskās personas tirdzniecībā nevar iegādāties 

nekādus materiālus, nemaksājot PVN, līdz ar to materiālu iegādei nepieciešamajām summām 

pievienojama atbilstoša PVN summa, jo vienalga, vai materiālus pirktu prasītāja vai remontdarbu 

veikšanai tās nolīgts komersants, tos iegādāties bez PVN nebūtu iespējams.”76 Otrkārt, gluži tāpat 

kā lietā Nr. SKC-2482/2018, arī lietā Nr. SKC-118/2017 Senāts par pierādītu uzskatīja 

pieņēmumu, ka prasītāja – juridiskā persona – pati saviem spēkiem nevarēšot atjaunot bojātās 

mantas iepriekšējo stāvokli.77 

Senāta spriedums lietā Nr. SKC-215/2017 

Lietā Nr. SKC-215/2017 secināts, ka atbildētājs nebija ievērojis nomas līgumā paredzēto 

pienākumu pienācīgi uzturēt tam iznomāto mantu – prasītājam piederošo ēku. Atbildētāja 

prettiesiskās rīcības rezultātā prasītājai piederošās ēkas stāvoklis bija ievērojami pasliktinājies. 

 
73 Senāta 2015.gada 30.novembra spriedums lietā Nr.SKC-2482/2015 (C03020713), 9.punkts.  
74 Senāta 2015.gada 30.novembra spriedums lietā Nr.SKC-2482/2015 (C03020713), 9.punkts. 
75 Senāta 2017.gada 31.marta spriedums lietā Nr.SKC-118/2017 (C04415011), 5.3.punkts. 
76 Turpat.  
77 Turpat.  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/247174.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/247174.pdf
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Uz prasības celšanas brīdi prasītājs nebija veicis tam piederošās ēkas remonta darbus. Zaudējumu 

apmēra pierādīšanai prasītājs tiesā bija iesniedzis sertificēta būvniecības speciālista sagatavotu 

tāmi, kurā bija ieļauts arī pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis. Izskatot lietu 

kasācijas kārtībā, Senāts norādīja: “[..] konkrētajā gadījumā mantas samazinājumu kā 

remontdarbu izmaksu sastāvdaļu veido ne tikai nepieciešamie materiāli un darbs, bet arī tāmē 

iekļautās pozīcijas par izdevumiem (sagāde, transports, nodokļi u.c.), kas saistīti ar šo darbu 

veikšanu radītā zaudējuma novēršanai. Līdz ar to Senāta ieskatā nav nozīmes apstāklim, ka 

remontdarbi nav veikti. Tiem nepieciešami naudas līdzekļi, kādēļ arī prasība ir celta”.78 

Spriedumā lietā Nr. SKC-215/2017 vēl nesamaksātais pievienotās vērtības nodoklis un 

sociālais nodoklis atzīti par atlīdzināmiem zaudējumiem, tomēr motivācija, kas pamatotu šāda 

secinājuma pareizību, spriedumā nav sniegta. 

Senāta spriedums lietā Nr. SKC-13/2018 

Lietā Nr. SKC-13/2018 tika nodibināts, ka atbildētājai kā nekustamā īpašuma 

apsaimniekotājam bija pienākums rūpēties par to, lai dzīvojamās ēkas jumts regulāri būtu attīrīts 

no sniega. Attiecīgo pienākumu atbildētāja nebija pienācīgi pildījusi, kā rezultātā bija sabojāti 

prasītājam piederošā dzīvokļa griesti un sienas. Šie bojājumi līdz zaudējumu piedziņas prasības 

celšanas brīdim nebija novērsti. Prasīto zaudējumu apmēra pierādīšanai prasītājs tiesā bija 

iesniedzis telpu apdares atjaunošanas izmaksu aprēķina tāmi, kurā, cita starpā, bija ietverts gan 

pievienotās vērtības nodoklis, gan sociālais nodoklis. Izskatot lietu pēc būtības, zemāko instanču 

tiesas norādīja, ka pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis ir izslēdzams no 

atlīdzināmo zaudējumu apmēra, jo lietā neesot iesniegti pierādījumi, ka prasītājas dzīvoklī būtu 

veikti remontdarbi. Izskatot konkrēto lietu kasācijas kārtībā, Senāts atzina, ka zemāko instanču 

tiesas ir nepamatoti izslēgušas no zaudējumu apmēra gan pievienotās vērtības nodokli, gan 

sociālo nodokli. 

Atzīstot vēl nesamaksāto pievienotās vērtības nodokli un sociālo nodokli par atlīdzināmiem 

zaudējumiem, spriedumā lietā Nr. SKC-13/2018 Senāts ir analizējis arī to, vai šādas izmaksas 

vispār var tikt atzītas par priekšā stāvošiem zaudējumiem Civillikuma 1771.panta izpratnē. Šajā 

lietā Senāts ir tiešā tekstā norādījis, ka Civillikuma 1771.pantā “[..] iekļauto juridisko jēdzienu 

“priekšā stāvošs zaudējums” ir pamats attiecināt uz tādiem apstākļiem, kas liecina par zaudējumu 

izraisoša tiesību pārkāpuma iespējamību nākotnē [..].”79 Citiem vārdiem, par priekšā stāvošiem 

zaudējumiem Civillikuma 1771.panta izpratnē ir pamats runāt tikai tajos gadījumos, kad vēl nav 

iestājies personas tiesību aizskārums. Tā kā minētajā lietā prasītāja tiesību aizskārums jau bija 

iestājies (bija sabojāta prasītājam piederošā manta) visas izmaksas, kas nepieciešamas bojātās 

mantas atjaunošanai (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis) Senāta ieskatā bija 

atzīstamas par atlīdzināmiem zaudējumiem. 

 

 
78 Senāta 2017.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-215/2017 (C27148913), 7.1.2.punkts.  
79 Senāta 2018.gada 12.janvāra spriedums lietā Nr.SKC-13/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0112.C28487512.1.S), 

7.4.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320365.pdf
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2.3. Jēdziena “priekšā stāvoši zaudējumi” izpratne un tā attiecināšana uz vēl 

nesamaksāto PVN un sociālo nodokli 

Izvērtējot iepriekš apskatīto Senāta praksi, konstatējams, ka vēl nesamaksātā pievienotās 

vērtības nodokļa un sociālā nodokļa atzīšana (vai neatzīšana) par atlīdzināmiem zaudējumiem ir 

atkarīga no Civillikuma 1771.pantā lietotā jēdziena “priekšā stāvoši zaudējumi” izpratnes un 

interpretācijas. Citiem vārdiem, ir nepieciešams noskaidrot, vai šāda veida izmaksas ir pamats 

uzskatīt par priekšā stāvošiem zaudējumiem, kas atbilstoši Civillikuma 1771.pantam nav 

atlīdzināmi. 

Jēdziens “priekšā stāvoši zaudējumi” ir interpretēts divos salīdzinoši nesenos Senāta 

spriedumos. Lietā Nr. SKC-347/2018 Senāts ir atzinis, ka “[..] priekšā stāvošs ir tāds zaudējums, 

kuru izraisoša rīcība vēl nav notikusi. Savukārt, ja prettiesiskā rīcība jau notikusi un tā izraisījusi 

negatīvas sekas, tad nepamatoti ir uzskatīt, ka zaudējums vēl nav cēlies un nav atlīdzināms.”80 

Pēc būtības analoģisku skaidrojumu Senāts ir sniedzis lietā Nr. SKC-219/2018, norādot, ka  “[..] 

zaudējums kā priekšā stāvošs kvalificējams gadījumā, ja lietas apstākļi liecina par zaudējumu 

izraisoša tiesību pārkāpuma iespējamību nākotnē, kas cietušajam dod tiesības prasīt 

nodrošinājumu”.81 Minētās Senāta atziņas papilda tiesību doktrīnā norādītais, ka priekšā stāvošie 

zaudējumi liedz prasīt zaudējumu atlīdzināšanu vienīgi gadījumā, kad vēl nav iestājies pats 

tiesību aizskārums. Līdz ar to personai nevar tikt liegtas tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu 

tā iemelsa dēļ, ka zaudējumu patiesais apmērs vēl nav līdz galam noskaidrots.82  

Tādējādi, ja prettiesiskā rīcība ir veikta un ir iestājušās konkrētas negatīvās mantiskās 

sekas, vēl nesamaksāto pievienotās vērtības nodokli un sociālo nodokli nav pamata atzīt par 

priekšā stāvošiem (un līdz ar to neatlīdzināmiem) zaudējumiem. Lemjot par zaudējumu atlīdzību, 

izšķiroša juridiska nozīme nav piešķirama tam vien, vai cietusī persona ir veikusi tiesību 

aizskāruma rezultātā sabojātās vai iznīcinātās mantas iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu un par to 

attiecīgi samaksājusi pievienotās vērtības nodokli un sociālo nodokli. Ja tiesību aizskārums ir 

noticis un tā rezultātā ir iestājušās konkrētas negatīvas mantiskas sekas, cietušajam ir tiesības 

saņemt zaudējumu atlīdzību tādā apmērā, kāds nepieciešams iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai.  

Kā jau minēts iepriekš, Senāta praksē pirms 2015.gada tika norādīts, ka vēl nesamaksātais 

pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis nevar būt atlīdzināmi zaudējumi.83 Šajā sakarā 

tika uzsvērts, ka pirms remonta veikšanas nodokļu maksājumi neizbēgami nav nepieciešami 

mantas iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai.84 Senāta ieskatā pastāvēja iespējamība, ka cietušais var 

 
80 Senāta 2018.gada 6.septembra spriedums lietā Nr.SKC-347/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0906.C04377611.1.S), 

10.punkts.  
81 Senāta 2018.gada 12.novembra spriedums lietā Nr.SKC-219/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S), 

12.1.punkts.  
82 Fillers A. Priekšā stāvošo zaudējumu jēdziena vēsturiskā interpretācija. Grām.: Ārvalsts investīcijas: kad tiesības 

mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 

2016, 148. – 154.lpp.  
83 Skat., piemēram, Senāta 2006.gada 6.septembra spriedumu lietā Nr.SKC-475; Senāta 2010.gada 29.septembra 

spriedumu lietā Nr.SKC-191. 
84 Skat., piemēram, Senāta 2010.gada 29.septembra spriedumu lietā Nr.SKC-191, 8.punktu. 
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atjaunot bojātās mantas iepriekšējo stāvokli bez attiecīgām izmaksām, t.i., nemaksājot nedz 

pievienotās vērtības nodokli, nedz sociālo nodokli. Secīgi, atzīstot vēl nesamaksāto pievienotās 

vērtības un sociālo nodokli par atlīdzināmiem zaudējumiem, Senāta ieskatā, pastāvēja risks, ka 

cietusī persona varētu netaisni iedzīvoties.  

Nav noliedzams, ka lietās, kur zaudējumu apmērā ir ietverts nesamaksātais pievienotās 

vērtības nodoklis un sociālais nodoklis, pastāv zināms nenoteiktības elements attiecībā uz patieso 

zaudējumu apmēru. Tomēr tas nevar būt par iemeslu, lai padarītu vēl nesamaksāto pievienotās 

vērtības nodokli un sociālo nodokli par priekšā stāvošiem zaudējumiem. Šāds pats nenoteiktības 

elements vienmēr pastāvēs arī zaudējumu atlīdzības prasījumos, kas izpaudušies kā atrautā peļņa. 

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

guvusi peļņu konkrētā apmērā, ja nebūtu noticis tās tiesību aizskārums.85 Tai pat laikā Latvijas 

tiesību sistēmā ir atzītas tiesības cietušajam saņemt zaudējumu – atrautās peļņas – atlīdzību,86 

neskatoties uz to, ka arī prasījumos par atrautās peļņas atlīdzību vienmēr pastāv zināms risks, ka 

cietušais varētu netaisni iedzīvoties. Lai novērstu šo risku, tiesām ir rūpīgi jāpārbauda lietā 

iesniegtie pierādījumi, kas pamato zaudējumu apmēru, lai izslēgtu jebkādas saprātīgas šaubas par 

to lielumu. 

Šajā sakarā Latvijas tiesību doktrīnā uzsvērts, ka zaudējumu – atrautās peļņas – prasījumos 

ļoti svarīgs ir jautājums par zaudējuma patieso apmēru pierādīšanu.87 Lai minimizētu risku, ka 

cietušais varētu netaisni iedzīvoties, Civillikuma 1787.pants paredz, ka aprēķinot atrauto peļņu, 

nav jāņem par pamatu tikai varbūtības, bet gan nedrīkst būt šaubu vai vismaz jābūt pierādītam 

līdz tiesisku pierādījumu paticamības pakāpei, ka šāds pametums cēlies. Proti, prasot atlīdzināt 

atrauto peļņu, cietušajam ir jāspēj pierādīt, ka tiesību aizskāruma neesamības gadījumā tas, 

visticamāk, būtu guvis peļņu noteiktā apmērā. Tāds pats pierādīšanas standarts būtu piemērojams 

arī tajos gadījumos, kad cietušais prasa atlīdzināt zaudējumus, kuru apmērā iekļauti, tostarp vēl 

nesamaksātais pievienotās vērtības nodoklis un sociālais nodoklis. Jāpiezīmē, ka arī starpkaru 

Latvijas tiesību literatūrā ir norādīts, ka, ja tiesību aizskārums jau ir noticis, bet patiesais 

zaudējumu apmērs nav zināms, tad tiesa nevar noraidīt cietušā prasību, bet tai ir tā jāvērtē 

saskaņā ar likuma noteikumiem par atrauto peļņu.88 

 
85 Salīdzinājumam skat. Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un 

Latvijā. Prof. K. Torgāna zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 213.lpp; Senāta 2012.gada 

28.novembra spriedumu lietā Nr. SKC-392/2012, 15.punktu; Senāta 2020.gada 27.maija spriedumu lietā Nr.SKC-

309/2020 (ECLI:LV:AT:2020:0527.C24044908.8.S), 11.punktu. 
86 Salīdzinājumam skat. Kubilis J. Promocijas darbs. Latvijas deliktu tiesību modernizācijas galvenie virzieni. Rīga, 

Latvijas Universitāte, 2016, 120. – 124.lpp.; Senāta 2019.gada 9.aprīļa spriedumu lietā Nr.SKC-94/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0409.C40128313.2.S), 8.4.punktu. Senāta 2020.gada 27.maija spriedumu lietā Nr.SKC-

309/2020 (ECLI:LV:AT:2020:0527.C24044908.8.S), 11.punktu.  
87 Torgāns K. Komentārs Civillikuma 1786.pantam. Grām.: Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. 

Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Mans īpašums, 200, 277.lpp. 
88 Буковскiй В. Сводъ гражданскихъ узаконенiй губернiй Прибалтiйскихъ съ продолженiемъ 1912-1914 г.г. и 

съ разъясненiями въ 2 томахъ. Томъ II, содержащiй Право требованiй. Рига: Тип. Г. Гемпель и Ко, 1914, 

c.1389-1390. Citēts pēc: Fillers A. Priekšā stāvošo zaudējumu jēdziena vēsturiskā interpretācija. Grām.: Ārvalsts 

investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: 

LU Akadēmiskais apgāds, 2016, 150.lpp.  

http://at.gov.lv/downloadlawfile/3147
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi
https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TEMPLATEEDIT&task=new&tasktwo=newtemplfromoriginal&fileid=68534788
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi
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Tiesību doktrīnā pamatoti norādīts, ka jautājums par pievienotās vērtības nodokļa un 

sociālā nodokļa iekļaušanu zaudējumu apmērā ir saistāms ar zaudējumu novērtēšanu un tiesībām 

uz taisnīgu atlīdzinājumu.89 Ja cietušais vēlas saņemt zaudējumu atlīdzību arī daļā par vēl 

nesamaksāto pievienotās vērtības nodokli un sociālo nodokli, cietušajam ir jāspēj pierādīt, ka 

attiecīgās izmaksas patiesi (visticamāk) radīsies, novēršot tiesību aizskāruma izraisītās negatīvās 

sekas. Secīgi, ja cietušā iesniegtie pierādījumi ir pietiekami, lai atzītu, ka nepastāv saprātīgas 

šaubas par to, ka bojātās vai iznīcinātās lietas iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas procesā 

cietušajam radīsies pienākums maksāt gan pievienotās vērtības, gan sociālo nodokli, attiecīgie 

maksājumi būtu atzīstami par atlīdzināmiem zaudējumiem Civillikuma izpratnē. Gadījumos, kad 

cietusī persona ir pietiekamā paticamības pakāpē pierādījusi, ka attiecīgi maksājumi radīsies 

bojātās vai iznīcinātās lietas iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas procesā, cita starpā, tiek novērsts 

arī netaisnas iedzīvošanās risks.  

Šāda pieeja uzskatāma par atbilstošu arī Senāta sniegtajai Civillikuma 1770. un 1772.pantā 

lietotā jēdziena “zaudējumi” interpretācijai. Senāta judikatūrā ir norādīts, ka “[..] tagadējās 

mantas samazinājums rodas gadījumā, kad ķermeniskai lietai tiek nodarīti bojājumi. Ķermeniskas 

lietas īpašnieks tā rezultātā cieš zaudējumus, jo bojājumu dēļ attiecīgā lieta ir zaudējusi savas 

sākotnējās īpašības. Nepieciešamo līdzekļu apmērs, lai bojātā lieta atgūtu savu iepriekšējo 

stāvokli, ir kritērijs, pēc kura iespējams noteikt, kādā apmērā ir noticis esošās mantas 

samazinājums, citiem vārdiem, kādā apmērā lietas īpašniekam nodarīti zaudējumi tagadējās 

mantas samazinājuma veidā”.90  

Laika periodā no 2015.gada līdz 2019.gadam taisītie Senāta spriedumi netieši apliecina 

apkopojuma 3.sadaļā izklāstīto apsvērumu pamatotību. Priekšā stāvoši zaudējumi, lai arī kādā 

ticamības pakāpē būtu pierādīta to iestāšanās iespējamība, nav atlīdzināmi. To tiešā tekstā paredz 

Civillikuma 1771.pants: “Zaudējums var būt vai nu tāds, kas jau cēlies, vai tāds, kas vēl stāv 

priekšā; pirmajā gadījumā tas dod tiesību uz atlīdzību, bet otrajā uz nodrošinājumu”. Vienā no 

pieciem aplūkotajiem spriedumiem Senāts ir norādījis, ka vēl nesamaksāto pievienotās vērtības 

nodokli un sociālo nodokli nav pamats atzīt par priekšā stāvošiem zaudējumiem.91 Savukārt, trīs 

spriedumi, kuros atzīstas cietušās personas tiesības zaudējumu apmērā iekļaut vēl nesamaksāto 

pievienotās vērtības nodokli un sociālo nodokli92, netieši liecina, ka attiecīgās izmaksas nav 

atzīstamas par priekšā stāvošiem zaudējumiem. Visos gadījumos, kad Senāts ir atzinis cietušās 

personas tiesības iekļaut attiecīgās izmaksas zaudējumu apmērā, Senāts, cita starpā, ir vērtējis, 

cik liela ticamība ir piešķirama tam, ka bojātās lietas atjaunošanas procesā būs jāmaksā gan 

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

zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 219.lpp. 
90 Citēts pēc: Kalniņš E. Jēdziena “zaudējumi” izpratnes tālākas attīstīšanas nepieciešamība. Jurista Vārds. 11.jūlijs 

2017, Nr.29 (983). salīdzinājumam skat., piemēram, Senāta 2017.gada 14.decembra spriedumu lietā 

Nr. SKC-297/2017 (ECLI:LV:AT:2017:1214.C29639610.1.S) 6.7.punktu; Senāta 2017.gada 26.janvāra spriedumu 

lietā Nr. SKC-20/2017 (C04275908) 12.2.punktu;  
91 Senāta 2018.gada 12.janvāra spriedums lietā Nr.SKC-13/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0112.C28487512.1.S).  
92 Senāta 2017.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-215/2017 (C27148913); Senāta 2017.gada 31.marta spriedums 

lietā Nr.SKC-118/2017 (C04415011); Senāta 2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.SKC-36/2017 

(C29564112); Senāta 2015.gada 30.novembra spriedums lietā Nr.SKC-2482/2015 (C03020713).  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2017:1214.C29639610.1.S
http://at.gov.lv/downloadlawfile/5111
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0112.C28487512.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320365.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/306490.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299819.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/247174.pdf
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pievienotās vērtības nodoklis, gan sociālais nodoklis. Konstatējot, ka šādi izdevumi cietušajai 

personai, visticamāk, radīsies, Senāts vēl nesamaksāto pievienotās vērtības nodokli un sociālo 

nodokli pamatoti ir atzinis par atlīdzināmiem zaudējumiem.  

Vairākos spriedumos ir norādīts, ka, lemjot par atlīdzināmo zaudējumu apmēru, cita starpā, 

jāvērtē vai cietušais pats saviem spēkiem ir spējīgs atjaunot bojātās vai iznīcinātās lietas 

iepriekšējo stāvokli.93 Tomēr tas, vai cietušas var vai nevar pats saviem spēkiem atjaunot lietas 

iepriekšējo stāvokli, nebūtu uzskatāms par juridiski nozīmīgu kritēriju zaudējumu apmēra 

noteikšanai. Zaudējumu apmērs ir objektīvs lielums – pametums, kas nosakāms, izvērtējot lietā 

esošos pierādījumus. Pametuma apmērs nav atkarīgs no cietušā profesionālām vai tehniskām 

spējām šo pametumu novērst vai nenovērts. Pretējā gadījumā jebkura cietusī persona, kam ir 

specifiskas zināšanas un prasmes konkrētā nozarē, varētu tiktu nostādīta nelabvēlīgākā stāvoklī 

nekā citi sabiedrības locekļi. Piemēram, ja delikta rezultātā tiktu sabojāta automehāniķim 

piederoša automašīna, būtu automātiski jāpieņem, ka cietušais atjaunos bojātās lietas 

(automašīnas) iepriekšējo stāvokli pats saviem spēkiem. Tādējādi, automehāniķim faktiski tiktu 

liegts izvēlēties citu veidu, kādā novērst tiesību aizskāruma radītās negatīvās sekas. Zaudējumu 

atlīdzības institūta mērķis nav un nevar būt cietušās personas nostādīšana tādā stāvoklī, kur tā pēc 

būtības tiek piespiesta novērst tiesību aizskāruma negatīvās sekas pašas spēkiem. Turklāt tas, ka 

kāds saviem paša spēkiem novērš pametumu (atjauno savu mantisko stāvokli), nenozīmē, ka 

tiesību aizskārējām tas nav jāatlīdzina. 

Visa iepriekš minētā kontekstā nedrīkst aizmirst nodokļu tiesībās pastāvošas īpatnības, kas 

saistītas ar pievienotās vērtības nodokļa maksāšanu. Tā, piemēram, saskaņā ar apgriezto jeb 

reverso pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību starp diviem iekšzemē reģistrētiem 

nodokļa maksātājiem atbildīgs par pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā ir 

attiecīgo preču vai pakalpojumu saņēmējs.94 Dažādiem pakalpojumiem un dažādām precēm 

potenciāli var tikt piemērotas atšķirīgas pievienotās vērtības nodokļa likmes (21%, 12%, 5%). 

Atsevišķi pakalpojumi un preces vispār netiek apliktas ar pievienotās vērtības nodokli, vai tiem 

tiek piemērot 0% likme.95 Tāpat atsevišķa uzmanība jāpievērš tam, vai strīdā iesaistītās puses ir 

pievienotās vērtības nodokļa maksātāji. Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā ir 

uzskaitīti gadījumi, kuros pievienotās vērtības nodokļa maksātāji ir tiesīgi no valsts budžetā 

maksājamās nodokļa summas atskaitīt priekšnodokli. Lai pēc iespējas izslēgtu risku, ka 

zaudējumu piedziņas rezultātā cietusī persona nepamatoti iedzīvojas, tiesām katrā konkrētā 

gadījumā būtu jāvērtē visi šie apstākļi, pirms vēl nesamaksātās nodokļu summas tiek iekļautas 

zaudējumu apmērā. Respektīvi, ar nodokļu tiesībām saistītiem aspektiem un to pareizai 

 
93 Senāta 2015.gada 30.novembra spriedums lietā Nr.SKC-2482/2015 (C03020713), 9.punkts; Senāta 2017.gada 

31.marta spriedums lietā Nr.SKC-118/2017 (C04415011), 5.3.punks. 
94 Latvijas Republikas Finanšu ministrija. Informatīvais ziņojums “Apgrieztās jeb reversās pievienotās vērtības 

nodokļa maksāšanas kārtības ieviešanas efektivitātes izvērtējums un tās turpmāka piemērošana”. Pieejams: 

http://tap.mk.gov.lv/doc/2019_02/FMzino_140119_reverss_PVN.104.docx.  
95 Salīdzinājumam skat. Valsts ieņēmumu dienests. Pievienotās vērtības nodokļa likmes. Pieejams: 

https://www.vid.gov.lv/lv/pievienotas-vertibas-nodokla-likmes.  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/247174.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/306490.pdf
http://tap.mk.gov.lv/doc/2019_02/FMzino_140119_reverss_PVN.104.docx
https://www.vid.gov.lv/lv/pievienotas-vertibas-nodokla-likmes
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novērtēšanai var būt būtiska nozīme, lai novērstu iespējamu cietušās personas nepamatotu 

iedzīvošanos. 

2.4. Nodaļas kopsavilkums 

Apkopojot visu šajā pētījuma nodaļā iepriekš minēto, var izdarīt šādus secinājumus: 

1) Zaudējumu atlīdzības institūts ir fundamentāls civiltiesiskās aizsardzības līdzeklis, kura 

mērķis ir nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku tādu cietušās personas mantisko stāvokli, kāds 

būtu bijis tad, ja nebūtu noticis tās tiesību aizskārums. Lai nodrošinātu, ka zaudējumu 

atlīdzības mērķis patiesi tiek sasniegts, būtiski ir noteikt pareizu zaudējumu apmēru. 

2) Priekšā stāvošs ir tāds zaudējums, kuru izraisoša rīcība vēl nav notikusi. Savukārt, ja 

prettiesiskā rīcība jau notikusi un tā izraisījusi negatīvas sekas, tad nepamatoti ir uzskatīt, ka 

zaudējums vēl nav cēlies un nav atlīdzināms. 

3) Gadījumos, kad prettiesiskā rīcība ir veikta un ir iestājušās konkrētas negatīvās mantiskās 

sekas, vēl nesamaksāto pievienotās vērtības nodokli un sociālo nodokli nav pamata atzīt par 

priekšā stāvošiem un līdz ar to neatlīdzināmiem zaudējumiem. 

4) Cietušajam ir jāpierāda, ka bojātās vai iznīcinātās lietas iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas 

procesā tam radīsies pienākums maksāt gan pievienotās vērtības, gan sociālo nodokli. 

5) Ja cietušā iesniegtie pierādījumi ir pietiekami, lai izdarītu secinājumu, ka nepastāv saprātīgas 

šaubas, ka lietas iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas procesā cietušajam radīsies pienākums 

maksāt gan pievienotās vērtības, gan sociālo nodokli, attiecīgie maksājumi būtu atzīstami par 

atlīdzināmiem zaudējumiem Civillikuma izpratnē. 

6) Tas, vai cietušas var vai nevar pats saviem spēkiem atjaunot bojātās vai iznīcinātās lietas 

iepriekšējo stāvokli, nav uzskatāms par juridiski nozīmīgu kritēriju zaudējumu apmēra 

noteikšanai. 

7) Nosakot zaudējumu apmēru, uzmanība jāpievērš arī ar nodokļu tiesībām saistītiem aspektiem, 

kuru pareizai novērtēšanai var būt būtiska nozīme, lai novērstu iespējamu cietušās personas 

nepamatotu iedzīvošanos. 
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4. Senāta 2015.gada 22.oktobra spriedums lietā Nr.SKC-131/2015 (C24083209); 

5. Senāta 2015.gada 30.novembra spriedums lietā Nr.SKC-2482/2015 (C03020713); 

6. Senāta 2016.gada 24.marta lēmums lietā Nr.SKC-1534/2016 (C12164514); 

7. Senāta 2016.gada 7.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-7/2016 (C39072411); 

8. Senāta 2016.gada 8.jūnija lēmumu lietā Nr.SKK-323/2016 (15890017612); 

9. Senāta 2016.gada 21.jūnija lēmums lietā Nr.SKK-99/2016 (15890011613); 

10. Senāta 2016.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-272/2016 (C09037312); 

11. Senāta 2016.gada 4.jūlija lēmums lietā Nr.SKC-2247-16 (C04423812); 

12. Senāta 2017.gada 9.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-461/2017 (C28410609); 

13. Senāta 2017.gada 26.janvāra spriedums lietā Nr. SKC-20/2017 (C04275908); 

14. Senāta 2017.gada 10.februāra lēmums lietā Nr.SKK-26/2017 (15890008713); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1598878082506&uri=CELEX:62007CJ0459
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1598883735831&uri=CELEX:62008CJ0230
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2010-70-01_Spriedums.pdf
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2012-06-01_Spriedums.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2012-18-01_Spriedums.pdf
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2015/12/2015-25-01_Spriedums.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2019/07/2019-13-01_Spriedums.pdf#search=
http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/3478
http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/3265
http://at.gov.lv/downloadlawfile/3147
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/236794.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/247174.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/367348.pdf
http://at.gov.lv/downloadlawfile/164
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/270668.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/273225.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/271799.pdf
file:///C:/Users/ADVOKT~1/AppData/Local/Temp/Anonimizets_nolemums_370196.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/295332.pdf
http://at.gov.lv/downloadlawfile/5111
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299084.pdf
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15. Senāta 2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.SKC-36/2017 (C29564112); 

16. Senāta 2017.gada 31.marta spriedums lietā Nr.SKC-118/2017 (C04415011); 

17. Senāta 2017.gada 18.maija spriedums lietā Nr.SKC-54/2017 (C17086712); 

18. Senāta 2017.gada 15.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-108/2017 (C02022712); 

19. Senāta 2017.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-215/2017 (C27148913); 

20. Senāta 2017.gada 14.decembra spriedums lietā Nr. SKC-297/2017 

(ECLI:LV:AT:2017:1214.C29639610.1.S); 

21. Senāta 2018.gada 12.janvāra spriedums lietā Nr.SKC-13/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0112.C28487512.1.S); 

22. Senāta 2018.gada 26.aprīļa spriedums lietā Nr.SKC-36/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0426.C28418212.4.S); 

23. Senāta 2018.gada 24.maija spriedums lietā Nr.SKC-44/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0524.C25027614.1.S); 

24. Senāta 2018.gada 31.maija spriedums lietā Nr.SKC-231/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0531.C15133815.1.S); 

25. Senāta 2018.gada 21.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-193/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0621.C04460913.1.S); 

26. Senāta 2018.gada 27.jūnija spriedums lietā Nr.SKC-159/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0627.C29537914.1.S); 

27. Senāta 2018.gada 6.septembra spriedums lietā Nr. SKC-347/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0906.C04377611.1.S); 

28. Senāta 2018.gada 9.novembra lēmums lietā Nr.SKK-240/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1109.12290000213.2.L); 

29. Senāta 2018.gada 12.novembra spriedums lietā Nr.SKC-219/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S); 

30. Senāta 2018.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.SKC-209/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1129.C31296613.2.S); 

31. Senāta 2019.gada 14.marta sprieduma lietā Nr.SKC-70/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0314.C29691515.2.S); 

32. Senāta 2019.gada 9.aprīļa spriedumu lietā Nr.SKC-94/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0409.C40128313.2.S); 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/299819.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/306490.pdf
file:///C:/Users/ADVOKT~1/AppData/Local/Temp/Anonimizets_nolemums_314896.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/318256.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/320365.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2017:1214.C29639610.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0112.C28487512.1.S
http://at.gov.lv/downloadlawfile/5760
file:///C:/Users/ADVOKT~1/AppData/Local/Temp/Anonimizets_nolemums_354287.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0531.C15133815.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:0621.C04460913.1.S
file:///C:/Users/ADVOKT~1/AppData/Local/Temp/Anonimizets_nolemums_357729.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1109.12290000213.2.L
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1112.C17089010.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2018:1129.C31296613.2.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0314.C29691515.2.S
https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TEMPLATEEDIT&task=new&tasktwo=newtemplfromoriginal&fileid=68534788
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33. Senāta 2019.gada 24.aprīļa spriedumu lietā Nr. SKC-46/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0424.C04394710.10.S); 

34. Senāta 2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.SKC-13/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S). 

 

Zemāko instanču tiesu nolēmumi 

1. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums lietā Nr.PAC-0017-16 (C04235208) 

(stājies spēkā 2019.gada 26.septembrī ar Senāta spriedumu lietā Nr. SKC-13/2019); 

2. Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 17.novembra spriedums lietā Nr.CA-2626-17/27 

(ECLI:LV:RAT:2017:1117.C17086712.1.S) (stājies spēkā 2018.gada 20.aprīlī ar Senāta 

rīcības sēdes lēmumu par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību); 

3. Vidzemes apgabaltiesas 2018.gada 15.februāra spriedums lietā Nr.CA-0069-18/04 

(C04423812) (stājies spēkā 2018.gada 17.oktobrī ar Senāta rīcības sēdes lēmumu par 

atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību); 

4. Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2015.gada 26.augusta spriedums lietā Nr.C-1343-

15/8 (C28390214) (nepārsūdzēts stājies spēkā 2015.gada 17.septembrī); 

5. Talsu rajona tiesas 2015.gada 14.oktobra spriedums lietā Nr.C-0496-15 (C30310815) 

(nepārsūdzēts stājies spēkā 2015.gada 20.novembrī); 

6. Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2016.gada 2.augusta spriedums lietā Nr.C-0963-

16/2 (C28306715) (nepārsūdzēts stājies spēkā 2016.gada 23.augustā); 

7. Rēzeknes tiesas 2016.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.C-095-16 (C09054314) 

(nepārsūdzēts stājies spēkā 2017.gada 5.janvārī); 

8. Rēzeknes tiesas 2016.gada 7.decembra spriedums lietā Nr.C-0850-16 (C22036414) 

(nepārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 28.decembrī); 

9. Liepājas tiesas 2017.gada 22.jūnija aizmugurisks spriedums lietā Nr.C-1134-17/15 

(C20113417) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2017.gada 13.jūlijā); 

10. Jelgavas tiesas 2017.gada 15.novembra spriedums lietā Nr.C-1425-17 (C15142517) 

ECLI:LV:JELT:2017:1115.C15142517.1.S (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2017.gada 

6.decembrī). 
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https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0926.C04235208.1.S
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/391241.pdf
file:///C:/Users/ADVOKT~1/AppData/Local/Temp/Anonimizets_nolemums_350890-1.pdf
file:///C:/Users/ADVOKT~1/AppData/Local/Temp/Anonimizets_nolemums_365724.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/232063.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/240539.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/277325.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/306056.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/295051.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/322337.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/337922.pdf

